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Шановні колеги! 

Прийміть щирі вітання із виходом № 1(7) 2021 фахового 

(категорія Б) журналу з державного управління, права та 

економіки «Наукові перспективи». Вважаю, що характерною і 

унікальною особливістю журналу є те, що поряд з 

талановитими науковцями в ньому активно друкуються і 

практичні працівники із різних галузей знань, збагачуючи 

сторінки видання  новітніми відомостями, глибокими 

аналітичними спостереженнями і точками зору. Постійний 

«прилив» свіжих авторських сил дозволяє зберігати журналу 

свою затребуваність, актуальність, здоровий запал у широкомасштабному 

просуванні інтелектуальних цінностей і нових наукових здобутків. 

У поточному випуску журналу Ви познайомитеся із: визначенням основних 

аспектів реалізації реформи децентралізації у малих містах; зарубіжним досвідом 

використання моделей 5Р та їх результативністю для сфери публічного 

управління та адміністрування; застосуванням наукових методів пізнання – 

порівняння й експерименту – при дослідженні місця та ролі регіональної мови у 

формуванні і реалізації етнонаціональної політики; процесом управління 

соціальними ризиками,  відповідно до сучасних реалій соціально-економічного 

розвитку; проблемними аспектами державного управління інноваційними 

процесами у розвинених країнах світу; розвитком нормативно-правового 

забезпечення формування системи моніторингу прикордонного простору України 

на основі моделі європейської системи EUROSUR та ін. 

Користуючись нагодою, висловлюю слова вдячності авторам наукових 

матеріалів, що розміщуються у цьому номері, і  запрошую всіх наших читачів до 

активної роботи з публікацією результатів досліджень у нашому журналі. 

Здоров’я, щастя, успіхів та творчої наснаги. 

З повагою, 

Головний редактор, кандидат наук 

з державного управління, доцент Ірина Жукова 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ НА РІВНІ МАЛИХ МІСТ: 

ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Анотація. Стаття присвячена дослідженню розвитку малих міст в умовах 

суттєвих політичних реформ, притаманних сучасному українському суспільству, 

однією із яких є реформа децентралізації, метою якої є відхід від централізованої 

моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого 

самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади 

в Україні. Актуальність тематики статті підтверджується низкою грунтовних 

досліджень сучасних українських науковців, які приділяють пильну увагу таким 

аспектам: сутність, типи, форми, можливості і загрози, основні шляхи 

впровадження децентралізації в Україні в сучасних умовах децентралізації, 

підвищення правової спроможності об’єднаних територіальних громад, 

організація надання адміністративних послуг у малих містах та ін., але проблема 

правового регулювання процесу формування об’єднаних територіальних громад, 

центрами яких можуть бути малі міста, залишається на сьогодні 

малодослідженою. Саме тому дослідження правового механізму регулювання 

процесів децентралізації на рівні малих міст та обгрунтування основних напрямів 

державної політики, спрямованої на усунення проблем малих міст, спричинених 

процесами децентралізації обрано метою цієї статті. Встановлено, що малі міста 

посідають важливе місце в адміністративно-політичному розвитку України та 

мають свої специфічні особливості. Проаналізовано нормативно-правове поле 

регулювання процесу децентралізації на рівні малих міст, визначено сильні та 

слабкі сторони основних постулатів таких нормативно-правових актів: Законів 

https://doi.org/
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України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Методика 

формування спроможних територіальних громад». Встановлено доцільність 

внесення змін до основних законодавчих актів щодо удосконалення процесу 

децентралізації на рівні малих міст. Запропоновано основні напрямки 

удосконалення державної політики, спрямованої на усунення проблем малих міст, 

спричинених процесами децентралізації: сприяння професіоналізації служби в 

органах місцевого самоврядування; врегулювання на законодавчому рівні 

розмежування повноважень між органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування; інституціалізація механізмів контролю за відповідністю рішень 

органів місцевого самоврядування вимогам чинного законодавства. 

Ключові слова: децентралізація, малі міста, об’єднані територіальні 

громади, реформа, розвиток малих міст. 

Babich Oleksandr Volodymyrovych Applicant for the degree of Doctor of 

Philosophy, Department of Public Administration and Regional Studies of the Odessa 

Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public 

Administration under the President of Ukraine, Genoese St., 22, Odessa, 65062, tel.: 

(050) 650-04-11, e-mail: avbabich68@ukr.net, https://orcid.org/000-0002-5258-7524

DECENTRALIZATION AT THE LEVEL OF SMALL TOWNS: 

LEGAL ASPECT 

Abstract. The article is devoted to the study of small town development in the 

context of significant political reforms inherent in modern Ukrainian society, one of 

which is the reform of decentralization, which aims to move away from a centralized 

model of government, ensure local government and build an effective system of 

territorial organization in Ukraine. 

The relevance of the article is confirmed by a number of fundamental studies of 

modern Ukrainian scholars, who pay close attention to the following aspects: essence, 

types, forms, opportunities and threats, the main ways of decentralization in Ukraine in 

modern terms of decentralization, increasing the legal capacity of united territorial 

communities. administration services in small towns, etc. But the problem of legal 

regulation of the process of formation of united territorial communities, the centers of 

which may be small towns, remains poorly understood today. That is why the study of 

the legal mechanism of regulation of decentralization processes at the level of small 

towns and substantiation of the main directions of state policy aimed at eliminating the 

problems of small towns caused by decentralization processes is the purpose of this 

article. 

It  is  established  that  small towns occupy an important place in the administrative 

mailto:avbabich68@ukr.net
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and political development of Ukraine and have their own specific features: regional 

hierarchy, forms of settlement and way of life. Therefore, all reforms initiated and 

implemented by the Ukrainian government have a significant impact on the further 

development of the state as a whole and a particular settlement, in particular - a small 

town. Thus, the study of decentralization processes at the small town level helps to 

establish patterns that will serve as a basis for further development. 

The normative-legal field of regulation of the decentralization process at the level 

of small towns is analyzed, the strengths and weaknesses of the main postulates of the 

following normative-legal acts are determined: Laws of Ukraine "On Voluntary 

Association of Territorial Communities", "Methods of Forming Territorial 

Communities". The expediency of making changes to the main legislative acts to 

improve the decentralization process at the level of small towns has been established. 

The main directions of improvement of the state policy directed on elimination of 

the problems of the small towns caused by processes of decentralization are offered: 

assistance of professionalization of service in local governments; regulation at the 

legislative level of the division of powers between the executive authorities and local 

self-government; institutionalization of mechanisms of control over compliance of 

decisions of local self-government bodies with the requirements of the current 

legislation. 

Keywords: decentralization, small towns, united territorial communities, reform, 

development of small towns. 

Постановка проблеми. Дослідження розвитку малих міст не зменшує своєї 

актуальності, а, навпаки, набуває нової значущості в умовах суттєвих політичних 

реформ, притаманних сучасному українському суспільству, однією із яких є 

реформа децентралізації. Метою політики здійснення децентралізації в Україні є 

відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення 

спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи 

територіальної організації влади в Україні, реалізація у повній мірі положень 

Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, 

повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування [1, с. 21]. 

Саме децентралізація стала поштовхом до розвитку малих міст, основними 

проекціями якого є максимальне залучення економічного, демографічного, 

фінансового, культурного та інтелектуального потенціалів суспільства до 

децентралізаційних процесів, а тому глобальні зміни в світі, розвиток громад та 

територій зумовлюють необхідність формування нових прикладних знань та 

управлінських механізмів щодо регіонального та муніципального розвитку. 

Досягнення позитивних результатів децентралізації на рівні малих міст сприятиме 

чітка правова регламентація цього складного управлінського процесу. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам розвитку малих 

міст в умовах децентралізації, викликам та перспективам цієї політики 

приділяють увагу в своїх дослідженнях вітчизняні науковці та практики. Так, 

Лелеченко А.П., Васильєва О.І., Куйбіда В.С., Ткачук А.Ф. розглядають цю 

проблему з точки зору місцевого самоврядування в умовах децентралізації 

повноважень. Мацедонська Н.В. та Клівіденко Л.М. визначають основні шляхи 

впровадження децентралізації в Україні в сучасних умовах. Маслов А. О., 

Гладковська А. Т. розглядають сутність, типи, форми, можливості і загрози 

децентралізації. Скарбовійчук Т.В. акцентує увагу на реформах, проблемах та 

управлінні змінами при децентралізації в малих містах. Лахижа М.І., 

Черчатий О.І., Клименко І.В. розробили методичні матеріали для державних 

службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою 

підвищення правової спроможності територіальних громад. Але вагомій 

проблемі, яка виникла при здійсненні децентралізації та стосується правового 

регулювання процесу формування об’єднаних територіальних громад, центрами 

яких можуть бути малі міста, приділено недостатньо уваги, що і спричинило вибір 

автора для дослідження. Устаткування цього питання сприятиме у подальшому 

утворенню повноцінних місько-сільських територіальних громад у географічній 

близькості до малих міст. 

Метою статті є визначення основних аспектів реалізації реформи 

децентралізації у малих містах, дослідження правового механізму регулювання 

процесів децентралізації на рівні малих міст, обгрунтування основних напрямів 

державної політики, спрямованої на усунення проблем малих міст, спричинених 

процесами децентралізації. 

Виклад основного матеріалу. Малі міста – найчисленніша за кількісним 

складом група міст України. У них проживає більша частина населення країни, 

розвиваються різні галузі господарства, тому саме вони повинні бути основою 

успішного розвитку держави, тому, природньо, що і успішність реформи 

децентралізації прямопропорційно залежить від позитивного сприйняття 

важливих змін на рівні малих міст. Досягненню цієї мети сприяє створення 

грунтовної нормативно-правової бази, яка має оперативно реагувати на зміни у 

зовнішньому та внутрішньому середовищі, сприяти адаптації до викликів 

сьогодення. 

Малі міста посідають важливе місце в адміністративно-політичному розвитку 

України. У них сформувалась національна культура, вони визначають основу 

прогресу та створення виробничих і містобудівних комплексів, а також є 

гарантом стабільності держави і суспільства. Специфічні особливості міста 

виявляються в процесі аналізу його як елемента регіональної ієрархії, як форми 

поселення та способу життя людей, їх особливої спільності. Місто, визначаючи 
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свій статус у суспільстві, набуває ознак специфічної цілісності, є живим 

організмом із властивими йому закономірностями розвитку і функціонування. 

Воно також слугує складною соціально-економічною системою, що 

характеризується великою кількістю складових елементів і можливістю їх 

взаємодії, поліструктурністю і багатофункціональністю та закономірностями 

функціонування [2, с. 283]. 

Прийнятий у 2015 р. Закон України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» [3] став чітким регулятором відносин, що виникають у 

процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а 

також добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад, допоміг 

вирішити багато проблемних питань, які виникали на початковому етапі 

децентралізації. Ще одним важливим нормативним актом для забезпечення 

реалізації процесу створення об’єднаних територіальних громад є «Методика 

формування спроможних територіальних громад» [4], у якій регламентовано 

послідовність формування спроможних територіальних громад. 

На практиці малі міста до 2017 р. було виключено з процесу об’єднання 

через позицію Центральної виборчої комісії, яка вважає, що для утворення 

об’єднаної територіальної громади навколо малого міста перед цим мають бути 

змінені межі району, який оточує зазначене місто, адже навколо малого міста є 

межі сільрад, і міська територіальна громада межує безпосередньо з сільськими 

територіальними громадами. За умов збереження такої норми формування «точок 

зростання» та підвищення впливу міст на навколишні сільські території є 

проблематичним. Як відомо, в Україні 187 міст обласного значення, три з них – 

Лиман, Балта і Біляївка – скористалися законом про добровільне об’єднання 

територіальних громад ще у 2015 році, коли в країні пройшли чергові місцеві 

вибори. Тоді ж навколо малих міст було створено ще декілька об’єднаних 

територіальних громад, але Центральна виборча комісія не дозволила провести 

перші вибори 28 об’єднаних територіальних громад, які пройшли всі процедури 

створення через необхідність вносити зміни щодо меж районів. Наприклад, 

громади об’єдналися навколо міста обласного значення – це, зокрема, Бахмут, 

Гола Пристань, Славута, Нетішин. Або громади, які створили об’єднану громаду, 

розташовані на території суміжних районів. Яскравий приклад – місто та село 

Помічні (Кіровоградська область): місто розташовано в Добровеличківському 

районі, а село, яке з ним межує, – у Новоукраїнському, але Центральною 

виборчою комісією було відмовлено обом населеним пунктам в об’єднанні лише 

на підставі того, що вони розташовані на території різних районів [5, с. 40]. 

Після цього малі міста залишилися поза процесом об’єднання громад, 

причиною чого стала відсутність мотивації до процесу об’єднання, а також 

неготовність новообраних голів міст до перевиборів. Станом на березень 2018 р. 
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73 міста обласного значення не могли завершити процедуру приєднання до себе 

суміжних громад через обмеження перспективними планами, адже із вони від  

початку реформи вже підлаштовувалися під факт створення об’єднаних 

територіальних громад. У результаті чого склалася така ситуація: громади, 

розташовані довкола малих міст, і які фактично мали приєднатися до цих міст 

(адже мають спільну інфраструктуру), утворюють самостійні громади лише з тією 

метою, щоб тільки це село чи селище не увійшло до складу міста. Як наслідок – 

міста віддають кошти на реверс, а утворені довкола них громади є дотаційними.  

Правову колізію було вирішено 9 лютого 2017 р. прийняттям Верховною Радою 

України у другому читанні та в цілому проекту Закону України № 4742 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного 

приєднання територіальних громад)» [6], що стало стимулом для формування 

нових об’єднаних територіальних громад, усуненню протиріч із Центральною 

виборчою комісією, однак через скасування поправки до зазначеного вище 

законопроекту, якою передбачалося надання містам статусу об’єднаних 

територіальних громад, а довколишнім сільським радам – права приєднуватися до 

міст обласного значення за спрощеною процедурою: без необхідності проведення 

в місті виборів голови та депутатів, було законсервовано можливість остаточного 

врегулювання питання подальшого питання розвитку обласних центрів та міст 

обласного значення.  

Проблему формування об’єднаних територіальних громад на території 

суміжних районів покликаний вирішити Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання 

територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів» від 14 

березня 2017 р. № 520 [7]. Цим законом передбачається розширення кордонів 

району, на території якого перебуває адміністративний центр створеної 

об’єднаної територіальної громади за умови приєднання до її складу села, 

розташованого на території суміжного району, але якщо центр громади – місто 

республіканського або обласного значення, зміни меж районів не відбудеться. 

Тож на сьогодні Центральна виборча комісія не має юридичних підстав не 

призначати вибори при приєднанні територіальної громади, розташованої на 

території суміжного району, до складу об’єднаної територіальної громади, 

адміністративний центр якої перебуває в межах іншого району, та за умови 

добровільного об’єднання територіальної громади малого міста із 

територіальними громадами інших сіл, селищ, міст без внесення змін до меж 

відповідних районів.  

Загалом, науковці, досліджуючи децентралізаційні процеси, констатують, що 

основними апектами реалізації реформи децентралізації у малих містах: 

– удосконалення системи  адміністративно-територіального  устрою  України
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шляхом; 

– створення спроможних територіальних громад, забезпечення їх сталого

розвитку; 

– проведення чергових виборів депутатів місцевих рад на базі нового закону;

– обмеження кількості депутатів місцевих рад, що обиратимуться на

чергових місцевих виборах, в залежності від чисельності виборців, що належать 

до відповідної територіальної громади/адміністративно- територіальної одиниць. 

Також на сьогодні констатується недостатній рівень просвітницької роботи. 

Адже відсутність логічного роз’яснення важливості кінцевого результату 

реформи та визначення досягнень на сьогоднішній день, без позитивних 

прикладів, без історій успіху унеможливлює досягнення успішних результатів. А 

тому саме чіткі роз’яснення щодо переваг об’єднання для громади загалом можна 

сподіватися на якісну реалізацію реформи децентралізації на рівні малих міст. 

Тож назріла нагальна потреба у корекції та удосконаленні правового 

механізму реалізації децентралізації саме на рівні малих міст, тому ухвалення 03 

квітня 2018 р. Закону України «Про внесення змін до закону «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання 

територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного 

значення» [8] сприяло вирішенню важливих проблем процесу децентралізації. 

Згідно із цим Законом, міста обласного значення визнаються спроможними 

об’єднаними територіальними громадами, що, у свою чергу, дозволяє суттєво 

спростити процес формування об’єднаної територіальної громади із сусідніми 

сільськими, селищними радами. Основною новелою Закону став дієвий 

інституційний механізм: законодавче визначення міст обласного значення 

спроможними громадами надає змогу приєднатися до них громадам сіл і селищ 

без проведення до міської ради такої громади виборів, як це відбувається в інших 

об’єднаних громадах. Використання цього механізму уможливило усунення 

однієї із ключових причин уповільнення реалізації процесу децентралізації – 

низька активність міст обласного значення у процесі об’єднання громад через 

об’єктивне небажання міських голів та міських рад міст обласного значення, які 

представляють переважно дуже великі або великі територіальні громади, йти на 

нові місцеві вибори для об’єднання з малими сільськими, селищними 

територіальними громадами. Таким чином, спрощена процедура об’єднання міст з 

навколишніми громадами без позачергових виборів містить у собі і політичну, і 

економічну доцільність, адже позачергові вибори у міжвиборчий період – 

додаткові витрати, і не лише фінансові, що несуть у собі певний деструктивний 

елемент, і не сприяють гармонійному узгодженню спільних намірів громад, що 

об’єднуються. 

19 листопада 2019 р. Мінрегіоном  було  запропоновано  варіант  оновлення 
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методики формування спроможних територіальних громад від 08.04.2015 р. в 

частині щодо визначення спроможності територіальних громад, Постановою 

Кабміну України від 24.01.2020 р. їх було затверджено. Скорочення кількості 

показників, та запропонована процедура попереднього визначення було також 

спрямовано на скорочення довгого переліку неспроможних уже утворених 

громад. За підрахунками лише трохи більше 20 об’єднаних територіальних 

громад потрапили в групу із низьким рівнем спроможності. На адміністративному 

етапі завершення формування виникла потреба щодо виправлення численних 

випадків визнання об’єднань, що відбулися з порушенням норм чинного 

законодавства, чинили загрозу блокування розвитку міст, що обумовлено 

переважанням об’єднань в приміських зонах. Міністерством розвитку громад та 

територій України, Комітетом Верховної ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування було організовано широке обговорення щодо утворення 

оновлених перспективних планів щодо формування територіальних громад в 

областях України. 

Закон України «Про внесення змін до закону «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад 

сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення» [9], ухвалений 5 

грудня 2019 р., задекларував право об’єднання територіальних громад відповідно 

до перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки 

Крим, області, що є теж важливим кроком у спрощенні процедури приєднання. 

Отже, внесені зміни до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» протягом 2018-2019 рр. є правовим фундаментом для 

прискорення процесу створення об’єднаних територіальних громад навколо міст 

обласного значення, а для міст обласного значення створили законодавчий 

механізм успішного об’єднання навколо себе сусідні сільські та селищні ради без 

зайвих бюрократичних процедур, що відкриває нові можливості для створення 

агломерацій, розвитку співробітництва територіальних громад. 

Висновки. Отже, малі міста та громади навколо реально мають реальний 

спільний потенціал для розвитку, залучення інвестицій, реалізації спільних 

проектів, але на сучасному етапі реформи децентралізації відчувається 

недостатність міжмуніципальних стратегій, бачення перспективи, діалогу. Тому 

основними напрямами державної політики, спрямованої на усунення проблем 

малих міст, спричинених процесами децентралізації, є: 

– активне сприяння професіоналізації служби в органах місцевого

самоврядування шляхом запровадження дієвих програм підвищення кваліфікації 

службовців органів місцевого самоврядування та надання їм необхідної 

консультативної і методичної допомоги органами виконавчої влади; 
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– врегулювання   на   законодавчому   рівні   розмежування  повноважень між

органами виконавчої влади та сільськими, селищними, міськими радами 

об’єднаних територіальних громад; 

– інституціалізація механізму контролю за відповідністю рішень органів

місцевого самоврядування вимогам чинного законодавства; 

– урегулювання механізму розподілу майна спільної власності 

територіальних громад району між кількома об’єднаними територіальними 

громадами, які повністю охоплюють його територію. 
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26.12.2020). 
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ДЕРЖАВНА АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ:  

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ  

Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан державної політики у сфері 

запобігання та протидії корупції, розглянуто особливості її реалізації та проблеми 

виконання заходів; показано, що корупція залишається однією із найбільш 

гострих для держави проблем, а її рівень усе ще перебуває на неприйнятно 

високому рівні, про що свідчать, зокрема, показники, які Україна має в 

міжнародних рейтингах; доведено, що проблема корупції залишається однією із 

найбільш гострих як для населення України, так і для бізнесу; з’ясовано, що 

результати порівняльних досліджень свідчать про те, що проблема корупції для 

України є гострішою, ніж у багатьох інших країнах регіону чи світу; розглянуто 

актуальні питання дальшої реалізації антикорупційних заходів та розвитку 

законодавства, запропоновано шляхи їх вирішення; показано, що попередню 

антикорупційну стратегію на 2014-2017 роки не було імплементовано повною 

мірою, унаслідок чого останні три роки антикорупційні заходи реалізовуються в 

Україні безсистемно та нескоординовано; доведено, що значну кількість цілей, 

сформованих у попередній антикорупційній стратегії на 2013-2017 роки, так і не 

було досягнуто повною мірою; показано, що положення проєкту нової 

Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки (чи уточнені роки через 

несвоєчасність ухвалення Закону – Р.Б.) має бути спрямовано на досягнення 

таких основних результатів: забезпечення ухвалення рішень щодо 

антикорупційної політики, які базуються на повних, достовірних та об’єктивних 

даних, політика є скоординованою і для її реалізації наявні достатні ресурси; 

забезпечення високої якості антикорупційного законодавства та досягається 

зменшення кількості корупціогенних чинників в інших нормативно-правових 

актах; підвищення ефективності функціонування інституту уповноважених 

підрозділів   (осіб)   з   питань    запобігання   та   виявлення   корупції;   усунення  
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корупційних ризиків у процедурах надання публічних послуг для громадян. 

Ключові слова: корупція, державна антикорупційна політика, запобігання і 

протидія корупції, антикорупційне законодавство. 
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STATE ANTI-CORRUPTION POLICY OF UKRAINE: POSITION, 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF LEGISLATIVE IMPROVEMENT 

Abstract. In this paper analyzes the current position of state policy in the field of 

preventing and combating corruption; the features of the implementation and the 

problems of performing actions are considered it is shown that corruption remains one 

of the most acute problems for the state, and its level is still at an unacceptably high 

level, as evidenced, in particular, by the indicators that Ukraine has in international 

ratings; it has been proven that the problem of corruption remains one of the most acute 

for both the population of Ukraine and business. It has been established that the results 

of comparative studies indicate that the problem of corruption is more acute for Ukraine 

than in many other countries of the region or the world; topical issues of further 

implementation of anti-corruption measures and development of legislation were 

considered, and ways of their solution were proposed; it is shown that the preliminary 

anti-corruption strategy in 2014-2017 was not fully implemented, as a result, over the 

past three years, anti-corruption measures have been implemented in Ukraine in an 

unsystematic and uncoordinated manner. At the same time, it was proved that a 

significant number of goals formed in the previous anti-corruption strategy in 2013-

2017 were never fully achieved; it is shown that the position of the draft new anti-

corruption strategy in 2020-2024 (whether the years were specified due to the late 

adoption of the Law - R.B.) should be aimed at achieving the following main results: 

ensuring decision-making on anti-corruption policy based on full, reliable and objective 

evidence, the policy is coordinated and there are sufficient resources to implement it. 

Providing the high quality of anti-corruption legislation and is achieved by reducing the 

number of corruption-generating factors in other regulatory legal acts; increasing the 

efficiency of the functioning of the institution of authorized units (persons) for the 

prevention and detection of corruption; elimination of corruption risks in the procedures 

for the provision of public services for citizens. 

Keywords: corruption, state anti-corruption policy, prevention and combating 

corruption, anti-corruption legislation. 
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Постановка проблеми. Аналіз результатів «Індексу сприйняття корупції» 

(Corruption Perceptions Index, СРІ) за 2019 рік засвідчив, що порівняно з 2018 

роком Україна отримала мінус два бали – 30 балів із 100 можливих (межа в 30 

балів має назву «ганьба нації» - Р.Б.). Наша держава повернулася на рівень 2017 

року і тепер посідає 126 місце із 180 країн. Поруч з нами в рейтингу – Киргизстан, 

Азербайджан та Джибуті. Україна з-поміж сусідів випереджає Російську 

Федерацію, що зберегла свої позиції (28 балів, 137 місце). Очікувано серед сусідів 

лідирує Республіка Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 

місце). Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 66 місце. Крім того, за 

підсумками 2019 року спостерігається зниження індексу в сусідів: Румунія – 

мінус 3 бали, Угорщина – на 2, Молдова – на 1. Лідери СРІ суттєво не змінилися. 

На першому місці – Нова Зеландія та Данія, що набрали по 87 балів. Примітно, 

що 8 із 10 країн у першій десятці – представниці Західної та Північної Європи. 

Наприкінці списку опинилися країни, у яких вже тривалий час нестабільна 

політична ситуація, військові конфлікти та де уряди частково контролюють 

територію країни – Сомалі (9), Південний Судан (12) і Сирія (13) [1]. 

Результати численних досліджень, проведених останнім часом в Україні, 

свідчать про те, що корупція, як і раніше, залишається однією із найважливіших 

та найбільш гострих для населення проблем. Так, дослідження, проведене 

навесні 2020 року за Методикою стандартного опитування щодо рівня корупції в 

Україні, засвідчило, що 91,2% населення України вважає проблему корупції 

«дуже серйозною» (69%) або «скоріше серйозною» (22,2%). Настільки ж 

гострою з позиції громадян є лише проблема війни на Донбасі (72,7% 

респондентів уважають цю проблему дуже серйозною, а ще 17,1% – скоріше 

серйозною) [2]. 

Дослідження, проведене у січні 2020 року, засвідчило, що 49% респондентів 

вважають корупцію однією із трьох найважливіших проблем для України (як і у 

попередньому дослідженні, частіше респонденти зазначали лише війну на 

Донбасі – 50%) [3]. 

Загалом, результати опитування, проведеного на початку 2020 року, 

засвідчують, що більшість респондентів уважають, що в питаннях протидії 

корупції в Україні за останні 12 місяців прогрес відсутній. Так, на думку 84% 

опитаних рівень корупції в Україні за цей період залишився незмінним (67%) або 

зріс (16%). Лише 7% респондентів зазначили, що, на їхню думку, рівень корупції 

в Україні знизився [3]. 

Найбільш актуальні результати досліджень стану корупції в Україні свідчать 

про те, що: громадяни, які отримують публічні послуги, мають найбільший 

корупційний досвід під час отримання медичних та освітніх послуг, взаємодії з 

органами правопорядку та прокуратури, з судовою системою та з патрульною 
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поліцією; бізнес, який взаємодіє з публічними інституціями, має найбільший 

корупційний досвід під час взаємодії з органами правопорядку та прокуратури, 

отримання послуг енергетичних компаній, взаємодії з органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування, виконання судових рішень та взаємодії з 

судовою системою ; бізнес стикається із проблемами корупції, серед іншого, під 

час підключення до комунікацій, отримання ліцензій та дозволів, взаємодії з 

податковою службою та отримання державних контрактів; громадяни, бізнес та 

експерти вважають найбільш корумпованими інституціями митницю, суди, 

Верховну Раду України, прокуратуру та поліцію (крім патрульної); бізнес та 

експерти відзначають найбільш корумпованими сферами земельні відносини, 

містобудування, будівництво великих інфраструктурних об’єктів, енергетику, 

приватизацію підприємств та публічні закупівлі [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом до проблеми 

державної антикорупційної політики зверталися Лопушинський І.П. 

(висвітлюються реалії сьогодення та законодавчі новації запобігання і протидія 

політичній корупції в Україні, 2017) [5], Новак А. (проаналізовано особливості та 

основні чинники розвитку національна антикорупційна політика в умовах 

сучасного державотворення, 2017) [6], Ростовська К.В. (висвітлено проблеми та 

перспективи сучасної антикорупційної політики в Україні, 2017) [7], Гаман П.І. 

(показано проблеми та перспективи розвитку антикорупційної державної 

політики, 2018) [8], Нонік В.В. (досліджено проблеми реалізації антикорупційної 

політики в українських реаліях, 2018) [9], Гжибовська Т.С. (проаналізовано 

антикорупційну політику в країнах Східної Європи як досвід для України, 2019) 

[10], Зарембський Ю.В. (досліджено адміністративно-правовий аспект 

антикорупційної політики держави, 2019) [11]  та ін. Водночас у їхніх та інших 

публікаціях останніх п’яти років по суті не показано перспективи запобігання та 

протидії корупції на державному рівні на новому етапі державотворення в 

Україні, спричиненого зміною влади на всіх її рівнях (2019-2020 рр.). 

Саме тому метою нашого дослідження й стало висвітлення сучасного стану, 

проблем та перспектив законодавчого вдосконалення антикорупційної політики в 

Україні, вироблення рекомендацій органам публічної влади нашої держави щодо 

подолання такого вкрай небезпечного соціального явища, як корупція. 

Виклад основного матеріалу. З ухваленням 14 жовтня 2014 року Закону 

України «Про запобігання корупції» [12]  в Україні вперше було визначено 

механізми формування та реалізації державної антикорупційної політики. Однак, 

через недостатню увагу органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування до розроблення та реалізації програмних документів у цій сфері 

більшість цих механізмів так і не були належно втілено. Формування системи 

уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції 
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дотепер не завершено, не забезпечено їхню реальну незалежність та належний 

рівень професійної компетентності. 

Відповідно до визнань, поданих у Законі України «Про запобігання корупції» 

[12], «корупція – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 

цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої 

вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 

відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 

зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей» [12]. Відповідно до статті 18 «Антикорупційна політика» 

означеного вище Закону [12]  засади антикорупційної політики (Антикорупційна 

стратегія) визначаються Верховною Радою України. Верховна Рада України 

щороку, не пізніше 1 червня, проводить парламентські слухання з питань ситуації 

щодо корупції, затверджує та оприлюднює щорічну національну доповідь щодо 

реалізації засад антикорупційної політики. Антикорупційна стратегія 

розробляється Національним агентством з питань запобігання корупції на основі 

аналізу ситуації щодо корупції, а також результатів виконання попередньої 

антикорупційної стратегії. Антикорупційна стратегія реалізується шляхом 

виконання державної програми, що розробляється Національним агентством з 

питань запобігання корупції та затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Керівники державних органів несуть персональну відповідальність за 

забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної 

стратегії. Державна програма з виконання Антикорупційної стратегії підлягає 

щорічному перегляду з урахуванням результатів реалізації визначених заходів, 

висновків та рекомендацій парламентських слухань з питань ситуації щодо 

корупції [12]. 

У підрозділі 4.3 розділу «Антикорупційна політика» Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 червня 2020 року № 471 [13]  у сфері запобігання корупції до 

основних завдань Уряду на найближчу перспективу віднесено: створення 

передумов для унеможливлення корупції завдяки переходу на новітні технології 

взаємодії громадян, бізнесу та влади; запровадження політики нульової 

толерантності до корупції: арешт без застави, конфіскація майна, довічна 

заборона обіймати державні посади; запровадження найжорсткіших покарань за 

корупцію та розкрадання у сфері безпеки і оборони [13]. Серед очікуваних 

Урядом результатів та показників запобігання корупції назвемо: підвищення рівня 

довіри суспільства до державної служби; прозора та конкурентна оплата праці 
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державних службовців та підвищення конкурентоспроможності державної 

служби на ринку праці, частка фіксованої частини оплати праці державних 

службовців має становити не менше ніж 70 відсотків; осучаснення державної 

служби з використанням інформаційних технологій (HRMIS – сучасна система 

обліку та управління персоналом – Р.Б.); розроблення та подання до Верховної 

Ради України засад антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) [13].  

Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про запобігання корупції» 

[12] та на виконання завдання, визначеного в підрозділі 4.3 розділу

«Антикорупційна політика» Програми діяльності Кабінету Міністрів України,

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року №

471 [13]  Урядом України було розроблено і 21 вересня 2020 року зареєстровано

в парламенті проєкт Закону України «Про засади державної антикорупційної

політики на 2020-2024 роки» [4]. Метою цього Закону, на думку урядовців, є

досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також

забезпечення злагодженості й системності антикорупційної діяльності всіх

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, передусім

завдяки затвердженню та успішній реалізації Антикорупційної стратегії на 2020-

2024 роки [4].

Проблема, на вирішення якої спрямовано проєкт Закону [4], полягає в тому, 

що вже четвертий рік (починаючи з 2018) в Україні немає основного 

стратегічного документа у сфері запобігання та протидії корупції – 

Антикорупційної стратегії. Це призвело до розбалансованої і малоефективної 

діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших 

публічних інституцій у питаннях запобігання та протидії корупції.  

Попередня Антикорупційна стратегія (на 2014-2017 роки) та Державна 

програма з її реалізації були якісними програмними документами з високим 

антикорупційним потенціалом. Водночас реалізувати цей потенціал владі повною 

мірою не вдалося, насамперед через тривалий процес створення антикорупційних 

інституцій, що відбувався впродовж 2014-2019 років. У зв’язку з тим, що ці 

програмні документи жодного разу не переглядалися та не оновлювалися, 

починаючи з 2016 року, їх положення поступово втрачали свою актуальність. 

Наприкінці 2017 року завершився період дії Антикорупційної стратегії на 2014-

2017 роки. Серед передбачених попередньою антикорупційною стратегією та 

державною програмою з її реалізації заходів дотепер залишились невиконаними, 

зокрема, заходи щодо: проведення щорічних досліджень стану корупції; 

підготовки та забезпечення ухвалення Антикорупційної стратегії; запровадження 

правового регулювання лобіювання; ухвалення закону про перевірки публічних 

службовців на доброчесність; ухвалення законів про публічні консультації, 

адміністративний збір, адміністративну процедуру; ухвалення нової редакції 
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Закону про службу в органах місцевого самоврядування; підвищення прозорості 

діяльності Верховної Ради України та її комітетів; запровадження механізму 

моніторингу дотримання обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; методичної 

підтримки розроблення галузевих кодексів етики; проведення аналізу дотримання 

суддями вимог антикорупційного законодавства та аналізу основних корупційних 

ризиків у судочинстві; розгляду пропозицій щодо запровадження електронної 

системи тестування знання антикорупційного законодавства для публічних 

службовців; удосконалення інституту уповноважених підрозділів (осіб) з питань 

запобігання та виявлення корупції; проведення аналізу практики застосування 

Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу 

України, удосконалення законодавства за результатами аналізу, підготовка 

методичних матеріалів; виявлення корупціогенних чинників під час застосування 

Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу 

України, удосконалення законодавства для їх усунення [4].  

Результати проведених соціологічних досліджень засвідчують, що в 

попередні роки не було досягнуто більшості цілей, визначених Антикорупційною 

стратегією на 2014-2017 роки. У цих дослідженнях насамперед звертається увага 

на те, що в зазначений період: антикорупційна політика держави не завжди 

ґрунтувалася на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості 

були недостатньо скоординованими; існували корупційні ризики в діяльності 

виборних органів; стандарти професійної та доброчесної публічної служби не 

було імплементовано повним обсягом; оцінка ефективності антикорупційних 

програм була низькою; реформування судової гілки влади та усунення 

корупційних ризиків у судочинстві, органах кримінальної юстиції не було 

завершено, а окремі реалізовані заходи не дали змоги досягнути очікуваних 

результатів; бізнес-клімат не був сприятливим для відмови представників бізнесу 

від корупційних практик [4]. 

Водночас до числа основних показників успішності виконання попередньої 

антикорупційної стратегії (2014-2017) цілком справедливо можна віднести рівень 

імплементації міжнародних антикорупційних стандартів, що мав визначатися 

рівнем виконання міжнародних рекомендацій та зобов’язань, ступенем 

відповідності стандартам міжнародних ініціатив (ініціатив з прозорості 

видобувних галузей, будівельного сектору, Індексу відкритості бюджету тощо), а 

також значенням Індексу сприйняття корупції [4]. 

У той же час попри наявність проєкту Закону [4] на початок 2021 року нову 

антикорупційну стратегію так ухвалено і не було. Це значною мірою призвело до 

розбалансованої    та    малоефективної    антикорупційної   діяльності    публічних  
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інституцій. 

Затвердження нової Антикорупційної стратегії, на думку Уряду, дасть змогу 

Україні не лише вирішити зазначену проблему, забезпечивши всі публічні 

інституції надійним антикорупційним дороговказом та інструментарієм на 

найближчі п’ять років, а й зробити значний стратегічний крок уперед у напрямі 

мінімізації корупції та суттєво підвищити темпи її соціально-економічного 

зростання [4]. 

Концепція формування антикорупційної політики у 2020-2024 роках та 

пропонована до затвердження антикорупційна стратегія [4] базуються на 

поєднанні двох підходів. Це: дальше вдосконалення загальної системи 

запобігання та протидії корупції (розділи ІІ та ІV проєкту Антикорупційної 

стратегії на 2020-2024 роки); мінімізація корупції в найбільш пріоритетних з 

погляду подолання корупції сферах, у тому числі за рахунок проведення найбільш 

успішних галузевих реформ (розділ ІІІ проєкту Антикорупційної стратегії на 

2020-2024 роки). Збалансоване поєднання цих підходів, як уважають урядовці, 

дасть змогу не лише знизити рівень корупції, підвищити довіру громадян до 

органів влади, а й суттєво пришвидшити темпи соціально-економічного зростання 

України. 

Результати аналізу стану корупції в Україні, ефективності антикорупційної 

політики попередніх періодів, міжнародних стандартів та найкращих світових 

практик у сфері запобігання та протидії корупції дали змогу Уряду України 

сформулювати такі основні принципи антикорупційної політики на 2020-2024 

роки: 

1) оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування, реалізація якої

передусім передбачає: усунення дублювання повноважень різними органами; 

тимчасове припинення реалізації малоефективних повноважень, що 

характеризуються високим рівнем корупційних ризиків; усунення випадків 

реалізації одним і тим же органом повноважень, поєднання яких створює 

додаткові корупційні ризики; 

2) цифрова трансформація реалізації повноважень органами державної влади

та органами місцевого самоврядування, прозорість діяльності та відкриття даних 

як основа для мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності; 

3) створення на противагу наявним корупційним практикам більш зручних та

законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб; 

4) забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та

пов’язані з корупцією правопорушення, що створює додатковий стримувальний 

ефект для всіх суб’єктів правовідносин; 

5) формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури

доброчесності та поваги до верховенства права [4]. 
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Саме на цих принципах і ґрунтується проєкт Антикорупційної стратегії на 

2020-2024 роки. Крім того, в урядовому проєкті Антикорупційної стратегії на 

2020-2024 роки звертається увага на те, що ці ж принципи мають враховуватися 

під час розроблення: 

– програмних документів Кабінету Міністрів України, інших органів

державної влади з метою забезпечення ефективного запобігання корупції в усіх 

сферах державної політики; 

– антикорупційних програм публічних інституцій, зазначених у частині

першій статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», а також у діяльності 

органів місцевого самоврядування [4]. 

Індикаторами ефективності реалізації Антикорупційної стратегії, серед 

іншого, має бути: виконання заходів, передбачених державною програмою; 

відповідність ухвалених нормативно-правових актів, передбачених державною 

програмою, міжнародним стандартам та найкращим світовим практикам; 

підвищення позиції України в рейтингу Індексу сприйняття корупції; збільшення 

частки населення, що негативно відноситься до корупційних проявів; зменшення 

частки населення, яка мала власний корупційний досвід; зростання кількості 

громадян, готових повідомляти про факти корупційних проявів, а також 

громадян, які заявили про факти корупції, що мали стосовно них місце, 

компетентним органам [4]. 

Проєктом Закону пропонується не лише затвердити Антикорупційну 

стратегію на 2020-2024 роки, а й внести зміни до деяких положень Закону 

України «Про запобігання корупції» [12] з метою підвищення ефективності 

механізмів моніторингу та координації реалізації державної антикорупційної 

політики. Зокрема, пропонується: передбачити повноваження Національного 

агентства з питань запобігання корупції щодо визначення порядку здійснення 

моніторингу, координації, оцінки ефективності реалізації державної 

антикорупційної політики; передбачити запровадження інформаційної системи з 

метою забезпечення відкритості відомостей про стан реалізації державної 

антикорупційної політики, інших заходів із запобігання та протидії корупції; 

переглянути періодичність підготовки національних доповідей щодо ефективності 

державної антикорупційної політики та порядок їх затвердження; визначити 

строки, на які мають розроблятись і затверджуватись Антикорупційна стратегія та 

відповідна державна програма; уточнити положення щодо збору та опрацювання 

статистичної інформації про результати діяльності спеціально уповноважених 

суб’єктів у сфері протидії корупції [4]. 

Очікувані Урядом України результати та показники запобігання і протидії 

корупції: досягнення ефективності реалізації Антикорупційної стратегії; 

отримання Україною щонайменше 60 балів за показником «Індекс сприйняття 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №1(7) 2021 

30 

корупції» (2019 року, як уже зазначалося вище, – 30 балів); зменшення розміру 

збитків держави від корупційних вчинків щонайменше удвічі [13]. 

Висновки. 1. У попередні роки в Україні антикорупційна політика мала два 

основні напрями: розбудова спроможної та ефективної інституційної системи 

запобігання та протидії корупції (що включає у себе, зокрема, спеціалізовані 

органи, необхідне законодавство, створення спеціальних інструментів для 

запобігання та протидії корупції тощо) та усунення корупційних ризиків в 

окремих секторах шляхом проведення комплексних реформ у них або ж шляхом 

«точкового» усунення ключових системних, структурних корупційних ризиків. 

Останні дослідження свідчать, що такий підхід був дієвим і дав змогу, з одного 

боку, досягнути значного прогресу в розвитку інституційної системи запобігання 

та протидії корупції, а з іншого боку – мінімізувати можливості для корупції у 

різних секторах.  

2. Українській державі на новому етапі державотворення слід продовжувати

вживати заходи як щодо підвищення ефективності інституційних механізмів 

запобігання та протидії корупції, так і щодо усунення корупційних ризиків у 

різних секторах (насамперед у тих, де спостерігається найвищий корупційний 

досвід та/або найгірше сприйняття корумпованості відповідних інституцій). 

Поєднання обох підходів може дати найбільший результат у зменшенні рівня 

корупції в наступні роки.  

3. З огляду на результати проведених останнім часом соціологічних

досліджень щодо корупційного досвіду та сприйняття корупції першочергово слід 

надати уваги питанням запобігання корупції в таких секторах/інституціях, як: 

охорона здоров’я, судова влада, органи прокуратури та правопорядку, митна та 

податкова служба, державне регулювання економіки і взаємодія держави та 

приватного сектору, діяльність політичних партій. Слід також надати особливої 

уваги питанням запобігання корупції в оборонному секторі з огляду на його 

пріоритетне значення в умовах російської агресії, а також на запобігання корупції 

в діяльності державних підприємств з урахуванням значних обсягів збитків від 

корупції в цьому секторі.  

4. Відомо, що імплементація міжнародних стандартів сприяла як розвитку

системи запобігання та протидії корупції (включно зі спеціалізованими 

інституціями), так і зменшенню рівня корупції в деяких секторах завдяки 

усуненню корупційних ризиків, що мали системний, структурний характер. 

Дальше виконання цих зобов’язань і намірів матиме позитивний вплив на 

зменшення рівня корупції та засвідчить про наявність політичної волі на всіх 

рівнях для досягнення відчутних результатів впровадження антикорупційної 

політики. Саме тому такі наміри та зобов’язання мають стати складовою засад 

державної антикорупційної політики.  
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Отже, Україна має продовжувати здійснювати заходи, спрямовані на 

зменшення рівня корупції в Україні. Для того ж, щоб заходи із запобігання та 

протидії корупції були дієвими, ефективними та скоординованими, Верховній 

Раді України надзвичайно важливо негайно ухвалити нову антикорупційну 

стратегію, а Уряду розробити на її виконання відповідну державну програму. 
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ДИНАМІКА СТАНОВЛЕННЯ ЗАРУБІЖНИХ ПІДХОДІВ ДО 

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ 5Р (PUBLIC-PUBLIC-PEOPLE-PRIVATE 

PARTNERSHIP) 

Анотація. У статті висвітлено результати дослідження щодо динаміки 

становлення зарубіжних науково-прикладних підходів до формування моделі 5Р 

(Public-Public-People-Private Partnership) та їх результативності для сфери 

публічного управління та адміністрування. У  методологічній і управлінській 

площинах розкрито розуміння поняття моделі 5Р та її елементів. Окреслено час 

виникнення моделей 5Р в теорії і практиці управлінської діяльності. Зазначено 

сфери поширення моделей 5Р в публічному управлінні та адмініструванні в 

зарубіжних країнах: охорона здоров'я, соціальна робота, управління ризиками 

катастроф, освіта, розвиток громад, гуманітарна політика, управління глобальним 

розвитком. В Україні відсутні комплексні дослідження проблеми моделі 5Р, 

складова «партнерство» у вітчизняних моделях 5Р не розглядається, не було 

спроб розглянути модель 5Р як механізм соціальних впливів, комунікаційних 

практик, цілепокладання, орієнтації у цінностях та принципах. Виокремлено 

панівну мету в основних підходах до формування моделей 5Р: розробка та 

імплементація стратегій, подолання нерівності у доступі до комунальних благ, 

визнання соціальної цінності партнерства, всебічна співпраця та послідовність у 

реалізації цілей сталого розвитку, забезпечення достатньої аналітичної бази для 

прийняття рішень. З‘ясовано підходи зарубіжних вчених до розробки моделі 5Р та 

уроків її реалізації на різних рівнях управління, у різних країнах та в міжнародній 

практиці. Представлені приклади підходів до формування моделей 5Р надають 

уявлення про суб‘єктів, об‘єкти, функції, результати управління та стосунки 

партнерства в моделях 5Р. Продемонстровано тяглість теоретичних підходів до 

укладення моделей 5Р, тенденції до спадкоємності парадигм та довголіття 

окремих моделей 5Р. Вказується на доцільність врахування досвіду практичного 

втілення моделей 5Р та партнерства на їх основі задля імплементації моделі 5Р у 
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науку та практику публічного управління та адміністрування в Україні, зокрема 

щодо: процесів розробки та імплементації стратегій, управління в організаціях, 

державно-приватного партнерства задля універсального та рівного доступу для 

всіх до комунальних благ, державно-громадянського партнерства та прогресивних 

соціальних технологій, локалізації цілей сталого розвитку на рівні регіону, 

використання моделі 5Р як інструменту збору інформації, аналітики, оцінювання 

та зворотного зв‘язку 
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EVOLUTION DYNAMICS OF FOREIGN APPROACHES TO FORMATION 

OF THE 5P MODEL (PUBLIC-PUBLIC-PEOPLE-PRIVATE PARTNERSHIP) 

Abstract. The article highlights the study results of the dynamics formation of 

foreign scientific and applied approaches to the creation of the 5P model (Public-Public-

People-Private Partnership) and their effectiveness for the sphere of public management 

and administration. In the methodological and management planes, the understanding of 

the 5P model concept and its elements is revealed. The time of the appearance of 5P 

models in the theory and practice of management activity has been determined. The 

areas of dissemination of 5P models in public management and administration in 

foreign countries are highlighted, namely in health care, social work, disaster risk 

management, education, community development, humanitarian policy, global 

development management. In Ukraine, there are no comprehensive studies of the 5P 

model problem, the component of "partnership" is not considered in domestic 5P 

models, there were no attempts to consider the 5P model as a mechanism of social 

influences, communication practices, goal-setting, orientation in values and principles. 

The dominant goal in the main approaches to the formation of 5P models is highlighted, 

namely the development and implementation of strategies, overcoming inequality in 

access to communal benefits, recognition of the social value of partnership, full 

cooperation and consistency in the implementation of sustainable development of goals, 

providing a sufficient analytical basis for decision-making. The approaches of foreign 

scientists to the development of 5P models and the lessons of their implementation at 

different levels of management, in different countries and in international practice have 
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been determined. The presented examples of approaches to the formation of 5P models 

give an idea of the subjects, objects, functions and results of management and 

partnership relations in 5P models. The continuity of theoretical approaches to the 

creation of 5P models, the tendency to longevity of the paradigm of some 5P models is 

demonstrated. It is indicated that it is expedient to take into account the experience of 

practical implementation of 5P models and partnerships based on them for 

implementation of 5P model in science and practice of public administration and 

management in Ukraine, namely in the development and implementation of strategies, 

management in organizations. equal access of all to communal benefits, state 

partnership and advanced social technologies, localization of sustainable development 

of goals at the regional level, use of the 5P model as a tool for information gathering, 

analytics, evaluation and feedback. 

Keywords: public management and administration, 5P model, partnership, 

strategy, public engagement, participation. 

Постановка проблеми. Світові тенденції становлення і розвитку публічного 

управління та адміністрування стосуються імплементації задля змін у громадах 

багатьох моделей управління. Водночас, разом із стрімкими змінами в укладі 

життя, формуванням прогресивнх поглядів на роль людини у суспільстві та під 

впливом сучасних моделей-підходів до управління суспільним розвитком [1, 

c.127-137], рамки загальноприйнятих моделей розширюються. Моделювання

дедалі частіше розглядається як метод не тільки пояснення, але і пошуку нових

істотних властивостей досліджуваних об‘єктів [2]. Модель 5Р (Public-Public-

People-Private Partnership) укладається з п’яти елементів з початковою літерою

«Р» та в методологічній площині належить до концептуальних моделей, що

розкривають основоположні, найбільш суттєві звязки і властивості систем.

Концептом є формулювання «5Р», з ним поєднується головна мета, місія,

призначення або провідна функція. Наступними за ієрархією є елементи «Р»

(підпорядковані цілі, процес, предметне поле діяльності), на їх змісті

зосереджується дискурс або конвертується інформація, учасники комунікації

отримують розуміння яким чином та в якому контексті реалізовується модель. В

зарубіжних країнах різні варіанти моделі 5Р з 1987 року поширюються і в теорії, і

в практиці управлінської діяльності, переважно у менеджменті й маркетингу, а з

початку ХХІ ст. - в публічному управлінні,  де стають контекстуальними для сфер

охорони здоров'я, соціальної роботи, освіти, розвитку громад, управління

глобальним розвитком. Саме тому дослідження змін у поглядах на модель 5Р,

з‘ясування підходів до розробки та вивчення уроків реалізації моделі у різних її

варіантах є на часі для науки публічного управління і адміністрування в Україні.

Аналіз   останніх   досліджень    і    публікацій.     Проблематику     моделей 
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партнерства в площині публічного управління розглядають, зокрема, Н. Діденко 

[3-6], Н. Драгомирецька [7; 8], Дружинін С.С. [8],  І. Матвєєнко [7], П. 

Надолішній [9], Н. Піроженко [7; 9], О. Петроє [10; 11] та багато інших 

дослідників. Комплексні дослідження проблеми моделі 5Р в сфері публічного 

управління та адміністрування в Україні відсутні. Є публікація В. М. 

Молоканової щодо можливого використання в державному управлінні концепції 

5П як основи проектної діяльності [12, с. 10-11]. В публікаціях з інших 

дисциплін модель 5Р представляють як: модель логістичного ланцюга в галузі 

економіки [13, с. 46-47], модель стану успішності в управлінні проектами [14, с. 

64-66], комплекс  маркетингу продуктів в галузі освіти [15, с.26-27]. Окремо

розглядаються можливості використання в Україні зарубіжної моделі маркетинг-

міксу 5Р [16-18].

Про партнерство у моделях 5Р говорити складно, адже категорія 

«партнерство» занадто широка. Слово «партнерство» має щонайменше три 

значення у Великому тлумачному словнику сучасної української мови [19, с. 890]. 

В Британській енциклопедії містяться терміни «партнерство» («partnership») [20] 

щодо бізнесу та «партнерства» («partnerships») щодо врядування [21]. В 

Енциклопедії державного управління тлумачаться «державно-приватне  

партнерство» [3; 22; 23], «соціальне партнерство» [4; 10], «соціальне партнерство 

в Україні» [24], «європейське соціальне партнерство» [5] та 

«міжсекторне соціальне партнерство» [6]. У науці публічного управління та 

адміністрування розглядаються різні категорії партнерства, з багатьма 

визначеннями, на це вказують вітчизняні вчені, зокрема щодо: державно-

приватного партнерства [25, с. 52-53], державно-громадянського партнерства [7, 

с. 9-22], соціального партнерства [11, с. 61], публічно-приватного партнерства [9, 

с. 6-8]. Огляд дисертаційних досліджень з науки державного управління за 2015 - 

2020 р.р. засвідчив, що у сукупності робіт з питань партнерства переважає 

тематика державно-приватного партнерства [26-34]. Також розглядаються 

публічно-приватне партнерство  [35],  соціальне партнерство [36; 37], 

міжсекторне партнерство [38; 39],  громадсько-державне партнерство [40]. 

Проблематика моделі 5Р для сфери публічного управління та адміністрування є 

недослідженою, про складову «партнерство» у вітчизняних моделях 5Р взагалі 

не йдеться. Не було спроб розглянути модель 5Р як механізм соціальних 

впливів, комунікаційних практик, цілепокладання, орієнтації у цінностях та 

принципах, при розробці правових документів, регламентів діяльності. Наразі 

важливо переглянути, як вирішують ці питання зарубіжні дослідники, 

синтезуючи моделі 5Р. 

Мета статті – дослідити зарубіжний досвід використання моделей 5Р та їх  

результативність    для   сфери    публічного    управління   та    адміністрування, 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №1(7) 2021 

38 

 з‘ясувати аспекти партнерства в цих моделях. 

Виклад основного матеріалу. У даній статті висвітлюються деякі з 

наукових підходів, їх розвиток та практична реалізація, що слугують основою для 

подальшого формування окремих напрямів використання моделі партнерства 5Р в 

різних сферах публічного управління, зокрема: саме публічне управління, освіта, 

медицина, соціальна та комунальна сфери тощо. Узагальнення проведено на 

виділені мети використання такого партнерства та його складових. Загальним для 

всіх досліджень є використання абревіатури 5Р, відмінним – опис та сенс самих 

складових, так званих «Р».  

Наші розвідки продемонстрували, що в моделях 5Р у науковий дискурс 

першою увійшла мета розробки та імплементації стратегій, що відповідало 

прагненням бізнесу мати достатні концепції для успіху та збереження 

конкурентних переваг. Засновником поняття 5Р в управлінні є Г. Мінцберг, який у 

1987 році доводить багатозначність визначень поняття стратегії. Модель «5 Ps of 

Strategy» має на меті розширити рамки для аналізу і впровадження будь-яких 

стратегій. Комплексне застосування складових «Р» (Plan, Ploy, Pattern, Position, 

Perspective / план, прийом, зразок, позиція, перспектива) дозволяє виробити одну 

найкращу та актуальну в часі стратегію [41]. Ця модель змушує відмовитись від 

усталеного сприйняття управлінських взаємодій. 

Корисним є досвід реалізації бізнес-стратегій завдяки ефективному 

управлінню людськими ресурсами, узагальнений у 1992 році у моделі 5Р 

(Philosophy, Policies, Programs,  Practices, Processes / філософія, політика, 

програми, практики, процеси). Розробка політик щодо ролей персоналу викликає 

розвиток кооперації, співпраці, соціалізації, самореалізації, постійного зворотного 

зв’язку [42].  

Задум моделі стратегічного лідерства 5Р (рurpose, рrinciples, рrocess, рeople, 

performance / мета, принципи, процес, люди, виконання), уперше представленої у 

1996 році, полягав у вирівнюванні елементів або підсистем організацій задля їх 

успішного функціонування [43, с. 113]. Ця модель, із збереженням складових, 

слугувала парадигмою для створення у 2007 році похідної інтегративної моделі 

впровадження стратегій 5P, з врахуванням «м‘яких підходів». Вважається, що 

імплементація стратегії, незалежно від типу організації, є можливою за умови 

досягнення балансу між метою, принципами, процесами, партисипацією і 

ключовими результатами [44].  

Біхевіористський підхід в поєднанні з методом PERT, управлінням якістю 

використовують з 2008 р. для моделі управління змінами під час злиття 

організацій 5Р (Purpose, Priorities, People, Process, Proof / мета, пріоритети, люди, 

процес, доказ). Спільна мета мотивує відданість працівників, до пріоритетів 

включаються цілі та послідовність змін, люди беруть участь у процесах для 
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досягнення мети, процес ідентифікує спосіб реалізації рішення, докази свідчать 

про досягнення поставленої мети [45].  

Варто зазначити, що у бізнес-моделях 5Р використовуються базові моделі 

управління, функціонально ураховуються напрями і способи організації 

діяльності (персонал, якість, зміни, план, процес, дотримання рівноваги), 

суб‘єктом управління здебільшого виступає менеджер як лідер, люди 

розглядаються поряд з іншими об‘єктами управління. Стосунки партнерства 

можуть бути охарактеризовані як «американська» модель соціально-трудового 

партнерства, що «ґрунтується на участі найманих працівників у діяльності 

підприємства» [46, с.3].  

Гібридною по відношенню до інтересів бізнесу, органів публічної влади і 

незаможних мешканців громад є мета здолати нерівність у доступі до 

комунальних благ, забезпечити належний рівень надання послуг (водопостачання, 

енергопостачання, очищення стічних вод тощо). Її реалізація відбувається шляхом 

створення державно-приватних партнерств, орієнтованих на незаможних, Pro-

Poor Public Private Partnerships (5Р). Проголошена у 2005 році Економічною і 

соціальною комісією ООН для Азії та Тихого океану, ця модель запроваджується 

в багатьох країнах світу [47]. Головною відмінністю вважається узгодження 

інтересів людей і громад при розробці політики [48, с. 4]. Виникненню моделі з 

2001 р. передували наукові дослідження щодо врахування інтересів незаможних у 

стратегіях [49, с. 13] та Інструментарій Програми розвитку Організації 

Об'єднаних Націй (ПРООН) з питань публічно-приватного партнерства для 

міського середовища [50]. Принаймні налічується вісім типів механізмів 

імплементації моделі: удосконалення технологій, розвиток ринку; проектне 

фінансування; мікрофінансування; фонд мобілізації громади; кооперативний; 

плата за послугу; перехресне субсидування;  змішані моделі [51, с. 183]. У 

співпраці беруть участь глобальні і міжнародні організації, уряди, місцева влада, 

банки, фінансові групи, бізнес, сільські кооперативи, агенції розвитку, неурядові 

та некомерційні організації, ініціативні групи громадян.  

Європейська політика сусідства у Середземноморському регіоні реалізується 

Консультативним закладом MED 5P (Public-Private Partnership Project Preparation / 

Підготовка проекту державно-приватного партнерства) з 2014 р. задля 

розблокування інфраструктурних проектів та залучення інвестицій у сфери 

транспорту, водопостачання та водовідведення, поводження з відходами, 

енергетики, соціальної та міської інфраструктури. Заклад очолюється 

Європейським інвестиційним банком, фінансування надається Європейським 

Союзом через Інвестиційний фонд сусідства ЄС [52]. 

Моделі 5Р, утворені за принципом ДПП, найчастіше мають міжнародний або 

національний масштаб імплементації, до кола суб‘єктів управління включаються 
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радше органи публічного і приватного секторів, організації громадського сектору 

задіяні здебільшого на рівні окремих громад,  на важкодосяжних та 

неперспективних територіях. В організаційному розумінні ці моделі 5Р найбільш 

формалізовані, що пояснюється масштабністю проектів та переважанням 

господарського типу діяльності. Партнерство передбачає детальне визначення 

статусу, фінансових та матеріальних інтересів сторін - учасників.  

Найбільш чисельними та максимально широкими за колом інтересів та цілей 

є моделі 5Р, які уособлюють сенс демократії участі та  узгоджуються із сучасними 

підходами державно-громадянського партнерства. Загальною для них є парадигма 

визнання соціальної цінності партнерства. Моделі 5Р цього типу реалізуються 

шляхом створення партнерських середовищ, міждисциплінарних партнерств, 

партисипації, розробки політик, проектів і програм, застосування кращих 

соціальних і комунікативних практик. Коло суб‘єктів управління максимально 

розширене, це органи публічного сектору, приватного і громадського секторів, а 

також групи без формалізації свого статусу. Характерними інструментами 

виступають співфінансування, грантова підтримка, благодійництво, соціальне 

підприємництво. Головні результати полягають у соціальних ефектах: розвитку 

соціальної сфери, послідовних змінах у культурі публічного управління, 

поліпшенні якості життя громад, зростанні рівня довіри у суспільстві.  

У моделях 5Р цей підхід уперше проявляється через потребу не лише 

врахувати, але інституціоналізувати вплив людей. Введення складової «люди-

влада» («people-power») у 1987 р. принципово змінює фокус загальноприйнятої 

моделі маркетинг-міксу (Product, Price, Place, Promotion / продукт, ціна, місце, 

промоція) у бік визнання цінності партнерства із спільнотою (поки що всередині 

організації) [53], надалі  доводиться значущість впливу людей незалежно від 

управлінських ролей [54; 55].  

З наголосом на важливість співпраці та розвитку консенсусу, 

позиціонується з 1991 р. модель інвітаційної освіти 5Р (places, policies, programs, 

processes, people / місця, політики, програми, процеси, люди), що допомагає 

створити приязне середовище в організаціях [56; 57].  

Вагомими є результати національної програми «Активне життя за 

допомогою дизайну» (ALbD), здійснюваної з 2003 р. у США. Грантове 

фінансування партнерства з 25 громадами дозволило реалізувати на науковій 

основі стратегії дій громади 5P (preparation, promotions, programs, politics, 

physical projects / підготовка, промоції, програми, політики, фізичні проекти). 

Партнерства працювали в мікрорайонах, школах, в організаціях задля створення 

умов підтримки активного способу життя, розбудови сприятливого середовища, 

соціальної підтримки фізичних навантажень. Протягом 5-річного гранту 

національний програмний офіс забезпечив можливості навчання та організацію 
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комунікативних заходів в громадах-партнерах [58]. Міждисциплінарність 

сприяла досягненню соціальних ефектів, серед яких: колективні дії, залучення 

адвокатів, громадських волонтерів, державних службовців і фахівців у галузі 

охорони здоров'я, державної освіти, містобудування, парків та відпочинку, 

інших дисциплін; залучення альтернативних джерел фінансування; 

імплементація складних ініціатив (комунікацій, програм, політики, стратегій), 

консолідація жителів громад задля покращення якості життя [59, с.3].    

Добрим для наслідування є приклад громадської ініціативи здорового 

харчування у місцевій спільноті, запровадженої Університетом Міннесоти (США) 

як план дій 5Р (Preparation, Promotion, Programs, Policy, Рhysical environment 

changes / підготовка, просування, програми, політика, зміни фізичного 

середовища), що просуває починання усіх учасників, стимулює комунікації, 

освіту для всіх вікових груп, політику та практики управління харчовим 

середовищем [60].  

Глобальні зміни у комунікативних практиках привносять у моделі 5Р нову 

складову «платформа» («platform»). З  2014 р. йдеться про  конструктивні 

принципи економіки натовпу 5Р (people, purpose, platform, participation, 

productivity / люди, мета, платформа, участь, продуктивність). Зазначається, що на 

базі комунікаційних платформ спільнота може досягти взаємовигідних цілей, 

вирішуючи критичні завдання, упроваджуючи культуру спільних цінностей та 

соціальної відповідальності [61]. Аналогічні погляди висловлюються щодо 

комунікативної діяльності в сфері управління медициною. Так, у 2015 році 

сформульована програма охорони здоров'я 5Р (Prevent plan, Predict plan, Preserve 

plan, Protect plan, Partner plan / плани: профілактики, упередження, збереження, 

забезпечення, партнерства), головною ціллю є здоров'я як соціальний рух, 

механізмом - медичне планування та цільові комунікації з огляду на соціальний 

стан різних груп населення [62]. З 2016 р. пропонується модель сучасної 

медицини 5Р (preventive, predictive, personalized, participation, рlatform / 

превентивний, прогнозний, персоналізований, участь, платформа), в концепцію 

якої має включатись міжнародна науково-комунікаційна медична платформа [63].  

Найширшу, планетарну проекцію на розвиток людства має модель керівних 

принципів  5Р  (People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership / люди, планета, 

процвітання, мир та партнерство) Порядку денного сталого розвитку до 2030 р. 

[64]. Імплементація цілей сталого розвитку на глобальному, національному та 

локальному рівнях є зобов’язанням 193 держав-членів ООН. Генералітет Валенсії 

(Іспанія) у співпраці з Ініціативою АRТ ПРООН з 2016 р. координує з 5Р всю 

публічну та інформаційно-комунікаційну політику. Метою є всебічна співпраця та 

послідовність у реалізації цілей сталого розвитку, партнерство охоплює всі 

сектори [65].   
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Мета забезпечити достатню аналітичну базу для прийняття рішень  

характеризує моделі 5Р як самодостатній методологічний інструмент. Суб‘єктами 

аналітичної діяльності виступають науковці, експерти, керівники, підрозділи, 

посадові особи та безпосередньо громадяни. Методи збору та узагальнення даних 

шляхом типізації напрямків збору та аналізу інформації у розрізі елементів «Р» 

вводяться з 1999 р. як частина методології аналізу кореневих причин для 

розслідування інцидентів (травм, аварій, пошкоджень і т. ін.) [66, с. 72-80]. 

Корисними для публічного управління є висловлені у 2007 році погляди вчених 

на залучення надавачів і отримувачів медичних послуг до оцінювання та 

управління якістю в клінічних мікросистемах на основі аналітичної методики 5P 

(Purpose, Patients, Professionals, Processes, Patterns / метa, пацієнти, спеціаліст, 

процеси та зразки клінічних мікросистем) задля досягнення локальних змін і 

трансформації системи охорони здоров'я в цілому [67, с.146]. Ця модель 5Р 

активно розвивається з 2001 р. та визнaнa у США,  Великобританії, Ірландії, 

Швеції, Канаді [68]. Система звітування про прогрес за логікою моделі 5Р 

протягом 5 років забезпечила оцінювання проектів - учасників програми ALbD, 

надаючи в реальному часі первинну інформацію для всього портфеля 

громадських ініціатив [59, с 2-20.].  

Висновки. Дослідження динаміки становлення науково-прикладних поглядів 

на моделі 5Р, їх результативності для сфери публічного управління та 

адміністрування  дозволяє зробити кілька висновків.  

По-перше, проведений аналіз свідчить, що існує тяглість теоретичних підходів до 

укладення моделей 5Р, простежується спадкоємність парадигм, довголіття та 

наукова актуальність окремих моделей. 

По-друге, отримані приклади практичного втілення моделей 5Р та 

партнерства на їх основі є важливими задля імплементації моделі 5Р у науку та 

практику публічного управління та адміністрування в Україні. Зокрема,   

- може бути доцільним урахування підходів до процесів розробки та

імплементації стратегій, управління в організаціях, окреслених у моделях 5Р, на 

усіх рівнях та функціональних напрямках публічного управління та 

адміністрування. Ґрунтом для цього є розвиток професійних компетенцій 

працівників органів публічної влади, обмеженням - недоліки у загальній культурі 

управління; 

- вельми актуальним є досвід державно-приватного партнерства за моделями

5Р щодо універсального та рівного доступу для всіх до комунальних благ. Варто 

було б упроваджувати  найкращі зразки за прикладами окремих країн, із 

залученням суб‘єктів малого та середнього бізнесу, організацій громадського 

сектору, але наразі цьому не відповідає стан реалізації державно-приватного 

партнерства  в  Україні,  за  офіційними  даними  з  різних причин не виконується  
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більше половини укладених договорів;  

- значущим є досвід широкого державно-громадянського партнерства та

прогресивних соціальних технологій, представлений у моделях 5Р. Особливо 

доцільно вивчати та запроваджувати у практику підходи, що слугували драйвером 

змін у громадах, сприяли їх розвитку. В Україні відсутні системні соціальні 

проекти, немає прикладів залучення вітчизняних благодійників до розбудови 

громад, невирішеними залишаються питання соціального підприємництва, 

нерозвинуті публічні цифрові комунікації з громадянським суспільством; 

- важливим є досвід локалізації цілей сталого розвитку з використанням

моделі 5Р. Наразі в Україні цілі сталого розвитку на період до 2030 р.  визначені 

орієнтирами для розроблення проектів прогнозних і програмних документів, 

нормативно-правових актів, але про запровадження наскрізного використання 

моделі 5Р поки що не йдеться;  

- корисним є досвід використання моделі 5Р як інструмента збору інформації,

аналітики, оцінювання, насамперед у соціальній сфері. Така реалізація мала б 

сприяти інформуванню суспільства про результати діяльності органів влади, 

розширювати  практику оцінювання за участю громадськості. Наразі організації 

збору інформації та даних, зворотному зв‘язку на їх основі не приділяється 

належної уваги, особливо на мікрорівні.  

Проведений  аналіз  визначає засади імплементації моделі 5Р у світі, які 

варто урахувати для реалізації партнерства 5Р в Україні. Наступні розвідки 

стосуватимуться досліджень особливостей складових моделей 5Р та з‘ясування 

ролі громадянського партнерства в українських місцевих громадах. 
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ЗНАЧИМІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОВИ В РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

ПОЛЬСЬКОГО Й УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ 

Анотація. Статтю присвячено дослідженню регіональної мови 

застосуванням наукових методів – порівняння й експерименту. Предметом 

співставлення обрано етнонаціональну політику Польщі з розвитку регіональної 

мови – кашубської, України –  щодо кримськотатарської мови. 

Метою є розгляд значимості регіональної мови. Припущення, що такий 

статус отримала кримськотатарська мова, можливих сценаріїв. Визначено 

критерії для порівняння. З’ясовано становище і особливості розвитку обох мов, їх 

специфічні риси, а також спільні ознаки та відмінності. 

Виокремлено особливості зобов’язань обох країн за Європейською хартією 

регіональних мов або мов меншин, виконано їх порівняльний аналіз. Розкрито 

основи формування режиму захисту регіональної мови. Описано основні 

концепти стратегії охорони кашубської мови, наголошено на особливостях її 

реалізації. 

Виявлено, що прийняття Польщею необхідних законів у руслі вимог 

європейського законодавства сприяло формуванню належного режиму захисту 

міноритарних мов, надання статусу регіональної мови одній із таких мов, що 

знаходиться під загрозою зникнення. Іншим важливим аспектом стало поєднання 

функцій по реалізації державної мовної політики, звітування національному 

вищому органу влади й відповідному комітету Ради Європи з питань розвитку 

регіональної мови, в одному центральному органу виконавчої влади, що 

зумовлює ефективність управлінських рішень.  

Розглянуто становище кримськотатарської і кашубської мови, їх 

співставлення здійснено на основі критеріїв ЮНЕСКО, що забезпечило 

коректність дослідження спільних рис, виявлення специфічних ознак. 

Спрогнозовано можливі наслідки у разі, якщо кримськотатарській мові буде 

надано юридичний статус регіональної мови, для розвитку етнічного  середовища, 
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формування та реалізації етнонаціональної політики в цілому.  

Зроблено висновки щодо можливості визнання за кримськотатарською 

мовою регіонального статусу, уявлення вірогідних наслідків. 

Ключові слова: порівняльний метод, науковий експеримент, 

етнонаціональна політика, мовна політика, регіональна мова, кашубська мова, 

кримськотатарська мова. 
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IMPORTANCE OF REGIONAL LANGUAGE IN IMPLEMENTATION OF 

ETHNONATIONAL POLICY: COMPARATIVE ANALYSIS  

OF POLISH AND UKRAINIAN EXPERIENCE 

Abstract. The article is devoted to the research of the regional language by means 

of scientific methods – comparison and experiment. As the subject of comparison is the 

ethnonational policy of Poland as for Kashubian, and Ukraine – as for Crimean Tatar. 

The aim is to get acquainted with the importance of the regional language. It is notion 

that such a status has been granted to Crimean Tatar, its possible scenarios. Defined the 

criteria for the comparison. Found out situation and peculiarities of development of both 

languages, their specific features, similarities or differences. 

Highlighted the obligations of both countries under the European Charter for 

Regional or Minority Languages, the comparative analysis of its main provisions has 

been fulfilled. Revealed the basis of regime for support a regional language. Described 

the main points of a strategy of supporting the Kashubian language, the attention was 

drawn to the peculiarities of the strategy’s implementation. 

It was found that the adoption of the necessary laws by Poland in line with the 

requirements of European legislation contributed to the formation of an appropriate 

regime for the protection of minority languages, granting the status of the regional 

language to one of these endangered languages. The other important aspect was the 

combination of functions for the implementation of state language policy, altogether 

with the reporting to a national government and a relevant committee of the Council of 

Europe in the issues of regional language, under the single central body of executive 

power, that determines the effectiveness of management decisions. 

The situation of the Crimean Tatar and Kashubian language is considered, their 

comparison was carried out on the basis of UNESCO criteria, that ensured the 

correctness of the study of common features, detection of specific of both languages. 
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Possible consequences are predicted once the Crimean Tatar language is granted the 

legal status of the regional language, for the development of ethnic environment, 

formation and implementation of ethnonational policy in general. 

Conclusions were drawn on the possibilities of granting to the Crimean Tatar 

language of the regional status, and its likely consequences. 

Keywords: comparative method, scientific experiment, ethnonational policy, 

language policy, regional language, Kashubian, Crimean Tatar. 

Постановка проблеми. Одним із найпотужніших засобів збереження 

культурного різноманіття є розвиток багатомовного середовища, оскільки «воно 

дає можливість вибирати, а отже, створює простір для колективного 

експериментування в особистому і соціальному житті, від чого людство зрештою 

тільки виграє»1. Спроба підтримувати мовну багатоманітність в Україні, від 

набрання чинності Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (далі – 

Хартія), перетворилася на заполітизовану проблему в частині регіональної мови. 

Рішення органів державної влади різних рівнів (Харківська, Севастопольська та 

Одеська міські ради, Луганська обласна рада) з надання такого статусу російській 

мові визнані як неконституційні, закон «Про засади державної мовної політики» – 

скасовано Конституційним Судом України. 

Через термінологічні розбіжності трактування об’єкта Хартії при визначенні 

вітчизняним законодавцем переліку мов, які потребують особливого захисту, 

державою були взяті на себе надмірні зобов’язання стосовно мов походженням з 

країн, які мають розвинену освітню чи культурну галузь. Понад те, влада однієї з 

яких – РФ, послідовно реалізуючи геополітичні інтереси в регіоні з підтримки 

етнічної ідентичності, здійснює потужну медійну й пропагандистську кампанії 

націлені на етнічних росіян громадян України. Звідси – питання щодо 

необхідності впроваджуваних механізмів державного управління, ефективності 

управлінських рішень, доцільності фінансових витрат відносно предмета що 

раніше не був пріоритетним а згодом перетворився на конфліктогенний чинник 

мовного збурення в суспільстві. 

Світові тенденції актуалізують права етнічних меншостей, про що, зокрема, 

йдеться у Резолюції ГА Асамблеї ООН (2019 р.) –  період з 2022 р. по 2032 р. 

визначений як Міжнародне десятиліття корінних народів, одним із ініціатором 

якої була Україна. Реагуючи на сучасні виклики, українська влада, за 

пріоритетності розвитку української мови як державної, об’єктивно оцінює 

необхідність реформування вітчизняного етнічного середовища. Міністерством з 

1 Філіпп ван Парійс, бельгійський політичний філософ, прихильник першого систематичного трактування мовної 

справедливості. 
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питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголошено про 

створення державної стратегії розвитку та популяризації кримськотатарської 

мови, ініційовано включення її у сервіс Google Translator. 

Наведене засвідчує, що етнонаціональна політика в частині регулювання 

етнічних мов продовжує залишатися актуальною й важливою соціальною сферою, 

яка потребує оптимізації, у тому числі за рахунок нових підходів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вдосконалення методологічного 

підґрунтя наукових досліджень процесів державного управління відбувалося 

завдяки доробку зарубіжних й вітчизняних науковців, серед яких О. В. Антонов, 

Г. В. Атаманчук, В. Г. Афанасьєв, В. Д. Бакуменко, М. Вебер, Р. В. Войтович, 

Д. М. Гвішіані, В. М. Князєв, Ю. В. Ковбасюк, П. І. Надолішній, Н. Р. Нижник, 

І. В. Розпутенко, Т. Сааті, Г. Саймоа, Ю. П. Сурмін, Р. А. Фатхутдинов, 

В. В. Цвєтков та ін. 

Мовне питання етнонаціональної сфери в Україні переважна більшість 

учених розглядають у контексті загальнодержавної політики, що знаходило 

відображення у роботах О. М. Бикова, В. М. Брицина, І. М. Варзара, В. Б. Євтуха, 

О. В. Картунова, І. О. Кресіної, І. Ф. Кураса, О. М. Куця, І. В. Лопушинського,    

О. М. Майбороди, П. І. Надолішнього, М. І. Пірен, О. О. Рафальського, 

Ю. І. Римаренка, В. П. Трощинського, М. О. Шульги й інших. 

Проте використання методологічного забезпечення у дослідженні сфери 

державного управління з розвитку регіональної мови вивчено недостатньо. Цей 

факт і зумовив актуальність даної роботи. 

Мета статті – розглянути застосування наукових методів пізнання – 

порівняння й експерименту – при дослідженні місця та ролі регіональної мови у 

формуванні і реалізації етнонаціональної політики. Проекспериментувати, що 

такий статус в Україні надано кримськотатарській мові. 

Як завдання, пропонується обговорити наукову гіпотезу імовірного визнання 

за кримськотатарською мовою статусу регіональної, спрогнозувати наслідки 

впровадження експерименту на практиці. Застосовуючи порівняльний метод, 

виявлення загальних рис та специфічних ознак пропонується за допомогою: 

оцінюючих критеріїв життєздатності мов ЮНЕСКО; зіставлення однотипних 

явищ розвитку кашубської й кримськотатарської мови упродовж співмірного 

історичного періоду; положень профільних законів; прийнятих зобов’язань за 

Хартією; рекомендацій Комітету експертів Ради Європи. 

Виклад основного матеріалу. Із приводу змісту феномена, означеного 

терміном «регіональна мова», у енциклопедичних джерелах [1, с. 437 – 439] 

відзначається: 1) традиційне використання в межах певної території держави її 

громадянами, що становлять групу, яка за своєю чисельністю є меншою у 

порівнянні з рештою населення; 2) відмінність від офіційної або державної мови; 
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3) не є діалектом офіційної (державної) мови або мови мігрантів. Запропоновані

критерії узгоджуються з визначенням у ст. 1 Хартії поняття «територія» –

«географічна місцевість, де така мова є засобом спілкування певної кількості осіб,

яка виправдовує здійснення різних охоронних та заохочувальних заходів». Термін

«регіональні (міноритарні) мови» використовується при формуванні публічної

політики відносно мов, «офіційний статус яких закріплено в законодавстві

держави чи одного або декількох адміністративно-територіальних суб’єктів:

федеральних округів, провінцій, країв, міст, сіл або інших адміністративно

встановлених регіонів держави поряд з офіційною (державною) мовою, що діє на

території всієї держави» [2, с. 322 – 324].

У широкому сенсі, оцінюючі критерії ЮНЕСКО [3] – це: 1) стан передачі 

мови між поколіннями; 2) кількість носіїв мови як рідної; 3) частка носіїв мови 

щодо населення; 4) тренди мови (у яких ситуаціях використовується); 5) адаптація 

до нових методів, медіа; 6) наявність матеріалів для вивчення; 7) державна мовна 

політика; 8) ставлення членів етнічної спільноти (розмовляють мовою чи ні; 

хочуть підтримувати її чи байдужі до неї); 9) кількість й якість архівування (чи є 

якісні текстові або аудіо-архіви). Пропонується звузити інструментарій до 

сукупності параметрів за: кількістю і часткою носіїв мови у регіоні компактного 

поселення з використанням мови як рідної; трендами; наявністю матеріалів для 

вивчення; державною мовною політикою. 

З точки зору аксіологічного підходу оцінки місця регіональної мови в 

етнічному просторі, потреби її особливого захисту та підтримки державою, на 

погляд автора, можна виокремити такі фактори. По-перше, збереження і розвиток 

культурного багатства й традицій Європи  – принцип, покладений в основу 

країнами-членами ЄС з огляду на різноманіття мов чи національностей, що 

характеризує європейськість мовної політики. Філософські традиції розпочаті 

Йоганном-Готфрідом Гердером, Вільгельмом фон Губмольдтом, Едвардом 

Сепіром, Бенджаміном Ворфом про те, що мові властиві риси, які визначають 

унікальність мовної картини світу, особливості пізнання навколишньої 

реальності, формування світогляду. Тому, зникнення будь-якої мови 

розцінювалося як втрата для всього людства. По-друге, виникла потреба захисту 

невід’ємних прав та свобод регіонально поселених автохтонних груп, які 

застосовують інші мови у порівнянні з переважною його частиною, не 

представлені державними формуваннями. Існування таких мов визнається як 

загрозливе через: поширення глобалізації; інтеграційні процеси; асиміляційну 

політику або вияви політичного, економічного чи соціального підпорядкування 

титульною нацією етнічних меншостей; нівелюючий вплив ЗМІ; спроби 

пануючих спільнот домінувати або поглинути малі етнічні групи через окупацію, 

боротьбу за освоєння нових територій чи розширення сфер впливу; низький 
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соціальний престиж рідної (міноритарної) мови і перехід молодшого покоління 

переважно на офіційну (державну) мову. По-третє, в українському вимірі – 

депортація кримськотатарського народу та повернення на історичну батьківщину 

супроводжувалися труднощами соціального й економічного характеру; тимчасова 

окупація Криму з насильницькою русифікацією населення півострову спричинили 

не лише соціальну напругу, а торкнулися питання щодо спроможності української 

влади піклуватися про мову народу, визнаного корінним, з гарантуванням його 

прав у складі України. 

Стан кримськотатарської мови і мови, узятої для порівняння, характеризує 

оновлений 2018 року «Атлас ЮНЕСКО мов, які знаходяться під загрозою 

зникнення» [4]. На його основі складено порівняльну рейтингову таблицю по 

обох країнах, від найбільшого ступеня2 загрози до найменшого (позначено іншим 

кольором). 

Таблиця 1 

№ У К Р А Ї Н А П О Л Ь Щ А 

Мова Ступень Мова Ступень 

1 Караїмська Вимерла Словінська Вимерла 

2 Кримськотатарська Зникаюча 

(вимираюча) 

Вілямовська Зникаюча 

(вимираюча) 

3 Кримськотурецька Зникаюча 

(вимираюча) 
Кашубська Зникаюча 

(вимираюча) 

4 Ногайська Зникаюча 

(вимираюча) 

Ідиш Нестабільна 

5 Таврорумейська Зникаюча 

(вимираюча) 

Ромська Нестабільна 

6 Гагаузька Нестабільна Білоруська Вразлива 

7 Ідиш Нестабільна Нижньосаксонська Вразлива 

8 Німецькоплатська Нестабільна Русинська Вразлива 

9 Понтійська Нестабільна 

10 Ромська Нестабільна 

11 Урумська Нестабільна 

12 Білоруська Вразлива 

13 Русинська Вразлива 

14 Східнословацька Вразлива 

Таблицю складено автором 

2 Ступень: «вимерла» відповідає англійському «extinct»; «зникаюча (вимираюча)» чи «мова, що знаходиться під 

серйозною загрозою» – «seriously endangered» або «severely endangered»; «нестабільна» –  «definitely endangered»; 

«вразлива» –  «vulnerable». 
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За Джошуа Фішманом, соціолога та автора критеріїв оцінки стану мов 

(усього вісім стадій), які частково були враховані в системі оцінювання 

Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури, статус мови 

«зникаюча (вимираюча)» певною мірою відповідає критичній шостій стадії. 

Коли мова перестає передаватися від старшого покоління до молодшого у сім’ї 

або спільноті. Якщо держава не зможе відновити її на цій стадії, на думку 

науковця, то можливості порятунку втрачаються. 

Висновки міжнародної організації щодо стану обох мов свідчать, що мови 

нашого дослідження є співмірними для порівняння, оскільки мають однотипний 

ступень вразливості. Тому – релевантне зіставлення їх спільних рис і специфічних 

ознак. 

Кашубська мова – належить етнічній групі з півночі Польщі місцевості 

Балтийського моря. На початку ХХ ст. кашуби потрапили під владу прусського 

режиму, в міжвоєнний період спільнота була розосереджена між східними 

територіями Німеччини, приморськими районами Польщі, вільним містом 

Гданськ. Внаслідок окупації Польщі й депортації поляків з приморських областей, 

у 1942 р. переважну більшість кашубського населення примусово об’єднано на 

німецькій та тимчасово окупованій територіях а етнічність включено до 

офіційного переліку національностей Німеччини. Наступна хвиля масового виїзду 

кашубів припала на 1945 – 1956 рр. через ідеологічну пропаганду комуністичної 

влади щодо начебто їх німецького походження. Друга половина ХХ ст., за 

оцінкою науковців [5], відзначається як переломний етап процесу етнічної 

ідентифікації кашубів, які впритул зіткнулися з викликом самовизначення. 

Старше покоління схилялося у бік германського ототожнення через внутрішні 

(належність до євангелічної церкви; служба в прусській армії чи робота на 

адміністративних посадах; отримання освіти німецькою мовою) і зовнішні 

фактори (трактування польською владою кашубської етнічності як другосортної, 

пронімецько налаштованої; намагання партійної верхівки контролювати лідерів 

спільноти; ідеологічну обробку населення; призначення етнічних кашубів на 

непрестижні посади в місцевих адміністративних органах влади в районі їх 

компактного поселення). На противагу йому, молодше покоління обрало 

польський варіант розвитку, який, у порівнянні з німецькою прусською політикою 

минулого, розцінювався як найбільш сприятливий. Подальші політичні та 

суспільно-економічні зміни в Польщі торкнулися також етнічної сфери: 1) 

інтенсивна урбанізація і будівництво морського порту у м. Гдиня населеного на 

90 % кашубами позбавила їх соціальної ознаки сільських мешканців водночас не 

вплинувши на сімейний устрій й утримання найбільшого по країні показника 

приросту населення від народження; 2) індустріалізація зумовила приєднання до 

профспілкового руху у портових містах Гдині і Гданська; 3) освіта широких 
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верств населення з ліквідацією неграмотності стала поштовхом для зародженню 

кашубської інтелігенції, наукової та театральної еліти; 4) доступна міграція 

зумовила поширення культури й традицій за кордоном; 5) адміністративна 

реформа 1998 р. об’єднала переважну більшість кашубського населення у межах 

однієї територіальної одиниці – Поморське воєводство. На законодавчому рівні, 

крім конституційної норми на право використання рідної мови кожним 

громадянином, підтримувався розвиток етнічних мов у системі загальної освіти 

учнів, які належать до національних меншин (закон про освіту від 1991 р.). 

Розпорядженням міністра освіти щодо порядку вивчення рідної мови і навчання 

нею у школах (1992 р.) було розширено коло суб’єктів за рахунок учнів із 

етнічних груп, що напряму торкнулося кашубів. У 2003 р. кашубській мові 

присвоєно міжнародний код «CSВ» згідно зі стандартом ISO 639-3. За 

результатами двох останніх переписів населення: 2002 р. – усього по країні 52, 

665 тис. кашубів задекларовали використання мови, з них 52,588 тис. у 

Поморському воєводстві, тобто 3,1 % від його мешканців; 2011 р. – 108,140 тис. 

по країні, 107,142 тис. у воєводстві та 4,8 % відповідно.  

Поза сумнівами, прогресуюча динаміка за кількістю носіїв, які 

використовують рідну мову у сім’ї й суспільстві, співвідношенням до населення у 

межах території компактного поселення вказує на зростання етнічної 

самоідентифікації. Однією із прикметних подій стало прийняття у 2006 р. 

«Стратегії охорони і розвитку кашубської мови та культури» під гаслом – 

«зробимо кашубську мову здатною до виживання й розвитку»3 [6]. 

Погоджуємося з думкою експертів [5], що кашубській етнічній спільноті вдалося: 

сформувати власну еліту; заснувати інституції і громадські організації що набули 

авторитету серед широкої громадськості, включаючи релігійні установи й політичну 

опозицію; заповнити медійну нішу; налагодити видання шкільних підручників із 

запровадженням програм з вивчення рідної мови; уможливити для випускників шкіл 

отримувати з 2005 р. атестат зрілості з предмета кашубська мова. В цілому, 

дослідники характеризують це явище в етнічному середовищі як «кашубський 

ренесанс» або «етнічне пробудження кашубів». 

За сучасних умов, кашубська етнічність сприймається в суспільстві як 

регіональна етнічно-культурна група, а її мова – «народоутворюючий елемент» 

[7]. Юридично як етнічна група, кашуби повною мірою користується тими 

правами, якими наділено національні меншини. Завдяки регіональному статусу 

3 Ініціатор Стратегії – «Кашубсько-Поморська асоціація».  Довідково: Заснована в 1956 р. як громадське 

об’єднання під назвою «Кашубська асоціація». У 1964 р. змінено назву на діючу, з 2003 р. член Союзу 

регіональних мов і мов меншин Польщі афілійованого з Європейським бюро менш вживаних мов. Головна місія – 

розвиток мови та культури. З отриманням кашубською мовою статусу регіональної, напрями діяльності інституції 

розширено до моніторингу й контролю за: впровадженням мови в діловодство, визначенням назв населених 

пунктів, правильністю написання імен, прізвищ і назв організацій. У 2006 р. створено новий підрозділ Асоціації –  

Рада кашубської мови – для реалізації Стратегії. 
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мова застосовується гмінами4 як допоміжна, у назвах місцевості5. З чинності 

Закону «Про національні меншини та етнічні меншини, а також про регіональну 

мову» (2005 р.), за оцінкою фахівців [8], кашуби, поряд із німецькою і литовською 

національними меншинами, найбільш активно реалізують отримані права, беруть 

участь у роботі органів публічного управління, у 2006 р. утворено Кашубську 

парламентську групу. 

На підставі наведених фактів можна виокремити такі специфічні ознаки 

кашубської мови, як: регіональний характер зумовлений поширенням у межах 

окремого воєводства, за відсутності юридичної автономії; використання етнічною 

групою; збереження носіями мови під час депортації, проживання в невизначених 

умовах на території різних юрисдикцій, суспільно-політичного устрою; 

відродження завдяки етнічній самоідентифікації, демократичним змінам, 

утворенню різних соціальних верств, формуванню етнічної, театральної, 

адміністративно-політичної еліти; вивчення у системі повної загальної середньої 

освіти; визнання на міжнародному рівні у статусі мови (а, не діалекту); 

завершення  перехідного етапу – у парадигмі синергетичного підходу – від 

подолання наслідків руйнівних процесів, через самоорганізацію, до розвитку за 

умов формування державної мовної політики стратегічного характеру. 

Кримськотатарська мова – походить від автохтонного народу, панувала на 

Кримському півострові. Протягом 1783 – 1917 рр. Кримське ханство перебувало 

під контролем Російської імперії, 1921 р. Крим отримав юридичний статус 

автономії у складі СРСР, 1954 р. через геоекономічні і географічні міркування у 

законодавчому порядку переданий УСР. У 1944 р. 191 тисячу кримських татар 

депортовано замінивши їх етнічними росіянами. До 2013 р. у Крим повернулося 

біля 266 тисяч або 13,7 % від його населення [9]. Намагання поновити право на 

втрачену власність спричиняли соціальну напругу, чисельні порушення 

конституційних прав кримських татар. Ситуація ще більш ускладнилися після 

анексії Криму. Про необхідність дотримання прав людини в АРК неодноразово 

відзначалося у заявах ЄС та ОБСЄ, резолюціях Європейського Парламенту й ГА 

ООН6. Реакцією України стало прийняття заяви ВР України (2014 р.) щодо 

гарантій прав кримськотатарського народу, як корінного народу у складі України, 

постанови (2015 р.) про визнання геноцидом депортацію 1944 р, призначено 

Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу    

(М. Джемілєв). За результатами Всеукраїнського перепису 2001 р. й пов’язаних з 

4 В Україні зазначений термін відповідає поняттю «об’єднана територіальна громада». 
5 За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації РП за 2020 рік, із усіх назв країною польською та 

етнічною мовами – на території 21 гміни – польсько-кашубській версії належить 65,2 %, в 5 гмінах кашубська мова 

застосовується як допоміжна. 
6 Остання резолюція від 16 грудня 2020 р. – п’ята поспіль з правозахисної тематики і дев’ята у контексті 

міжнародного реагування на анексію РФ українського півострова. 
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ним досліджень [10], чисельність кримських татар по Україні становила 248,2 

тис., з поселенням на півострові 243,4 тис. або 12 %, кримськотатарську мову 

вважали рідною 92,0 %. На території Херсонської області зареєстровано 2 тис. 

кримських татар, решта – у м. Севастопіль. Станом на 2018 р., за даними офісу М. 

Джемілєва, через політичні переслідування на материкову частину виїхало 8 із 33 

депутатів Меджлісу та приблизно 25 тис. кримських татар зменшивши їх частку 

на півострові до 10,3%. У проєкті7 Четвертої періодичної доповіді України про 

виконання Хартії (2018 р.) [11], звітуванні за: ст. 12 «Культурна діяльність та 

засоби її здійснення» – відзначається активність в Миколаївській, Полтавській, 

Черкаській, Запорізькій областях; ст. 8 «Освіта» – виокремлюється навчання на 

кримськотатарській мові у дошкільних і шкільних закладах Генічеського району 

Херсонської області.  Як корінний народ, кримські татари мають право на повну 

загальну освіту рідною мовою (закон про освіту, 2017 р.), натомість, через брак 

навчальних й методичних матеріалів8, належною мірою його не реалізують. 

Переважна частина носіїв залишається на тимчасово окупованій території Криму, 

де вплив української держави обмежений. Дисперсне розселення в границях 

південного регіону материкової України з центром навчання у шкільних закладах 

лише однієї області, містить ризики асиміляції кримських татар з послідуючим 

зниженням їх мовного потенціалу, особливо серед молодшого покоління. 

Ураховуючи наведені факти, виокремимо специфічні ознаки кримськотатарської 

мови, це: регіональний характер використання в одній місцевості з незначним 

поширенням на південні області України; збереження носіями мови під час 

депортації, проживання на тимчасово окупованій території, внутрішньої міграції; 

формування етнічної, театральної, адміністративно-політичної еліти; обмеженість 

вивчення мови в Криму у загальноосвітніх школах через брак сучасних підручників, 

словників, іншого навчально-методичного забезпечення; об’єктивна неспроможність 

контролювати мовну ситуацію українською владою; експансивне нарощування 

окупаційним режимом РФ частки російськомовного населення,  вимушена 

розосередженість носіїв на материковій України у статусі внутрішньо переміщених 

осіб значно підвищують ризики асиміляції, звідси – загроза втрати мовного зв’язку 

між поколіннями; кризове становище вказує на вичерпність джерел розвитку з 

набуттям тенденцій невідворотного характеру за домінування руйнівних процесів. 

Проте, внаслідок дезорганізації виникають можливості для відновлення мови на 

іншому якісному рівні, що у проблемному полі державного управління пов’язано з 

подоланнями викликів по вдосконаленню структури суб’єкт-об’єктних відносин, 

7 Звітування за Хартією від України покладено на Міністерство культури та інформаційної політики України. 
8 З часу видання попереднього підручника 10 років тому підготовлено лише 2 сучасних навчальних посібника для 

роботи з викладачами рівнів А1 і А1 – В1 у руслі Загальноєвропейських рекомендації з мовної освіти. Через 

відсутність належної фінансової підтримки державою бракує підручників вищого за В1 рівня, навчальних аудіо- й 

відеоматеріалів, словників [11].
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 механізмів управлінського впливу. 

Порівняння специфічних ознак властивим обом мовам дає підстави зробити 

висновки щодо їх спільних рис, а саме: 1. Однакова природа поширення у межах 

певної території держави її громадянами, тобто –  регіональний характер.              2. 

Використовуються етнічними меншостями, відмінні від офіційної (державної) або 

мови мігрантів, не є діалектом. 3. Однотипний ступень вразливості за міжнародною 

системою оцінювання. 4. Збереження в недетермінованих умовах депортації, різного 

суспільно-політичного устрою і  держав. 5. Розвиток у системі повної загальної 

середньої освіти. 6. Використання як рідної мови часткою населення у межах 

компактного поселення, яка співмірна за величиною (4,8 % проти 10,3 %). 7. 

Формування етнічної, театральної, адміністративно-політичної еліти. Відмінні риси: а) 

різний юридичний статус як мови так й територіальної одиниці де вона 

використовується; б) попри однотипний ступень вразливості, тенденції розвитку 

кашубської мови вказують на проходження перехідного етапу збереження мови за 

наявності позитивних зрушень у бік її відродження. Натомість, критичний стан 

кримськотатарської мови підкреслює важливість перед суспільством і владою 

подолання кризового явища через застосування державою невідкладних охоронних та 

заохочувальних заходів задля її збереження й ревіталізації. 

Для порівняння державної мовної політики обох країн складено відповідні 

таблиці. У Таблиці 2 стисло охарактеризовано основні положення профільних 

законів. Таблиця 3 містить співставлення звітування країнами за Хартією, 

рекомендацій Комітету експертів РЄ. 

Таблиця 2 

Порівняння положень профільних законів 

У К Р А Ї Н А П О Л Ь Щ А 

1. Про засади державної мовної

політики України» (2012 р.). Містить 

загальні визначення об’єктів, цілей, 

принципів, перелік мов – усього 18, у 

рамках зобов’язань за Хартією. 

Зазначено сфери застосування 

державної мови. 

2. «Про національні меншини в

Україні» (1992 р.). Складається з

декларативних положень. Відсутні

критерії до об’єктів регулювання,

суб’єкт виконання закону, механізми

його реалізації.

«Про національні та етнічні меншини, а 

також про регіональну мову» (2005 р.). 

Містить критерії національних й 

етнічних меншин, регіональної і 

допоміжної мови. Визначає об’єкти 

регулювання – 9 національних, 4 етнічні 

меншини, кашубську мову як 

регіональну. Конкретизує: суб’єкт 

реалізації мовної політики, його функції; 

механізми взаємодії публічних органів 

влади; порядок та суб’єкти звітування. 

Описує режим захисту й підтримки 

регіональної мови, окреслює сферу її 

використання. 

Таблицю складено автором 

Вочевидь, що, у порівнянні з польською практикою, в Україні актуальним є  
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перегляд чинної нормативно-правової бази як з точки зору зміни положень що 

застарілі та не відповідають сучасному стану розвитку суспільства, так й за своїм 

смисловим навантаженням потребують вдосконалення. У Польщі [12], реалізація 

механізмів державного управління, координування заінтересованих органів 

публічної влади, звітування кабінетові міністрів віднесено до сфери компетенції 

єдиного органу – Департамент релігійних конфесій та національних й етнічних 

меншин у складі Міністерства внутрішніх справ і адміністрації РП. Звіт 

Департаменту готується та подається на розгляд періодично кожні два роки, 

містить систематизовані дані по кожній меншині чи середовищу, що 

використовує регіональну мову. Для формування захисного режиму відносно 

кашубської мови, надаються дані: чисельність, частка носіїв мови; гендерний, 

віковий склад; перелік етнічних громадських, політичних організацій; назви 

друкованих, електронних ЗМІ; головні культурні події; представництво у 

виборчих органах усіх рівнів; ступень концентрації по регіону у порівнянні з 

безробіттям; забезпечення індивідуальних, колективних прав; кількість карних 

справ вчинених проти кашубів з класифікацією протиправних дій; заходи 

підтримки й розвитку культури, їх кошторис; обсяг годин мовлення кашубською 

мовою, якими радіостанціями, бюджетні витрати; розмір субвенції на освіту учнів 

кашубської етнічної групи по роках та алгоритм їх розрахунку для гмін і 

воєводств на рік; кількість годин навчання кашубською мовою. 

Таблиця 3 

Порівнянна зобов’язань за Хартією9 

Положення 

Хартії 

У К Р А Ї Н А П О Л Ь Щ А 

Чинна з 1 січня 2006 р. за 48 

позиціями, 18 мовами (включно з 

кримськотатарською) [11]. 

Чинна з 1 червня 2009 р. за 38 

позиціями, 14 мовами (включно 

з кашубською) [13]. 

Ст.8. Освіта 

Параграф 1 

а) і) + + 

а) іі) + - 

b) i) + + 

b) ii) + - 

b) iii) + - 

c) i) - + 

d) i) + - 

9 Позиції, що співпадають по обох країнах, виділено кольором. 
Той підпункт стосовно України, який передбачає виконання декількох окремих підпунктів у таблицю не внесено. 
Наприклад, якщо, згідно з а) ііі) застосовується захід з а) і) та а) іі), то у таблиці зазначено обидва таких підпункти 
замість одного –  а) ііі). Подібних підпунктів усього три: а) ііі); b) iv); d) iv). За рахунок цього кількість позицій України 
штучно збільшилася у даному дослідженні (до 56), для проведення більш коректного порівняння, оскільки серед 
зобов’язань Польщі такі відсутні. 
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d) ii) + - 

d) iii) + + 

e) ii) - + 

e) iii) + - 

f) iii) + - 

g) + + 

h) + + 

i) + + 

Параграф 2 + + 

Ст. 9. Судова влада 

Параграф 1 

a) iii) + - 

b) iii) + - 

c) iii) + - 

Параграф 2 

а) - + 

c) + - 

Параграф 3 + - 

Ст. 10. Адміністративні органи та публічні послуги 

Параграф 2 

а) + - 

b) - + 

с) + - 

d) + - 

e) + - 

f) + - 

g) + + 

Параграф 4 

с) + - 

Параграф 5 - + 

Ст.11. Засоби масової інформації 

Параграф 1 

а) іі)) - + 

а) ііі) + + 

b) ii) + + 

c) ii) + + 

d) + + 

e) i) + + 

f) ii) - + 

g) + + 

Параграф 2 + + 

Параграф 3 + + 
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Ст. 12. Культурна діяльність й засоби її здійснення 

Параграф 1 

a) + + 

b) + + 

c) + + 

d) + + 

e) - + 

f) + + 

(g) + + 

Параграф 2 + + 

Параграф 3 + + 

Ст. 13. Економічне і соціальне життя 

Параграф 1 

b) + + 

c) + + 

d) - + 

Параграф 2. b) - + 

Ст. 14. Транскордонні обміни 

a) + + 

b) + + 

Висновки Комітету експертів РЄ 
[14] щодо загальних рекомендацій:

Висновки Комітету експертів 

РЄ [15] щодо пріоритетних 

напрямів: 

1) у реалізації заходів передба-чити

структурний підхід;

2) розробити і запровадити

вдосконалену мовну політику з

вивчення та навчання регіональними

мовами (далі – РМ) або мовами

меншин (далі – ММ) на усіх рівнях

освіти;

3) збільшити обсяг радіо-трансляції

РМ або ММ;

4)забезпечити адміністратив-ними

органами міської влади застосування

РМ або ММ на практиці на рівні з

державною мовою;

5) адаптувати традиційні назви

місцевості РМ або ММ на одному

рівні  з державною мовою;

6) передбачити довгострокове

державне фінансування культур-них

заходів РМ або ММ.

1) розвиток свідомості і 

толерантного ставлення в 

суспільстві до регіональної мови 

й культури; 

2) доступність освіти кашуб-

ською мовою на дошкільному,

початковому, середньому рівнях

освіти;

3) адаптування підручників,

навчальних та методичних мате-

ріалів до вимог Загально-

європейських рекомендації з 

мовної освіти; 

4). збільшення обсягу радіо-

трансляції РМ; 

5) перегляд 20 % бар’єру етніч-

ного населення у межах окремої

територіальної одиниці задля

можливості усного та письмово-

го звернення до адміністрації гмін

і воєводств РМ.

Таблицю складено автором 
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Отже, з порівняльного аналізу окремих  аспектів   етнонаціональної   політики 

країн, можна дійти таких висновків. Питання розвитку кримськотатарської мови 

віднесено до компетенції різних відомств, законодавчо не прописані міжвідомча 

координація, механізм взаємодії. Звідси – потреба в оптимізації системи 

державного управління, структуруванні цілей, завдань, функцій, повноважень 

кожного її компонента. У Польщі, на додаток до визначених профільним законом 

функцій Департаменту, на нього покладено моніторинг і звітування за Хартією. 

Тобто, концентрація управлінських засобів у єдиному ЦОВВ за обома напрямами 

реалізації політики, внутрішньополітичним та міжнародним (європейським), 

інформаційних потоків й масивів даних, функції міжвідомчої комунікації 

зумовлює більш ефективний ступінь досягнення цілей при формуванні і 

застосуванні режиму охорони та підтримки регіональної мови. 

Іншою специфічною ознакою співставлення є подібність по 28 позиціях, 

розбіжність за 18 по яких звітує лише Україна й 9 – Польща. Загальне 

навантаження української сторони переважає польську, обсяг якого ще 

зростатиме у пропорції до числа мов – 18 проти 14. Для Польщі, перелік позицій 

та мов порівняно з Україною є кількісно вужчим, при статусності однієї із мов – 

якісно відмінним. 

Окремо   щодо   довгострокових   цільових   програм.   Відмітними   рисами  

«Стратегії охорони і розвитку кашубської мови та культури» є визначення: 

пріоритетів, цілей, виконавців, форми публічно-приватного партнерства 

залучення інститутів громадянського суспільства. Тож, Пріоритет 1 

«Популяризація кашубської освіти» передбачає 26 цілей, 12 партнерів. 

Пріоритет 2 «Сприяння й підтримка використання кашубської мови» – 37 цілей, 

13 партнерів. Пріоритет 3 «Захист кашубської спадщини і культури» – 18 цілей, 

11 партнерів. Пріоритет 4 «Зміцнення позиції кашубської мови в регіоні, країні та 

на міжнародному рівні» – 9 цілей, 10 партнерів. В Україні –  задекларовано про 

наміри розроблення подібної стратегії, що зумовлено необхідністю ревіталізації 

кримськотатарської мови, як спроба до практичних кроків деокупації й 

реінтеграції Криму. 

Експериментуючи, беручи до уваги результати порівняння, цілком можливо 

уявити, що їх сукупність дає підстави для імовірного визнання за 

кримськотатарською мовою юридичного статусу регіональної. На думку автора, з 

технічної або організаційної точки зору, це не вплине значною мірою ні на 

процедуру звіту українським міністерством у бік її ускладнення, ні на зростання 

обсягу даних для систематизування чи аналізу. Оскільки, кожний із пунктів Хартії 

передбачає одночасне висвітлення ситуації як по мовах меншин, так і 

регіональній мові. У прикладному сенсі, це зумовлюватиме оптимізацію процесу 

формування охоронних та заохочувальних заходів по відношенню до мови. 
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Більш значний ефект з боку суспільного значення. Знижуватимуться настрої 

 недовіри частини українського суспільства в сприйнятті кримськотатарської 

мови як «чужої», яка походить з-за меж України, врівноважуватимуться руйнівні 

наслідки російського міфу. Поява усвідомлення, що вразливість рідної мови 

кримськотатарського народу можна здолати завдяки вартих довіри й поваги 

інституцій, здатності держави підтримувати корінний народ. Поряд з тим, 

захисний режим по відношенню до регіональної мови повинен співвідноситися з 

підтримкою та розвитком державної мови. Визначення такого балансу залежить 

від багатьох складників і знаходиться в площині реалізації етнонаціональної 

політики, комплексі відносно до усього громадянського суспільства задля 

збереження територіальної цілісності. 

Висновки. Виходячи із значимості регіональної мови в реалізації 

етнонаціональної політики, можна узагальнити результати дослідження. 

 З метою запобігання деструктивним явищам в етнічному середовищі

України, видається можливим визнати за міноритарною мовою, яка знаходиться у 

загрозливому стані та найбільш потребує охоронних і заохочувальних заходів з 

боку держави, наприклад, кримськотатарською, чи іншою мовою меншостей, 

статус регіональної шляхом перегляду відповідних норм чинного законодавства й 

внесення необхідних змін. 

 Задля оптимізації системи вітчизняного державного управління

етнонаціональною сферою доцільно законодавчо визначити один із ЦОВВ, 

наприклад, Міністерство культури та інформаційної політики України, як єдину 

інституцію по взаємодії усіх заінтересованих сторін, концентрації фінансових 

ресурсів і засобів для підвищення ефективності прийняття й застосування 

управлінських рішень на практиці. 

 Заохочення українською владою автохтонних груп населення через

реалізацію ними права використання рідної мови повною мірою, зокрема, 

підвищення її статусності, сприятиме їх внутрішній згуртованості зі створення 

культурного підґрунтя по об’єднанню територіально чи лінгвістично споріднених 

етнічних компонентів, зумовлюватиме їх широке включення у програми 

публічно-приватного партнерства. 

 Стимулювання державою використання потенціалу регіональної мови

проведенням інформаційно-просвітницьких заходів, узгоджується з 

багатокультурною парадигмою, становленням етнічних еліт, формуванням 

національної консолідації українського громадянського суспільства. 

 Досягнення міцності територіальної цілісності через підтримку

державою етнічних меншостей, у тому числі за рахунок визначення статусу 

регіональної мови, яка найбільш відповідає такому характеру і міжнародним 
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критеріям, нівелюватиме русифікацію меншин України та інші загрозливі 

зовнішні геополітичні чинники. 

 У контексті євроінтеграційних й атлантичних устремлінь, послідовне

збалансування ціннісно-нормативної системи формування етнонаціональної 

політики, прийнятної в середовищі Європейського Союзу, характеризуватиме 

зрілість і готовність держави України та українського суспільства інтегруватися в 

спільний європейський простір. 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ 

НОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

Анотація. Значне поширення соціальних ризиків та погіршення соціально-

економічних показників розвитку держави зумовлює необхідність пошуку дієвих 

напрямів та практик публічного управління. Сучасний стан розробки 

проблематики ризиків у соціальній сфері засвідчує, що соціальні ризики є 

деструктивним явищем, яке потребує глибокого осмислення та врахування при 

прийнятті важливих управлінських рішень. У статті розглянуто поняття та 

характерні особливості соціальних ризиків, визначено сфери їх поширення. 

Виокремлено чинники, які впливають на процес управління ризиками, окреслено 

загальні тенденції розвитку системи управління ризиками. Визначено перелік 

перспективних напрямків, розвиток яких сприяє  налагодженню процесу 

управління соціальними ризиками. У роботі відзначено необхідність забезпечення 

ефективної діагностики та оцінки соціальних ризиків, ґрунтовного аналізу 

виявлених проблем,  налагодження інформаційного обміну між ключовими 

суб’єктами управління ризиками. Важливим аспектом залишається використання 

переваг вітчизняної моделі управління соціальними ризиками, яка базується на 

основних інструментах соціального захисту населення. Державне управління 

ризиками у соціальній сфері повинно враховувати широкий спектр поширення 

соціальних ризиків, нестабільність їхнього розвитку, трансформаційні процеси у 

різних сферах суспільного життя, використовувати європейські практики та 

вітчизняні напрацювання теоретико-прикладного спрямування. Існує доцільність 

у використанні математичних та економічних способів оцінки соціальних ризиків, 

врахування демографічних і соціальних чинників, показників, тенденцій розвитку 

ринку праці та економіки в цілому. Виокремлення сучасних напрямів побудови 

моделі публічного управління є складним, багатовимірним процесом, що 

здійснюється за допомогою прогностичних, статистичних дій, оцінювання 

існуючого стану речей та визначенні подальшої траєкторії застосування моделей 
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управління ризиками. Оптимізація управлінських процесів в системі соціальних 

ризиків дозволить забезпечити стабільність розвитку української держави, 

підвищити стан захищеності та ступінь довіри населення, сформувати місці 

основи соціального захисту в Україні.  

Ключові слова: соціальний ризик, державна політика, управління, оцінка та 

діагностика.  
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PUBLIC MANAGEMENT OF SOCIAL RISKS IN THE CONDITIONS OF THE 

NEW SOCIO-ECONOMIC REALITY 

Abstract. Significant spread of social risks and deterioration of socio-economic 

indicators of state development necessitates the search for effective areas and practices 

of public administration. The current state of development of risk issues in the social 

sphere shows that social risks are a destructive phenomenon that requires deep 

understanding and consideration in making important management decisions. The 

article considers the concepts and characteristics of social risks, identifies areas of their 

spread. The factors influencing the risk management process are singled out, the general 

tendencies of the risk management system development are outlined. The list of 

perspective directions which development promotes establishment of process of 

management of social risks is defined. The paper notes the need to ensure effective 

diagnosis and assessment of social risks, thorough analysis of identified problems, 

establishing information exchange between key stakeholders in risk management. An 

important aspect remains the use of the advantages of the domestic model of social risk 

management, which is based on the main tools of social protection. Public risk 

management in the social sphere should take into account a wide range of social risks, 

the instability of their development, transformation processes in various spheres of 

public life, use European practices and domestic developments in the theoretical and 

applied field. There is expediency in the use of mathematical and economic methods of 

assessing social risks, taking into account demographic and social factors, indicators, 

trends in the labor market and the economy as a whole. Isolation of modern directions 

of building a model of public management is a complex, multidimensional process, 

which is carried out through forecasting, statistical actions, assessing the current state of 

affairs and determining the further trajectory of risk management models. Optimization 
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of management processes in the system of social risks will ensure the stability of the 

Ukrainian state, increase the state of protection and the level of public confidence, form 

the basis of social protection in Ukraine. 

Keywords: social risk, public policy, management, evaluation and diagnosis 

Постановка проблеми. Забезпечення ефективного державного будівництва 

пов'язано з соціально-економічним розвитком, визначенням перспектив та 

розв’язанням проблем у соціальній сфері. Існування протиріч у політичному та 

соціальному наповненню державної політики сприяє виникненню соціальних 

ризиків, які потребують дієвої та конструктивної реакції.  

Становлення системи управління соціальними ризиками залишається 

актуальним напрямом вітчизняної науки, який покликаний вирішувати складні 

управлінські питання, пов’язані зі зміною соціально-економічних реалій, 

поширенням нових трансформаційних процесів. Багатогранність ризиків, які 

виникають у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, зумовлюють 

потребу у дослідженні основ публічного управління. Це дозволить забезпечити 

стабільний сталий розвиток суспільства та держави, вирішити кризові явища та 

проблеми, спричинені соціальними ризиками. органів, що реалізують державну 

політику.  

В умовах складної політичної, соціально-економічної та епідеміологічної 

обстановки надзвичайно важливо та актуально налагодити чіткий механізм 

управління соціальними ризиками, що дозволить мінімізувати ступінь соціальної 

напруги та невизначеності.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення проблематики 

управління соціальними ризиками стало об’єктом наукових спрямувань багатьох 

вчених та дослідників, серед яких Т.В. Кравченко, І.М. Михайловська, 

Є.С. Котов, О.С.Вишневський, І.О.Горго, С.В.Карпенко, С.А.Шимків, 

В.І. Надгара, О.А.Дєгтяр, О.В. Євтухов, О.М. Непомящий, О.Ф. Новікова, 

С.Б. Березіна.  

Проведені дослідження розкривають економічні, правові, управлінські 

аспекти щодо врегулювання питань, пов’язаних із виникненням та поширенням 

соціальних ризиків. Разом із тим, трансформаційні процеси у сферах соціально-

економічного розвитку, державного управління, державної політики вимагають 

послідовного аналізу сучасних тенденцій та визначення актуальних напрямків та 

шляхів управління соціальними ризиками.  

Мета статті – розглянути процес управління соціальними ризиками  

відповідно до сучасних реалій соціально-економічного розвитку.  Досягнення 

вказаної мети передбачає виконання наступних завдань: 1) розкрити зміст поняття 

«соціальний ризик» та його характерні ознаки; 2) визначити чинники, що 
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впливають на процес управління соціальними ризиками в cучасних соціально-

економічних умовах;  3) розглянути окремі управлінські механізми вирішення 

завдань щодо виявлення та мінімізації соціальних ризиків. 

Виклад основного матеріалу. Розроблення ефективної моделі управління 

соціальними ризиками напряму залежить від чіткого розуміння змістовного 

наповнення поняття «соціальний ризик» та основних його різновидів у соціально-

економічній сфері.  

На сьогодні сформувалася значна кількість підходів до розуміння вказаної 

категорії, що пов’язано з активними процесами державного будівництва та 

соціально-економічними перетвореннями. 

За результатами дослідження вказаної категорії Е. Е. Мачульська визначила, 

що існування соціального ризику передбачає погіршення матеріального 

становища  в  результаті  втрати  доходу, зниження рівня життя нижче 

прожиткового мінімуму, а також у зв’язку з необхідністю додаткових витрат на 

утримання дітей та інших членів сім’ї, що потребують сторонньої допомоги, та 

створюють необхідність соціального захисту зі сторони держави [1, c.26]. 

Зі змісту вказаного бачення випливає, що соціальний ризик є негативним 

соціальним явищем, яке впливає на обсяг соціального забезпечення громадян, 

стан дотримання соціальних прав, свобод та інтересів громадян. При цьому, 

забезпечення подолання стану погіршення соціального становища є об’єктом 

державного регулювання та впливу. У межах теорії державного управління 

вказана проблематика також знайшла необхідне обґрунтування. Серед найбільш 

поширених соціальних ризиків в управлінській сфері виділяють: погіршення 

матеріальної забезпеченості населення; ріст захворюваності і смертності 

населення; негативна демографічна ситуація; зниження рівня освіченості 

населення [2, c.48]. 

Безумовно, зазначені ризики є серйозним викликами, що потребують 

послідовного державного реагування, яке повинно враховувати різні фактори та 

показники (економічне зростання, демографічні показники, рівня забезпечення та 

багато інших). 

Вдалий та виправданий підхід щодо розуміння сутності соціального ризику 

запропоновано Е.М. Лібановою. Зі змісту дослідження випливає, що соціальні 

ризики [3, c.24-26]:   

1) є загрозами,  що виникають у рамках соціальної сфери суспільства і не

є обмеженими у просторі [3, c.24-26]; 

2) характеризуються негативними соціальними наслідками [3, c.24-26];

3) впливають на життєдіяльність індивідів, соціальних груп та

суспільства у цілому [3, c.24-26]. 

З  огляду  на  це,  необхідність  вироблення  ефективної  моделі  державного 
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управління слід пов’язувати із необхідністю здійснення аналізу та мінімізації 

кількості соціальних ризиків, що мають деструктивний вплив на суспільне життя.  

Характеристика соціальних риків у свою чергу здійснюється науковцями  

відповідно до сучасних глобалізаційних процесів, розвитку соціальних інститутів, 

технологічних та економічних аспектів.  

На переконання науковця В.І. Надраги, соціальні ризики містять наступні 

особливості: характеризуються невідповідністю дій суб’єкта та об’єкта ризику 

змінам, які відбуваються у соціальному середовищі; обумовлюються  окремих 

індивідів; не є наслідком техногенних чи природніх процесів;  є причиною загроз 

у соціальній сфері [4, c.66]. 

Вказаний підхід розкриває вагомі риси соціальних ризиків, які залежать від 

соціального середовища, враховують об’єктивні та суб’єктивні чинники, залежать 

від дій суб’єкта управління, що має вплив як на поширення, так і мінімізацію 

соціальних ризиків.   

З огляду на це, прослідковується прямий зв'язок системи управління, 

правового регулювання на ступінь поширення соціальних ризиків та заходи щодо 

врегулювання негативних ознак вказаного явища.   

На наше переконання, на особливості управління соціальними ризиками в 

cучасних соціально–економічних умовах впливають багато чинників.   

1. Суттєві зміни, які відбуваються соціальній сфері та суспільному житті.

Безумовно, виникнення соціальних ризиків зумовлюється трансформаційними 

процесами, які відбуваються в державі. С. Б. Березіна переконана, що розвиток 

суспільства призводить до приросту кількості явищ та подій, що спричиняють 

ризик втрати доходу, здоров’я і навіть життя [5, с.38].  

Державна політика повинна ефективно реагувати на зміни, які впливають на 

виникнення та збільшення кількості соціальних ризиків. Заходи повинні 

базуватися на оцінці соціального середовища, характеризуватися гнучкістю та 

здатністю до повноцінного вирішення новостворених проблем.  

Збільшення вірогідності виникнення нових соціальних ризиків змушує 

переглянути основи вирішення питань у сфері соціального забезпечення та 

кардинально впливає на систему державного управління щодо впровадження 

механізмів  запобігання та мінімізації наслідків нових видів соціальних 

ризиків [4, c.29]. 

2. Нестабільність та невизначеність системи соціальних ризиків.

Соціальної напруга та занепад розвитку економіки залишаються тими чинниками, 

які нівелюють намагання органів державної влади сформувати основи 

соціального забезпечення та налагодити систему впливу, спрямовану на 

вирішення існуючих протиріч [6, c. 26].  

Розвиток соціального середовища наразі свідчить про постійну нестійкість і 
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 неврівноваженість, що не дозволяє прослідкувати особливості розвитку 

соціальних ризиків як на особистісно-індивідуальному, так і на державному 

рівнях [6, c.26]. 

Таким чином, прослідковується негативна тенденція, що  з одного боку існує 

пряма залежність ефективності  розв’язання соціальних ризиків від державної 

політики (управління), а з іншого існують суперечності та відсутність 

стабільності, прогнозованості та контрольованості середовища покришення 

соціальних ризиків.  

3. Збільшення кількості соціальних ризиків, ступня  та сфер їх поширення.

Трансформаційні процеси у суспільства, прийняття рішень на державному та 

місцевому рівнях змінюють існуючі тенденції формування системи подолання 

соціальних ризиків. Складність демографічної та економічної обстановки 

розкривають соціальні протиріччя, які існують у різних сферах життєдіяльності, 

надаючи їм нових форм та провів. 

Аналізуючи чинники та передумови соціальних ризиків, їх вплив на 

суспільство, Березіна С.Б. відзначила, що виникнення соціальних ризиків та 

збільшення їх кількості пов’язується з процесами, що виникають в інших сферах, 

за рахунок чого відбувається їх посилення та поширення на широкий перелік 

об’єктів (індивідів, соціальних груп, локальних громад, світової спільноти 

загалом) [7, с.139]. 

 Потрібно відзначити, що поширення соціальних ризиків виходить за рамки 

соціальної сфери, оскільки стосується і економічних, політичних, демографічних 

процесів, галузей державного управління,  житлово-комунального господарства, 

медичної сфери, трудових правовідносин та багатьох інших напрямків 

теоретично-практичних спрямувань. 

Сфери поширення соціальних ризиків, на думку Л.Л. Шамілевої, є досить 

розгалуженими та містять значну кількість структурних компонентів: ризики, 

пов’язані з демографічною обстановкою, ризики у сфері зайнятості (втрата 

роботи, неповна зайнятість, неадекватна зайнятість); ризики бідності (низький 

рівень доходів та витрат, низький рівень матеріальної  забезпеченості);  ризики  

втрати здоров’я, працездатності; ризики обмеження життєдіяльності та 

низхідної соціальної мобільності; нерегульована трудова міграція; соціальна 

нестабільність; незадовільний екологічний стан та його погіршення [8, c.167]. 

З огляду на це, пошук напрямів дослідження питання соціальних ризиків 

доцільно здійснювати шляхом глибокого та послідовного аналізу властивостей та 

показників соціального ризику, які існують у різних сферах його реалізації. Така 

особливість ризиків у соціальній сфері змушує впроваджувати як і універсальні 

механізми врегулювання соціальних протиріч (застосування яких можливе у всіх 

(або   більшості)   сферах   їх    поширення),   так   і   спеціальні   ( мають   вузьку 
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спеціалізацію  та  прикладну  спрямованість   щодо  окремої  галузі чи напрямку). 

Рівень поширення соціальних ризиків також спричинений низьким рівнем 

добробуту та нерівномірним розподілом ресурсів серед населення, що негативно 

позначається на досягненні справедливості у наданні необхідної соціальної 

підтримки. 

4. Застарілість та неефективність системи державного управління.

Виникнення деструктивних явищ та проблем у демографічній сфері

(смертність, міграція), на ринку праці (збільшення безробіття, недосконалість 

системи оплати праці), у сфері соціального забезпечення (недостатність виплат і 

нарахувань) є наслідком непослідовної та неактуальної державної політики. 

Необхідність розробки дієвої моделі управління соціальними ризиками 

пояснюється:  високим ступенем незахищеності населення; значною кількістю 

непередбачуваних або недооцінених проблем; невідповідністю сучасним 

практикам регулювання, які не здатні забезпечити координацію між суб’єктами 

управління у зазначеній сфері та здійснювати ефективне прогнозування і, як 

наслідок, мінімізувати їх. 

Таким чином, на сьогодні прослідковуються істотні відхилення у системі 

управління ризиками, що вимагає продовження пошуку оптимальних шляхів 

врегулювання вказаного питання.  

Проаналізувавши процеси у сфері державного управління О.А. Дєгтяр 

пропонує застосувати теорію ризик-менеджменту при управлінні соціальними 

ризиками. Науковець переконаний, що способи оцінки та управління ризиками 

включають наступні позиції [9, c. 4-5]. 

1. Попередження ризику- покриття матеріального збитку від 

несприятливих наслідків ризиків шляхом усунення їх дії [9, c. 4-5]. 

2. Ігнорування ризику – відмова державою від вчинення дій,

спостереження за розвитком соціальної обстановки із наступним виробленням 

державної політики [9, c. 4-5]. 

3. Поглинання ризику – покриття матеріального збитку завдяки системі

ефективній дії соціального забезпечення (прямих асигнувань з бюджету [9, c. 4-5]. 

4. Розподіл ризику – налагодження перерозподільчих відносин, що

дозволяють «розкласти шкоду у просторі» (між членами суспільства)[9, c.4-5]. 

З метою врахування існуючих тенденцій функціонування соціального середовища 

вважаємо за доцільне сформувати перелік перспективних напрямів розвитку 

інститутів публічного управління, що відіграють позитивне значення у подоланні 

негативних соціальних наслідків (соціального ризику)  

1. Дослідження розвитку соціально-економічної  обстановки  -  прийняття

рішень  і   управління   ризиками   повинне   здійснюватися  на основі  розуміння 

розуміння  процесів  та  подій,  що  можуть відбутися  у  майбутньому [10, с.72]. 
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2. Здійснення аналізу виявлених  проблем  поширення соціальних ризиків.

Вирішення соціальних ризиків напряму залежить від ефективності державного 

регулювання та управління. Однак, вжиття заходів реагування неможливе без 

глибокого опрацювання проблем та протиріч, сучасних тенденцій розвитку.  Для 

подолання суперечностей, пов’язаних з соціальними ризиками необхідно  

розширення  дослідницьких  можливостей і самих знань, перш за все в напрямку 

наукового обґрунтування впливу держави на запобігання  соціальних  ризиків  або  

мінімізацію  їх негативних наслідків [6, c.28] 

3. Визначення ступеня небезпеки соціального ризику (діагностика та

оцінка соціального ризику). 

Ступінь небезпеки соціального ризику може відрізнятися залежно від виду 

соціального ризику, сфери його поширення. Доцільно проводити дослідження 

щодо визначення його негативних проявів і цим самим формувати механізм 

здійснення управлінського впливу, націлений на швидке реагування. 

Діагностика ризиків повинна відбуватися на підставі економічних, 

математичних розрахунків за допомогою методів прогнозування, моделювання, 

аналізу та ін. У своєму дослідженні процесу оцінки соціальних ризиків 

С. Б. Березіна доводить, що ймовірність настання соціального ризику значною 

мірою залежить від обраної  (чи  побудованої)  математичної моделі, однак важко 

досягнути точності у проведених дослідженнях [5,с.38]. 

Розрахунки із оцінки соціальних ризиків повинні бути об’єктивними, 

всебічними та враховувати провідні європейські практики аналізу статистичних 

та динамічних показників.  

Опрацювавши теоретичні положення інтегральних соціальних показників 

Ю.М. Саєнко вказав, що існує необхідність врахування європейського досвіду, що 

передбачає вимірювання соціальних процесів  у  координатах  ідентичності,  

нерівності,  консолідації  та  конфліктності;  обґрунтування й поєднання нових 

вимірювань чи показників; використання найприйнятніших баз даних і 

результатів крос-національних досліджень [11,c.113] 

4. Розвиток інформаційного середовища. Обмін досвідом, інформацією має

вагоме значення під час управління ризиками. Однак, тільки за умови існування 

загальної політики та системи управління ризиками можливо застосувати 

інструменти інформаційної взаємодії та оптимізувати процес управління . 

Цікавим та вагомим напрямом наукової та практичної складової розвитку 

інформаційного середовища повинен стати процес створення єдиного 

інформаційного простору управління ризиками. Процес публічного управління 

ризиками повинен врахувати інноваційну практику налагодження системи 

інформаційного обміну між громадянами, юридичними особами, державними 

інституціями з метою своєчасної ідентифікації та оцінки ризиків, внесення 
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коригувань в закріплену модель державного управління.  Важливо розуміти, що 

дієвість заходів зі зниження ризиків досягається завдяки якісному інформуванню, 

встановленню ефективного зворотного зв’язку  між соціальними групами та 

суб’єктами, які залучаються до процесу управління ризиками[9, c.74]. 

5. Підвищення ефективності існуючих систем управління соціальними

ризиками.  Окрім операцій з діагностики, визначення основних соціальних 

ризиків, важливо налагодити практичну модель реалізації закріплених у 

законодавстві заходів. Найбільш дієвою та відповідною до існуючих соціальних 

ризиків є система соціального захисту.   

Безперечно, система соціального захисту впливає на розподіл матеріальних 

благ та керування соціальними ризиками і, як наслідок, задовольняє необхідні 

потреби громадян при настанні несприятливих життєвих обставин (втраті 

годувальника, безробіття тощо). Також, існує розгалужена система допомог, 

стимулів, грошового забезпечення та компенсацій, що дозволяють компенсувати 

складне соціальне становище [12, c.525]. 

Тісний зв'язок системи соціального захисту і процесу управління ризиками 

вимагає врахування видової класифікації, співвідношення та аналізу значимості 

соціальних ризиків. З іншого боку, ефективність соціального захисту 

визначається здатністю запобігти чи спрогнозувати соціальні ризики та 

мінімізувати соціальні витрати [13, c.487] 

Беручи до уваги зазначене, система соціального захисту є нормативно 

закріпленою моделлю, яка орієнтована на соціальні потреби населення та має 

важелі впливу, що створюють можливості прогнозування та стримування 

поширення. На сьогодні виникає потреба у переосмисленні процесу 

функціонування системи соціального захисту, яка повинна передбачити вагомі 

важелі впливу на зменшення соціальних ризиків.  

Висновки. Опрацювання питання створення ефективної моделі управління 

соціальними ризиками засвідчує, що провадження дієвих механізмів мінімізації 

ризиків потребує врахування багатьох чинників та тенденцій сучасних соціально-

економічних процесів. Система управління соціальними ризиками в умовах 

сьогодення повинна враховувати багатогранність теоретичних та практичних 

особливостей соціальних ризиків. Поширення соціальних ризиків стосується 

різних сфер суспільного життя і суспільства загалом, що потребує застосування як 

універсальних, так і спеціальних напрямів оптимізації соціальних процесів та 

ризиків. Важливого значення набуває процес оцінки та діагностики існуючих 

ризиків та соціальної обстановки на підставі всебічних економічних та 

математичних розрахунків, застосування ризик-менеджменту, налагодження 

інформаційної взаємодії. 

Подальші напрямки досліджень повинні бути спрямовані на аналіз відхилень, 
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спричинених соціальними ризиками, впровадження інноваційних форм 

управління соціальними ризиками, використання провідного європейського 

досвіду з врахуванням вітчизняних економічних, політичних та соціальних 

факторів впливу. 

Література: 

1. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник. – М.: Юрайт, 2010. – 582 с.

2. Якубовський О.П., Пахомова Т.І., Драгомирецька Н.М Управління ризиками та

кризами (опорний конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни): Навчальний 

посібник. − К.: Центр дистанційного навчання НАДУ при Президентові України, 2005. − 68 с. 

3. Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків: кол. монографія / за

ред. Е. М. Лібанової. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН 

України; Держкомстат України, 2010. 496 с. 

4. Надрага В.І. Соціальні ризики в трудовій сфері. Київ: Інститут демографії та

соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2015. 471 с. 

5. Березіна С.Б. Соціальні ризики ймовірнісного виду та їх оцінка. Економіка та держава

2018. № 3.  С. 33–39. 

6. Євтухов О. В. Тенденції розвитку соціальних ризиків у сучасному суспільстві:

державно-управлінський аспект . Аспекти публічного управління.2018.Т. 6, № 6-7. С. 24-

30.URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/aplup_2018_6_6-7_5 (дата звернення 30.12.2020)

7. Березіна С. Б. Сучасні і майбутні ризики в соціальній сфері України.

Причорноморські економічні студії.2018.Вип.32.С.131-141. URL: http:// 

nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_32_27(дата звернення 30.12.2020) 

8. Шамілева Л. Л. Визначення та інтегральна оцінка соціальних ризиків у регіонах

України. Демографія та соціальна економіка. 2008.  No 1. С. 166—176. 

9. Дєгтяр О. А., Непомнящий О.М. Напрями удосконалення засобів управління

соціальним ризиком. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : 

Державне управління. 2017. Вип. 1.С. 1-9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2017_1_3 

(дата звернення 30.12.2020) 

10. Надрага В. І. Управління соціальними ризиками: сутність та механізми. Проблеми

системного підходу в економіці. 2016. Вип. 2. - С. 71-79. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2016_2_12 

11. Методологія та  методика  визначення  інтегральних  соціальних  показників  / відп.

ред. Ю. І. Саєнко ; НАН України, Ін-т соціології.  К., 2004. — 372 с. 

12. Правознавство. Словник термінів : навч. посібник / В. Г. Гончаренко [та ін.] ; ред. В. Г.

Гончаренко. - К. : Юрисконсульт ; К. : КНТ, 2007. - 636 c. 

13. Надрага В. І. Соціальний захист в системі мінімізації соціальних ризиків. Соціально-

трудові відносини: теорія та практика . 2014. № 2. С. 486-490.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

stvttp_2014_2_73 (дата звернення 30.12.2020) 

References: 

1. Machul'skaja E.E. (2010), Pravo social'nogo obespechenija: uchebnik [Right to social

security: textbook], Jurajt, Moskow, Russia. 

2. Yakubovs'kyj O.P., Pakhomova T.I. and Drahomyrets'ka N.M (2005), Upravlinnia

ryzykamy ta kryzamy (opornyj konspekt dystantsijnoho kursu navchal'noi dystsypliny): Navchal'nyj 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%84%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101080
http://nbuv.gov.ua/%20UJRN/aplup_2018_6_6-7_5
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674584
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D1%94%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674479
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674479
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VNUCZUDU_2017_1_3
http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2016_2_12
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674058
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674058
http://nbuv.gov.ua/UJRN/%20stvttp_2014_2_73%20(дата
http://nbuv.gov.ua/UJRN/%20stvttp_2014_2_73%20(дата


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №1(7) 2021 

82 

posibnyk [Risk and Crisis Management (reference syllabus of the distance course of the discipline): 

Textbook], Tsentr dystantsijnoho navchannia NADU pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine 

3. Libanova, E.M. (Ed.) (2010), Lyuds’kyy rozvytok v Ukrayini: minimizatsiya sotsial’nykh

ryzykiv [Human development in Ukraine: minimization of social risks], M. V. Ptukha Institute of 

Demography and Social Research of the National Academy of Sciences of Ukraine; State Statistics 

Committee of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

4. Nadraha V.I. (2015), Sotsial'ni ryzyky v trudovij sferi [Social risks in the labor sphere],

Instytut demohrafii ta sotsial'nykh doslidzhen' im. M.V. Ptukhy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine 

5. Berezina S.B. (2018), “Social risks of probabilistic type and their assessment, Ekonomika

ta derzhava”, vol. 3, pp. 33-39 

6. Yevtukhov, O.V. (2018),  “Trends in social risks in modern society: public administration

aspect”, Aspekty publichnoho upravlinnia, [Online], vol. 6-7, available at: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2018_6_6-7_5 (Accessed 30 desember 2020) 

7. Berezina, S.B. (2018), “Modern and future risks in the social sphere of Ukraine”,

Prychornomors'ki ekonomichni studii [Online], vol. 32, available at: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_32_27 (Accessed 30 desember 2020) 

8. Shamileva, L.L. (2008), “Definition and integrated assessment of social risks in the regions

of Ukraine”, Demohrafiia ta sotsial'na ekonomika, vol. 1, pp. 166-176. 

9. Degtyar, O.A. and Nepomnyashchy, O.M. (2017) “Directions for improving social risk

management tools”, Visnyk Natsional'noho universytetu tsyvil'noho zakhystu Ukrainy. Seriia : 

Derzhavne upravlinnia, [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_ 

2017_1_3 (Accessed 30 desember 2020) 

10. Nadraga, V.I. (2016), “Social risks management: the essence and mechanisms”, Problemy

systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_ 

print_2016_2_12 (Accessed 30 desember 2020)/ 

11. Saenko, Y.I. (2004), Metodolohiia ta  metodyka  vyznachennia  intehral'nykh  sotsial'nykh

pokaznykiv  [Methodology and methods of determining integrated social indicators], National 

academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine   

12. Goncharenko, V.G. (2007), Pravoznavstvo. Slovnyk terminiv: navchal'nyj posibnyk

[Science of law. Glossary of terms: textbook],  Yuryskonsul't, Kyiv, Ukraine.  

13. Nadraga, V.I. (2014), “Social protection in the system of minimization of social risks”,

Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, [Online], vol.2, available at: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_2_73 (Accessed 30 desember 2020). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=aplup_2018_6_6-7_5
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bses_2018_32_27
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_%202017_1_3
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_%202017_1_3
http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_%20print_2016_2_12
http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_%20print_2016_2_12
http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_2_73


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №1(7) 2021 

83 

УДК: 330.5:338.24.01:339.97 

https://doi.org/10.32689/2708-7530-2021-1(7)-83-95

Гнатенко Валерій Сергійович кандидат економічних наук, науковий 

співробітник ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний 

центр МОЗ України», вул. О. Невського, 14, м. Костянтинівка, 85110, тел.: (062) 

726-23-50, e-mail: rdckonst@ukr.net, https://orcid.org/0000-0003-2659-9202

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В США  

Анотація. В міру того як світ починає третє десятиліття XXI століття, для 

Сполучених Штатів Америки (США) залишається актуальним питання, що є 

пріоритетним – військові успіхи, велика економіка, сильні союзи або 

демократичні цінності. При всьому при цьому країна повинна бути в безпеці. 

Однак суперечки про національну безпеку все більше посилюються і 

розширюються. Проблема проявляється не тільки в складності пошуку виграшної 

стратегії в тривалій війні з актами тероризму, а й з широко обговорюваними 

економічними труднощами. Крім того, глобальна фінансова криза і рецесія 

визначили компроміс між витратами на захист від зовнішніх загроз і витратами на 

забезпечення робочих місць і доходів для громадян. Сполучені Штати давно 

звикли використовувати підхід «багатої людини» в національній безпеці. 

Економіка присутня і в оборонній сфері та в галузі забезпечення економічної 

безпеки більшості домашніх господарств. Політика економічного зростання і такі 

проблеми, як безробіття, розглядаються як внутрішні проблеми, які в значній мірі 

відокремлені від міркувань національної безпеки. 

Однак світ змінився. Глобалізація, підйом Китаю, перспектива нестійкого 

боргового тягаря, безпрецедентні дефіцити федерального бюджету, успіх 

змішаних економік як в державному, так і в приватному бізнесі, величезні 

дисбаланси в міжнародній торгівлі і потоках капіталу, а також високий рівень 

безробіття відводять ще більшу роль економіки в контексті національної безпеки. 

Традиційно економіка в рамках національної безпеки розглядається через її вплив 

на фінансування оборони, ефективність оборонної промислової бази, 

використання економічних санкцій та інших інструментів, що можна 

охарактеризувати «жорсткою силою». Однак довгострокова ефективність 

подібних заходів багато в чому залежить від здатності країни забезпечувати її 

через постійно зростаючу і інноваційну економіку. 

Національна безпека залежить також від «м'якої сили», здатності країни 
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генерувати і використовувати свою економічну потужність і проектувати її 

національні цінності. Це, в свою чергу, залежить від довгострокових чинників, що 

сприяють економічному зростанню і збільшенню загальної ресурсної бази, 

доступної не тільки для оборони, а й для забезпечення економічної безпеки в 

формі доходів і можливостей для бізнесу для окремих осіб. Економічне зростання 

залежить від створення людського капіталу. Це також залежить від науки, 

технологій та інновацій. Крім того, зросла інтеграція американської економіки в 

глобальні ринки, а це означає, що безпека США також залежить від глобальної 

економічної стабільності, від збалансованості міжнародної економіки, від 

здатності координувати ключові економічні політики з іншими провідними 

країнами і стримування загроз для міжнародної фінансової системи. М'яка сила 

також дозволяє країні проектувати американські цінності через дипломатію, 

економічну допомогу, сприяння демократії й правам людини і сприяння сталому 

розвитку за кордоном. 

Ключові слова: економічна безпека, національна безпека, економіка, 

національні цінності, державна стратегія розвитку, загрози безпеки, захищеність. 

Hnatenko Valeriy Serhiyovytch Candidate of Economic Sciences, chief 
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EXPERIENCE OF ECONOMIC STABILITY FORMATION AS A BASIS OF 

NATIONAL SECURITY IN THE USA 

Abstract. To the extent to which the world begins the third decade of the 21st 

century, the priority for the United States of America (USA) remains: military success, 

a large economy, strong alliances, or democratic values. Even with all things considered 

the country must be safe. However, disputes about national security are growing and 

widening. The problem is manifested not only in the difficulty of finding a winning 

strategy in the long war against acts of terrorism, but also with the widely discussed 

economic difficulties. In addition, the global financial crisis and recession have 

identified a middle course between the cost of protection against external threats and the 

cost of providing jobs and income for citizens. The United States has long been 

accustomed to using the "rich man's" approach to national security. The economy is 

present in both the defense sector and the economic security of most households. The 

policy of economic growth and such issues as unemployment are esteemed as domestic 

problems that are largely separated from national security considerations. 
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However, the world has changed. Globalization, China's rise, the prospect of an 

unstable debt burden, unprecedented federal budget deficits, the success of mixed 

economies in both public and private business, huge imbalances in international trade 

and capital flows, as well as high unemployment level assign even a greater role to the 

economy in the context of the national security. Traditionally, the economy is 

considered within the framework of national security through its impact on defense 

financing, the efficiency of the defense industrial base, the use of economic sanctions 

and other instruments, which can be described as "brute force". However, the long-term 

effectiveness of such measures largely depends on the country's ability to provide it 

through a constantly growing and innovative economy. 

The national security also depends on "soft power", the country's ability to 

generate and use its economic power and project its national values. This, in turn, 

depends on long-term factors that contribute to economic growth and increase of the 

overall resource base available not only for defense but also for economic security in the 

form of income and business opportunities for individuals. Economic growth depends 

on the creation of human capital. It also depends on science, technology and innovation. 

In addition, the integration of the US economy into global markets has increased, and it 

means that US security also depends on global economic stability, the balance of the 

international economy, the ability to coordinate key economic policies with other 

leading countries and contain threats to the international financial system. Soft power 

also allows a country to project American values through diplomacy, economic 

assistance, the promotion of democracy and human rights, and the promotion of 

sustainable development abroad. 

Keywords: economic security, national security, economy, national values, state 

development strategy, security threats, security. 

Постановка проблеми. У XXI ст. міжнародна економічна конкуренція 

перетворюється на найважливіший внутрішній фактор розвитку продуктивних 

сил всіх країн світової спільноти, в тому числі і США. Витримати напругу такої 

конкуренції може тільки країна в цілому, а не окрема, нехай і транснаціональна, 

корпорація. У цих умовах забезпечення національної економічної безпеки стає 

критерієм ефективності діяльності держави. В даний час уряд США не тільки 

відстоює свої національні інтереси в умовах необмеженої міжнародної 

конкуренції, а й прагне утримати домінуючі позиції в світі, тому в державну 

програму національної безпеки США включають і відображення загроз з боку 

зовнішніх сил, що протистоять американському гегемонізму. В результаті весь 

світ стає сферою національних інтересів США, а проблема забезпечення 

національної економічної безпеки тепер уже пов'язана з одночасним вирішенням 

двох завдань: забезпечити динамізм і цілісність національної економіки шляхом 
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антикризових заходів всередині країни і зберегти переважаюче положення в 

світовому господарстві, використовуючи його ресурси для розвитку національних 

продуктивних сил. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Забезпечення національної 

економічної безпеки входить до складу найважливіших функцій сучасної 

держави, і активна позиція держави в цій галузі особливо явно виявляється в 

переломні періоди розвитку суспільства. Вперше поняття «економічна безпека» 

отримало широке визнання в США при пошуку шляхів виходу з Великої депресії 

в 1930-і роки. Проблеми забезпечення національної безпеки виникли в зв'язку з 

появою промислових і банківських монополій в кінці 

XIX ст., які стали підривати конкурентний механізм національної економіки. 

Уряд США бачив в монополістичній діяльності найбільших промислових 

«банківських гігантів» загрозу існуванню вільного приватного бізнесу, а Велика 

депресія вже змусила американців задуматися не тільки про економічні проблеми, 

а й про долю нації і всієї держави: вибухонебезпечну соціальну напругу всередині 

країни, викликану масовим безробіттям, створило реальну загрозу національній 

економічній безпеці. 

Починаючи з 1933 р. Федеральний уряд на чолі з Франкліном Делано 

Рузвельтом проводив економічну політику, що отримала назву Новий курс (New 

Deal), був розроблений комплекс заходів щодо виведення країни з кризи, 

відновлення і стабілізації економіки та соціального світу в американському 

суспільстві, мета якої полягала у виведенні країни з масштабної економічної 

кризи. В рамках Нового курсу Рузвельт створив спеціальний державний орган – 

Комітет з економічної безпеки (Committee on Economic Security, CES), який був 

наділений повноваженнями координатора всіх заходів щодо подолання депресії. 

Через 60 років після обрання президентом США Ф. Рузвельта в Білий дім 

прийшов президент Б. Клінтон, який також утворив Раду з національної 

економічної безпеки, який взяв на себе відповідальність за відображення загроз 

національній економічній безпеці, зумовлених вже зовнішнім джерелом – 

міжнародною конкуренцією в світовій економіці. Основне завдання уряду Б. 

Клінтона і Ради з економічної безпеки безпосередньо полягало в забезпеченні 

конкурентоспроможності американських товарів і послуг як на внутрішньому, так 

і на світовому ринку. Кінцева ж мета – підтримка соціальної стабільності в 

суспільстві. 

 «Стратегія національної безпеки Сполучених Штатів Америки» (The 

National Security Strategy of the United States of America) у версії від 2006 року, 

прийнятої адміністрацією Джорджа Буша, економічні аспекти національної 

безпеки полягають в забезпеченні економічного зростання за допомогою вільних 

ринків і вільної торгівлі [1]. У документі виділяється три основні умови на шляху 
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досягнення поставлених цілей: відкритість зовнішніх ринків, енергетична 

незалежність і стабільність фінансової системи. 

Версія, яка була прийнята у 2010 р. адміністрацією Барака Обами, вже не 

така радикальна і більшою мірою орієнтована на співпрацю і спільні зусилля 

щодо подолання кризових процесів. Однак найбільш примітно, що в документі 

нарешті звертається увага на внутрішні проблеми. Зовнішні загрози традиційно 

також знаходять відображення, але вже не так акцентуються [2]. Втім, в 

«Стратегії національної безпеки США» [3], опублікованій в 2015 р. і також 

прийнятою адміністрацією Барака Обами, відбувається повернення до агресивної 

зовнішньополітичної риториці часів Дж. Буша, що цілком можна було очікувати з 

огляду на глобальні геополітичні події 2014 р., в яких заходи економічної агресії 

зіграли не останню роль. 

18 грудня 2017 р. Д. Трамп офіційно представив свою першу Стратегію 

національної безпеки [4], в якій відображено намір управляти державою під 

гаслом «Америка перш за все». Але, заява президента зовсім не означає, що США 

буде на самоті реалізовувати свої цілі і завдання як це вже було при 

Дж. Буші-мол. Навпаки, Америка буде діяти і відстоювати національні інтереси 

виключно в тісній співпраці з союзниками і партнерами з її твердим наміром 

забезпечити повну перевагу над усіма іншими світовими державами. 

Аналіз існуючих зарубіжних підходів до визначення економічної безпеки 

демонструє, що одночасно з теоретичним його осмисленням розвивалися 

державні економічні стратегії і формувався механізм державного управління. 

Залежно від континенту, специфіки економічного розвитку, світових 

інтеграційних процесів і менталітету населення, а також пріоритетів національних 

інтересів відрізняються позиції країн в сфері забезпечення національної та 

економічної безпеки. 

В рамках підходу через загальний стан економічної системи такі дослідники, 

як Dick K. Nanto [5], W. Hudson [6], M. Kahler [7], Steven Weber and 

Bruce W. Jentleson [8], А.А. Ананьєв [9], В.А. Ліпкан [10], В.Ф.Савчук, 

Т.А. Пономаренко, О.В. Шурупова [11], В.К. Сенчагов [12] та ін. намагаються 

максимально широко підійти до поняття національної економічної безпеки і через 

нього об'єднати найбільшу кількість властивостей, які характеризують стійку, 

конкурентоспроможну національну економіку, що стабільно розвивається. 

Фактично цей напрям в найбільшій мірі близький до загальної економічної 

політики, а також, мабуть, є домінуючим в сучасних дослідженнях по темі 

економічної безпеки. 

Мета статті. Проаналізувати досвід формування економічної стабільності 

держави в системі національної безпеки на прикладі Сполучених Штатів 

Америки. 
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Виклад основного матеріалу. Протягом останніх десятиліть США займає 

лідируючі позиції світової економіки. Вже на початку ХХ століття Штати 

виділилися в якості найпотужнішої в політичному і економічному плані країни. І 

незважаючи на спадаючий згодом рівень впливу Америки на світ, економіка 

Сполучених Штатів все ще є головним локомотивом і стабілізатором світового 

господарства. 

Національна безпека США лежить в основі системи, в якій живуть 

американці. Національна безпека важлива для навколишнього середовища і 

географічного простору, в якому люди можуть жити без страху. Це, по-перше, 

фізична безпека як на міжнародній, так і на внутрішній стороні. Це включає в себе 

захист від зовнішніх загроз для країни і безпеку на батьківщині. Як правило, вони 

здійснюються за допомогою жорсткої сили і зусиль по забезпеченню національної 

безпеки. По-друге, вона складається з економічної безпеки – можливостей і 

засобів для людей, що забезпечують їх власний добробут в динамічній, 

зростаючій і доступній економічній системі.  По-третє, національна безпека США 

включає в себе надання впливу за допомогою м'якої сили в спробі завоювати 

«серця і розуми» людей по всьому світу. М'яка сила доповнює жорстку силу, і в 

деяких випадках може її замінити. Крім того, незліченне число зв'язків між 

урядами, підприємствами та людьми через національні кордони означає, що 

безпека в США все більше залежить від країн і діяльності у віддалених місцях 

земної кулі. 

Традиційно економіка увійшла в дебати національної безпеки з чотирьох 

питань: оборонно-промислова база, закриття баз і скорочення програм, 

міжнародні економічні санкції і експортний контроль. Ці питання, як і раніше 

привертають велику увагу з точки зору військових. Однак з точки зору нації в 

цілому економічна безпека набуває більш широкого змісту. 

Слід розглядати роль економіки в забезпеченні національної безпеки як з 

макроекономічної, так і з мікроекономічної точок зору. Макроекономічні 

проблеми зосереджені на бюджеті і скороченні дефіциту. Мікроекономічні 

питання спрямовані на забезпечення загального добробуту людей і підтримку 

інших компонентів національної безпеки. 

Економічні питання, пов'язані з національною безпекою, носять широкий і 

складний характер і включають такі проблеми, як скорочення дефіциту 

федерального бюджету, імміграцію, міжнародну торгівлю. 

У Сполучених Штатах публічні дебати з питань національної безпеки 

породжуються в основному трьома глобальними змінами. По-перше ‒ це характер 

зовнішньої загрози фізичної безпеки ‒ зростання тероризму і войовничого ісламу. 

По-друге ‒ це наслідки глобальної фінансової кризи, зокрема великий дефіцит 

федерального бюджету і повільні темпи відновлення. По-третє ‒ зростаюча 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №1(7) 2021 

89 

присутність країн, що розвиваються, таких як Китай, Індія і Бразилія, а також 

перехід до них економічної влади. Ці зміни створили прогалини і компроміси, які, 

можливо, підривають відчуття безпеки американців. Проблеми підкріплені і 

ослабленою економікою США на противагу енергійної, зростаючої і домінуючої 

економіки, яка може приховати безліч проблем. 

Сьогодні головною економічною проблемою США залишається питання про 

те, які заходи необхідно вжити, щоб повернути економіку до її довгострокового 

шляху зростання і скоротити розрив між потенційним і фактичним рівнем 

валового внутрішнього продукту. Якби економіка зростала швидше, багато 

обмежень федерального бюджету були б пом'якшені. З цього питання існують дві 

основні школи. Кейнсіанський підхід до зростання полягає в продовженні витрат 

державного дефіциту на етапі рецесії і початкового відновлення, щоб 

компенсувати більш низьке споживання домашніх господарств і зниження рівня 

інвестицій підприємств. Коли економіка відновиться, дефіцит може бути 

зменшений. Інший підхід полягає в тому, щоб скоротити дефіцит федерального 

бюджету, тому що дефіцити можуть перешкоджати інвестиціям, викликаючи 

невизначеність щодо майбутніх змін політики, які будуть необхідні, щоб 

відновити фінансовий баланс. Даний підхід також пропонує утримувати податки 

для підприємців на низькому рівні, щоб спонукати їх вкладати більше в виробничі 

потужності і створювати більше робочих місць. Кожен підхід визнає, що 

довгострокова безпека нації в значній мірі залежить від наявності динамічної і 

зростаючої економіки. 

У США важливу роль в кожному елементі національної безпеки грає Конгрес 

будь то політика, пов'язана з військовою сферою, економікою, бюджетом, 

освітою, економічним зростанням, технологіями, міжнародними відносинами або 

відкриттям ринків за кордоном. Конгрес не тільки забезпечує фінансування цих 

елементів національної безпеки, а й забезпечує нагляд, визначає сферу дії і 

політику США. 

Задачі XXI століття для США полягають в тому, щоб адаптувати політику з 

урахуванням того, як змінився світ. Ці зміни можуть бути виділені шляхом 

розгляду деяких традиційних уявлень, які допомогли сформувати політику 

безпеки США. У другій половині двадцятого століття політика заходу 

грунтувалася на п'яти великих ідеях: 

– мирне врегулювання проблем краще, ніж військові дії;

– інші країни зазнають гегемонію США в обмін на збереження миру;

– Сполучені Штати і Європа можуть визначати політику по більшості

основних міжнародних проблем; 

– Сполучені Штати могли б допомогти країнам в демократизації, оскільки

демократичні держави частіше, ніж диктатури, мали спільні цінності і зберігали 
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мир; 

– Західна культура була привабливою і більш універсальною, ніж будь-яка

інша. 

Ці фундаментальні ідеї зіграли велику роль у формуванні і підтримці 

національної безпеки США спочатку в біполярному світі, в стані холодної війни, 

а потім в більш багатополярній системі, в якій такі країни, як Китай, отримали 

відносну економічну міць і привнесли інший набір інтересів і цінностей. Хоча 

кожна з перерахованих вище ідей до деякої міри перейшла в двадцять перше 

століття, кожна з них також значно ослабла. 

Аналогічним чином, в економічній і фінансовій сфері чотири великі ідеї або 

пріоритети допомогли сформувати як внутрішню, так і міжнародну економічну 

політику США:  

– ринковий капіталізм перевершував соціалізм (високий рівень життя,

енергійні підприємці та інновації краще живилися вільними ринками); 

– міркування безпеки превалювали над економікою (наприклад, війни

повинні були бути виграні навіть при високих економічних витратах; заходи 

США проти союзників в торгових суперечках (наприклад, з Японією і Південною 

Кореєю) повинні були пом'якшитися через його потенційний вплив на відносини 

альянсу);  

– економічне зростання і зайнятість найкраще підтримувалися грошово-

кредитною і фіскальною політикою, а не промисловою політикою; 

– дисбаланси в торгівлі і потоках капіталу в значній мірі корелюють з самим

собою (валютні курси, які визначаються ринками капіталу, і відповідна державна 

фіскальна та грошово-кредитна політика призведуть до балансу в міжнародних 

розрахунках).  

Ці економічні та фінансові засади як і раніше залишаються в силі, але їм 

кидають виклик вимоглива безпека, що еволюціонує і економічне середовище. 

Зростання азіатської моделі розвитку зі змішаним ринком і соціалістичною 

економікою, великі державні підприємства в Китаї і на Близькому Сході, 

втручання держави у валютні ринки і відкритий захист вітчизняних галузей від 

конкуренції з боку імпорту поряд з хронічно великими торговельними 

дефіцитами і зростаючий державний борг Сполучених Штатів і багатьох 

європейських країн ставить під сумнів більшість цих економічних ідей. У 

сьогоднішньому глобалізованому світі Сполучені Штати можуть спробувати 

знайти більш тонкий і прямий підхід до економіки, щоб забезпечити 

довгострокову безпеку нації. 

Протягом декількох десятиліть після Другої світової війни забезпечення 

національної безпеки було для США концептуально простим. Сполучені Штати 

підтримували провідні військові держави світу, спираючись на найбільшу в світі 
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економіку і очолювали західний світ, надаючи владу на основі влади, служивши 

маяком для демократичних цінностей і підтримуючи систему військових союзів. 

Економіка працювала як для фінансування військових, так і для забезпечення 

економічної безпеки домашніх господарств. Політика економічного зростання і 

такі питання, як безробіття, розглядалися як внутрішні проблеми, які в значній 

мірі відокремлені від міркувань національної безпеки. З початком другого 

десятиліття XXI століття, Сполучені Штати все ще володіють значною 

військовою могутністю, сильною економікою, спілками і демократичними 

цінностями. Однак економіка стала грати більш важливу роль, оскільки країна 

вже давно звикла проводити «багатий» підхід до стратегії національної безпеки. 

Сполучені Штати могли б об'єднати військову і економічну могутність, щоб 

вирішити будь-які загрози безпеці країни. 

Однак світ змінився, і разом з ним виникли проблеми забезпечення 

національної безпеки США. Виходячи з питань, що стосуються розміру, складу і 

військових можливостей США, економіка використовується в системі 

національної безпеки за допомогою трьох дублюючих один одного ролей. Перша 

‒ це економіка як джерело коштів, матеріальних засобів і особового складу для 

збройних сил. По-друге, економіка є джерелом економічної безпеки і добробуту 

американців. Третя – економіка як основа взаємодії між країнами і створення 

спільних або конкуруючих інтересів. Це включає потік активів, який створюється 

торгівлею, та дозволяє країнам нарощувати свою військову і фінансову 

могутність, зокрема постійний приплив нафтових доходів на Близький Схід і 

велике активне сальдо торгового балансу з боку Китаю. 

У Сполучених Штатах дебати з питань внутрішньої економічної політики 

розділені на дві основні області. В першу чергу мова йде про те, як розділити 

існуючий «економічний пиріг» або як розподілити існуючі економічні ресурси 

між конкуруючими інтересами. Ця дискусія зосереджена на макроекономіці, 

зокрема, на рівні федерального бюджету і його дефіциту; про здатність економіки 

фінансувати як національні оборонні та соціальні програми, так і такі питання, як 

заощадження, інвестиції та міжнародну торгівлю. Згідно щомісячного звіту 

Казначейства США за вересень 2020 р.: 

 Загальні федеральні витрати: 6,55 трлн. доларів;

 Загальні федеральні надходження: 3,42 трлн. доларів;

 Федеральний дефіцит: 3,132 трлн. доларів;

 Загальний федеральний борг: $ 26,88 трлн. доларів [13].

Крім того, обговорюється питання про те, чи слід перекласти поточні витрати

на майбутні покоління за рахунок запозичень сьогодні для покриття дефіциту 

федерального бюджету та очікувати, що майбутні платники податків погасять 

заборгованість, що виникла. Новий уряд при Байдені планує додатково 
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надрукувати 20-30 млрд. доларів. 

Друге питання полягає в тому, як розширити існуючий «пиріг» або як 

збільшити економічне зростання і продуктивність, щоб генерувати більше 

ресурсів для всіх програм. Зростання залежить як від достатнього сукупного 

попиту домашніх господарств, бізнесу і уряду, так і від зростання і продуктивної 

пропозиції. У довгостроковому плані зростання пропозиції залежить від 

мікроекономічної сторони економіки і включає в себе науку і техніку, освіту, 

методи ведення бізнесу, використання природних ресурсів та інші елементи 

економіки, які породжують економічну активність і прогрес. 

Національна безпека походить із поєднання жорсткої сили, м'якої сили і 

економічних можливостей. Економіка лежить в основі кожного з них, надаючи 

фінансові, людські та інші ресурси, капітал, продукти, привабливу культуру і 

економічну модель. 

Діяльність економіки, в свою чергу, залежить від урядової фіскальної, 

грошово-кредитної і промислової політики; від якості і кількості людських 

ресурсів; від прогресу в області науки і техніки; і від світової економіки через 

торгівлю і потоки капіталу. 

Однак економіка і економічні інструменти вступають в структуру 

національної безпеки також декількома іншими способами. До них відносяться 

економічні санкції, експортний контроль, економічні стимули, економіка 

експедицій і економічні питання в якості причини конфлікту. 

Економічні стимули або стримуючі фактори можуть бути як доповненням, 

так і заміною жорсткої сили. Використання жорсткої сили або загроза її 

застосування військовими часто підкріплюються такими економічними 

інструментами, як фінансові та економічні санкції, фінансові стимули для зміни 

поведінки потенційних супротивників. 

Економічні та фінансові санкції лежать між дипломатією і відкритою війною. 

Вони використовуються або для покарання країн за будь-які дії, або для 

спонукання їх змінити свою поведінку, не вдаючись до кінетичних засобів. 

Санкції щодо Ірану і Північної Кореї, введені Організацією Об'єднаних Націй, є 

двома важливими прикладами використання цього інструменту. Санкції зазвичай 

носять примусовий характер, але не смертельні і менш імовірні, щоб викликати 

відкриту війну. Однак ефективність економічних і фінансових санкцій, таких як 

торгове ембарго, в значній мірі залежить від співпраці країн, що знаходяться 

поруч з цільовою країною.  

До економічних санкцій відносяться експортний контроль. Конгрес делегує 

виконавчій владі повноваження регулювати зовнішню торгівлю, контролюючи 

експорт чутливих товарів і технологій подвійного призначення. Це експорт, який 

має як цивільне, так і військове застосування і може сприяти поширенню ядерної, 
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біологічної та хімічної зброї. Конгрес розглядає питання про переатестацію і 

перезапис цього акту. У дискусіях з питань політики є ті, хто виступає за 

лібералізацію контролю з метою сприяння експорту. Хоча експорт конкретних 

товарів і технологій може негативно вплинути на національну безпеку США, 

деякі стверджують, що нинішній експортний контроль є занадто суворим і 

заважає бізнесу США конкурувати за кордоном. Вони стверджують, що багато 

продуктів, що знаходяться під експортним контролем, є в інших країнах-

експортерах і що пов'язана з цим втрата частки на ринку і робочих місць може 

завдати шкоди економіці США. Це, в свою чергу, негативно впливає на 

національну безпеку США. Інші ж, однак, стверджують, що подальша 

лібералізація експортного контролю може поставити під загрозу цілі національної 

безпеки, поставивши чутливі продукти в руки потенційних супротивників. Ті, хто 

в цьому таборі, як правило, розглядають проблеми безпеки як такі, що мають 

першорядне значення в системі експортного контролю США і що такі засоби 

контролю можуть бути ефективним методом, щоб перешкодити 

розповсюджувачам, терористичним державам і країнам, які можуть загрожувати 

інтересам національної безпеки США.  

Успішне забезпечення національної та економічної безпеки залежить від 

стійкості і сили національної економіки. Тільки розвинена економіка дозволяє 

успішно захищати національні інтереси в умовах посиленої глобальної 

конкуренції і наростання світогосподарських диспропорцій. Отже, держава 

повинна не тільки розробляти національну концепцію безпеки, спираючись на 

світовий досвід, але, перш за все, проводити реформування економічної 

внутрішньої і зовнішньої політики з метою захисту всіх суб'єктів господарської 

діяльності. 

Висновки. Безпека це не просто особистий захист, захист від військових 

загроз і збройних атак, хоча це і залишається однією з головних цілей і обов'язків 

центрального уряду. Поняття безпеки набагато ширше і включає в себе також і 

захист від епідемій та інфекційних захворювань, боротьбу з тероризмом і 

організованою злочинністю, забезпечення безпеки перевезень та надійних 

поставок їжі, захист проти перебоїв в енергопостачанні, протидія руйнівної зміни 

клімату та багато іншого. Країни все більше починають залежати від зовнішнього 

світу, що зумовлено зростанням глобалізації. Кожна з них вирішує виниклі 

проблеми в силу специфіки свого розвитку, наявності ресурсів і можливості 

взаємодії з іншими державами. 

Економіка виступає невід'ємною складовою національної безпеки США. По-

перше, економіка ‒ це джерело коштів, матеріальних засобів і кадрів для 

Збройних сил. По-друге, економіка ‒ це «постачальник» економічної безпеки і 

добробуту для американців. По-третє, економіка ‒ це основа для взаємодії між 

https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%27%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%8E+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiGz5ifoZ7uAhWBk4sKHcnXA5cQkeECKAB6BAgFEDQ
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країнами та побудови загальних або конкуруючих інтересів. 

Економічна безпека з одного боку є найважливішим елементом національної 

безпеки не тільки США, але і будь-якої іншої країни, з іншого боку, економічна 

безпека визначається рядом факторів, таких як фінансова і монетарна політика, 

людський капітал, міграція, міжнародна торгівля тощо.  

Національна безпека в США складається, по-перше, з фізичної безпеки, як на 

міжнародній, так і на внутрішній арені, і включає в себе захист від зовнішніх по 

відношенню до країни загроз. По-друге, вона складається з економічної безпеки, 

під якою розуміється можливість і засоби забезпечити населенню своє власне 

благополуччя в умовах динамічної, зростаючої і доступної економічної системи. 

По-третє, загальнонаціональні цінності, що включають в себе пропаганду 

проамериканських ідей в спробі завоювати «серця і розуми» людей по всьому 

світу. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНI У 

КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИМІРУ 

Анотація. У статті систематизовані підходи до закономірностей 

реформування механізмів публічного управління системою охорони здоров’я в 

Україні з урахування міжнародного аспекту. Обґрунтовано, що досвід США та 

країн Європейського Союзу демонструє позитивні та негативні сторони 

формування організаційних структур у системі охорони здоров’я. Схоже, що 

ключовим у впровадженні реформи в Україні має стати наголос на послідовності 

змін та гнучкості у пошуку оптимальних напрямів розвитку національної системи 

охорони здоров’я. Україні слід звернути увагу на можливість створення 

повноцінного державного фонду обов’язкового медичного страхування замість 

посередницької служби. Встановлено, що в Україні поступово впроваджується 

змішана модель організації системи охорони здоров’я, що дозволить державі 

офіційно гарантувати кожному громадянину право на безоплатну медичну 

допомогу, запровадити додаткові механізми фінансування медичної допомоги для 

тих, хто її потребує, без збільшення витрат на охорону здоров’я із державного 

бюджету. Забезпечення належного темпу розвитку охорони здоров’я в Україні та 

наближення його до європейських стандартів вимагає пошуку нових підходів до 

функціонування галузі, фінансування системи шляхом диверсифікації джерел 

надходження коштів як альтернативи бюджетному фінансуванню. Обґрунтовано, 

що принципами, які важливі для формування національної системи механізмів 

публічного управління охороною здоров’я в Українi, є наступні: налагоджений 

процес взаємодії між державою, приватним сектором та самими громадянами; 

збалансований розподіл повноважень з охорони здоров’я між державними та 

місцевими органами влади; організація системи охорони здоров’я на основі 

високої конкуренції та орієнтації на споживача; доступність медичних послуг, 

зручність у їх отримання шляхом ефективного використання наявних ресурсів; 

створення та розвиток системи медичного страхування. 
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REGULARITIES OF REFORMING THE MECHANISMS OF PUBLIC 

MANAGEMENT OF THE HEALTHCARE SYSTEM IN UKRAINE IN THE 

CONTEXT OF THE EUROPEAN DIMENSION 

Abstract. The article systematizes the approaches to the regularities of reforming 

the mechanisms of public management of the health care system in Ukraine taking into 

account the international aspect. The author substantiates that the experience of the 

United States and the European Union shows the positive and negative aspects of the 

formation of organizational structures in the health care system. It seems that the key to 

the implementation of the reform in Ukraine should be the emphasis on the sequence of 

changes and flexibility in finding the best directions for the development of the national 

health care system. Ukraine should pay attention to the possibility of creating a full-

fledged state fund of compulsory health insurance instead of an intermediary service. 

The article states that Ukraine is gradually implementing a mixed model of health care 

system, which will allow the state to officially guarantee every citizen the right to free 

medical care, to introduce additional mechanisms for financing medical care for those 

who need it, without increasing health care costs. from the state budget. Ensuring the 

proper pace of health care development in Ukraine and bringing it closer to European 

standards requires finding new approaches to the functioning of the industry, financing 

the system by diversifying the sources of funds as an alternative to budget funding. The 

article substantiates that the principles that are important for the formation of a national 

system of mechanisms for public health management in Ukraine are the following: a 

well-established process of interaction between the state, the private sector and the 

citizens themselves; balanced distribution of health care powers between state and local 

authorities; organization of the health care system on the basis of high competition and 

consumer orientation; availability of medical services, convenience in obtaining them 

through efficient use of available resources; creation and development of the health 

insurance system.  

Keywords: health care system, health care system reform, health care system 

personnel, public health care system management. 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=9u1-nW359p0LEz17FhDMEuRwthVe


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №1(7) 2021 

98 

Постановка проблеми. На сьогодні, очевидною як ніколи, є необхідність 

проведення медичної реформи, яка не лише «дозріла», але й, певною мірою, 

«перезріла». Реалізація прав людини на якісні медичні послуги має визначати 

напрям державної політики в Україні щодо реформування діючої системи 

охорони здоров’я та створення ефективної національної моделі управління 

механізмами публічного адміністрування нею. Цьому завданню сприятиме аналіз 

досвіду організації медичної галузі у європейських країнах, системи охорони 

здоров’я яких визнані успішними.  

Уряди багатьох країн європейського регіону, що входять до складу 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, постійно аналізують свої системи 

охорони здоров’я, оцінюючи доцільність використовуваних ними підходів до 

фінансування процесів організації та надання медичної допомоги. Тим часом, на 

нашу думку, модернізація системи охорони здоров’я, за своїм змістом, має 

здійснюватися як у нормативно-правовому, економічному так і в організаційному 

напрямах. Адже результативність заходів щодо трансформації системи охорони 

здоров’я оцінюється не лише за показниками короткострокових заощаджень 

коштів із державного бюджету на розвиток медичної галузі, а й за показниками 

здатності, у довгостроковій перспективі, покращити здоров’я всього населення. Ці 

регуляторні показники однаково важливі як для реформування системи охорони 

здоров’я в Україні, так і в зарубіжних країнах. 

Виклад основного матеріалу. Процеси трансформаційних змін у 

національних системах охорони здоров’я європейських країн, здебільшого, 

пов’язані з організаційними, регуляторними та економічними аспектами 

діяльності медичних закладів. Переоцінка існуючих механізмів публічного 

управління системою охорони здоров’я, в основному, має стосуватися питань 

фінансування, економічного регулювання та нормативного забезпечення процесів 

лікування та контролю за належною якістю наданих медичних послуг. Все це 

реалізується заради підвищення ефективності та результативності у боротьбі за 

охорону здоров’я, дотримуючись, при цьому, етичних імперативів розвитку 

медицини, загалом. Різні країни роблять це по-різному враховуючі свої 

демографічні, соціально-економічні, національні, медико-організаційні, 

територіальні та інші особливості розвитку.  

Вивчення основних аспектів європейського виміру реформування механізмів 

публічного управління системою охорони здоров’я дозволяє нам не лише 

проаналізувати окремі сучасні моделі медичних систем, а й обґрунтувати їх 

ефективність та актуальність запровадження в українській національній системі 

охорони здоров’я [1, с. 91] .  

Проаналізований світовий досвід показав, що, в останні десятиліття, можна 

спостерігати активний розвиток державно-приватного партнерства, що 
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відображає процеси розширення та розбудови нової форми відносин між 

державою та бізнесом з метою забезпечення конкурентних умов для забезпечення 

соціально-економічного прогресу. Світовий досвід доводить, що найбільш 

поширені форми залучення приватних структур до партнерства у сферу охорони 

здоров’я включають [2]:  

− договори, які держава надає приватним компаніям з метою виконання робіт

та послуг, а, також, постачання продукції для реалізації державних потреб тощо. 

Найбільш поширеною договірною формою державно-приватного партнерства, що 

використовується у масштабних проектах у міжнародній практиці, є надання 

об’єкта в концесію; 

− система орендних/лізингових відносин, яка виникає, коли держава передає

в оренду своє майно приватним суб’єктам господарювання: будівлі, виробниче 

обладнання тощо, а орендна плата сплачується за користування державною 

власністю приватними компаніями; 

− створення державно-приватних компаній. Участь приватного сектору у

реалізації капіталу державного підприємства може включати в себе 

корпоратизацію та формування спільних підприємств. Міра свободи приватного 

сектору, при цьому, у прийнятті адміністративно-господарських рішень 

визначається розміром його частки у статутному капіталі. Чим менша частка 

приватних інвестицій, порівняно з державними, тим менше у приватного сектора 

можливостей для самостійного прийняття рішень, у які держава не буде 

втручатися. 

З огляду на це, зазначимо, що абсолютне відтворення моделей, запозичених 

із світового досвіду, щодо способів втілення «дизайну» державно-приватних 

партнерств у галузі охорони здоров’я України може не дати очікуваного 

результату. Крім того, розвиток системи охорони здоров’я пов’язаний з високими 

соціальними та значними комерційними та політичними ризиками. Швидка, 

незбалансована реалізація проекту державно-приватного партнерства у цій галузі 

в Україні, сьогодні, може призвести до економічних втрат для уряду та 

приватного сектору, а, також, до збільшення соціальних втрат для населення, 

загалом [2, с. 147].  

Тому, необхідним, на нашу думку, є розробка та впровадження інструментів 

інституціонального, регулятивного та методологічного забезпечень для 

потенційної реалізації проектів державно-приватного партнерства у сфері 

охорони здоров’я у нашій країні. 

Розглянемо детальніше досвід яких саме європейських країн може бути 

використаний урядом України при реформуванні діючих механізмів публічного 

управління системою охорони здоров’я. 

Система   охорони   здоров’я   Сполучених  Штатів  Америки є вартісною як 
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 роботодавцям, так і громадянам, що ускладнює повноцінне надання медичних 

послуг усьому населенню. Але, разом з тим, ця система є світовим лідером за 

багатьма позиціями: якість медичних послуг, кваліфікація медичного персоналу, 

лікування конкретних захворювань, фундаментальні дослідження у галузі 

медицини, використання новітніх технологій тощо. У Сполучених Штатах 

Америки створена організація системи охорони здоров’я на основі 

висококонкурентних та орієнтованих на споживачів підходів, що сприяє високому 

рівню надання медичної допомоги населенню та підвищенню професіоналізму 

лікарів. Це, у свою чергу, може бути використано для створення ефективної 

системи охорони здоров’я в Україні [3].  

Слід, також, зазначити, що досвід Сполучених Штатів Америки може бути 

застосований в Україні і для вдосконалення законодавства щодо: 

 фінансування програм надання медичної допомоги фізичним особам з 

низьким рівнем доходу;  

 розширення мережі закладів охорони здоров’я в областях; 

 розвитку оптимального механізму стимулювання роботи медичних 

працівників;  

 покриття витрат від реалізації державних програм, створених для 

профілактики захворювань тощо. 

Вищезазначені зміни можуть бути одним із етапів поступового впровадження 

змішаної моделі фінансування системи охорони здоров’я в Україні та подальшого 

охоплення медичним страхуванням всього працездатного населення. 

Також, в Україні слід оптимізувати національні програми профілактики 

захворювань, які включатимуть оптимізацію загальноосвітньої освіти з питань 

гігієни, обов’язкових медичних оглядів та контролю за перебігом деяких видів 

захворювань, наслідків вакцинації тощо. Це має зменшити рівень захворюваність 

населення та витрати на охорону здоров’я, не погіршуючи якість медичного 

обслуговування, у цілому. Прикладом позитивного виконання програм 

профілактики захворювань є Японія, яка стала однією із не багатьох країн із 

високим рівнем тривалості життя (86 років для жінок та 79 років для чоловіків)[4]. 

В Україні, як і у Великобританії, держава створює умови для ефективної та 

доступної медичної допомоги для всіх громадян. Медична допомога надається 

безкоштовно у державних та муніципальних закладах охорони здоров’я; існуюча 

мережа таких установ не може бути скорочена. Держава сприяє розвитку 

медичних установ усіх форм власності[5]. Крім того, Законом України «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» [6] 

передбачено отримання громадянами необхідних медичних послуг та лікарських 

засобів за рахунок коштів Державного бюджету України, спрямованих на 

реалізацію програми медичних гарантій від медичних працівників. Однак, 
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відповідно до ч. 3 ст. 4 цього Закону медичні послуги та лікарські засоби, що не 

входять до програми медичних гарантій, не підлягають оплаті за рахунок 

Державного бюджету України, передбаченого для виконання програми медичних 

гарантій. 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» [6] для всієї території України 

встановлюються єдині тарифи на оплату медичних послуг, лікарських засобів та 

медичних виробів, що надаються пацієнтам за програмою медичних гарантій. 

Оплата за єдиним тарифом гарантується всім медичним працівникам відповідно 

до укладених угод про охорону здоров’я [4] . 

Однак цей закон встановлює часткову оплату за медичні послуги. Тому, крім 

цих тарифів, слід встановити максимальні ціни на медичні послуги, що надаються 

приватними медичними закладами. Такі тарифи, наприклад, в Японії 

регулюються на державному рівні, тому пацієнти не відчувають різниці при 

зверненні до державного чи приватного медичного закладу [4] .  

Ключовим у досвіді європейських країн, зокрема, у Великобританії, є 

механізми публічного адміністрування захистом прав людини, особливо 

вразливих та незахищених верств населення: неповнолітніх, інвалідів, пенсіонерів 

та інших. Виходячи з цього, доцільно розробляти та впроваджувати державні 

медичні програми для підтримки пенсіонерів з метою збільшення середньої 

тривалості життя в Україні, а, також, для підтримки активності населення України 

у «третьому віці» [4].  

Реформування охорони здоров’я в Україні, практично, неможливе без 

визначення пріоритетів публічного управління його системою. Спираючись на 

досвід Британської системи охорони здоров’я, а, також, враховуючи досвід інших 

розвинених країн, власні помилки, можна виділити такі пріоритетні завдання: 

запровадження механізму оплати медичних послуг за принципом «гроші йдуть за 

пацієнтом», доступність медикаментів та підвищення уваги та обізнаності, з боку 

громадськості, про дії влади, направлені на реформування механізмів публічного 

управління системою охорони здоров’я в Українi, у контексті європейського 

виміру. 

Держава, зі свого боку, має змінювати підходи до фінансування системи 

охорони здоров’я: не зосереджуватися, насамперед, на виділенні коштів для 

оплаті «стін» медичних закладів та комунальних послуг, а на наданні медичних 

послуг, які потребують пацієнти. Зазвичай, це первинна та невідкладна медичні 

допомоги. Це має стати «двигуном» змін на вторинному та третинному рівнях 

надання медичних послуг [7].  

Стратегія   «медичної  допомоги,  орієнтованої  на  людину»  реалізується у 

Європейському   регіоні.   Комплексний   характер   допомоги   надається   через 
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існуючий широкий спектр послуг з лікування, реабілітації та профілактики, які 

безпосередньо надаються лікарями первинної медичної допомоги або є 

спеціально організованими в інших установах. Суть цієї стратегії зводиться, в 

кінцевому рахунку, до таких напрямів як [8, с. 82]: 

 формування ринку медичних послуг та передача йому основних 

регуляторних функцій з поступовим відходом держави від процесів управління 

діяльністю закладів охорони здоров’я; 

 посилення регуляторних функцій держави в умовах розвитку ринкових 

механізмів публічного управління системою охорони здоров’я, що особливо 

важливо для обмеження негативного впливу ринку на доступність медичної 

допомоги; 

 формування інтегрованих структур, що сприяють економічному зростанню 

медичної галузі тощо. 

Стратегія «медичної допомоги, орієнтованої на людину», в основному, 

реалізується у країнах, що здійснюють ринково орієнтовані реформи соціальної 

сфери, в цілому, як це має місце в сучасній Україні. В умовах здійснення таких 

реформ, надзвичайно важливо посилити регулюючу роль держави як головного 

гаранта доступності та безпеки медичної допомоги. Адже забезпечення якості 

медичних послуг залишається ключовим викликом для закладів охорони здоров’я 

та показником їх конкурентоспроможності. 

Роль органів управління щодо гарантування якості системи охорони здоров’я 

полягає у забезпеченні умов для формування та раціонального використання 

відповідного ресурсного потенціалу (матеріально-технічного, людського та ін.), а, 

також, у стимулюванні інноваційних моделей управління якістю. Необхідність 

посилення державного регулювання у сфері охорони здоров’я послужила 

основою для впровадження наступних конкретних стратегій, що включають 

формування «регульованої конкуренції» як між медичними установами, так і між 

страховиками медичних послуг. 

Для нашої країни проблема інтеграції установ зі страховими організаціями не 

є актуальною через обмежений розвиток страхового бізнесу та фактичну 

відсутність конкуренції на ринку охорони здоров’я [8, с. 82] . 

Протягом 2012-2019 рр. , загальні видатки на охорону здоров’я в Україні 

становили 7,7% ВВП на рік (приблизно 4,1% з державного бюджету та близько 

3,6% від приватного сектору, головним чином, видатки домогосподарств і їх 

складових), що, насправді, не сильно відрізняється від глобальних та 

європейських трендів фінансування медичної галузі. У європейському регіоні 

загальні видатки на охорону здоров’я становлять 8,9%, а, в цілому, у світі  8,6%. 

Однак, через низький ВВП, цей показник у витратах на душу населення становить 

лише   близько   200   доларів,   що   значно   нижче    середнього   показника   у 
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 Європейському Союзі, який становить 3340 доларів. 

Для вирішення цього питання в Україні запроваджується сучасна модель 

солідарного медичного страхування з урахуванням найкращих сучасних 

практик та досвіду трансформації систем охорони здоров’я у світі, особливо у 

країнах Центральної та Східної Європи. Основним джерелом фінансування 

оновленої системи охорони здоров’я є Державний бюджет України, 

надходження до якого, в основному, здійснюються від національних податків. 

При цьому, виплати за лікування фізичної особи не пов’язані із сумою 

індивідуального внеску людини [9].  

Зазначимо, що, в останні роки, відбувся поступовий перехід української 

системи охорони здоров’я до страхової моделі її формування. Однак, кількість 

захворювань зростає, рівень та якість медичних послуг суттєво не 

покращуються, фінансовий стан медичного персоналу залишає бажати кращого, 

що потребує реформування системи медичного страхування в Україні, а, також, 

дослідження зарубіжного досвіду з даного питання щодо його впровадження у 

нашій країні [10].  

Ми погоджуємось із думкою В. Стеценка, що серед позитивних аспектів 

організації системи загальнообов’язкового медичного страхування у Німеччині, 

які слід використовувати в Україні при реформуванні механізмів публічного 

управління системою охорони здоров’я є наступні [11, с. 63]:  

 оплата медичних послуг, що надаються лікарями, здійснюється на основі 

бальної системи оцінки рівня наданих ними послуг, що виключає можливість 

зловживань з боку медичних працівників; 

 здатність особи, дохід якої перевищує встановлену суму, вийти із системи 

загальнообов’язкового страхування та перейти у приватний страховий сектор; 

 здатність працівника надавати медичне страхування членам своєї сім’ї, які 

не працюють; 

 можливість вільного вибору страхової компанії, лікаря, медичного закладу 

та ін. 

Високий рівень розвитку обов’язкового соціального медичного страхування, 

за винятком Німеччини, характерний для таких країн як: Франція, Чехії, 

Нідерланди та деяких інших країн, де частка витрат на цей вид страхування, у 

загальній сумі витрат на охорону здоров’я, складає близько 90%. На відміну від 

Німеччини, страховиком у Франції є Національна страхова організація, тому 

обов’язкове медичне страхування приймає централізовану форму. Усі основні 

французькі програми медичного страхування реалізуються на практиці 

Національним фондом медичного страхування та відповідними місцевими 

структурами. 

Таким  чином,  підводячи  проміжні  результати  дослідження  європейського 
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 досвіду реформування механізмів публічного управління системою охорони 

здоров’я, слід зазначити, що в усіх країнах застосовуються різні форми та види 

медичного страхування, як добровільне, так і обов’язкове, і лише такі економічно 

розвинені країни, як Великобританія, Швеція, Канада, можуть собі дозволити 

мати державну систему фінансування охорони здоров’я, організація роботи якої 

більш докладно висвітлена у попередньому пункті, але навіть у цих економічно 

розвинених країнах існують системи медичного страхування [12].  

В Україні страховий ринок не настільки розвинений, як в інших 

європейських країнах, адже останні кілька років економіка нашої країни 

перебуває у дуже «крихкому» та невизначеному стані. Саме тому, українці 

намагаються зібрати більше грошей замість того, щоб робити довгострокові 

депозити, навіть якщо це стосується їх здоров’я. 

Але, незважаючи на це, ринок страхової медицини в Україні існує і 

намагається активно розвиватися навіть у таких складних умовах. 

Найпоширенішим є так зване особисте страхування, яке клієнт укладає особисто 

зі страховою компанією. Інколи медичне страхування є частиною соціального 

пакету великих компаній, але воно має відносно невелику частку на ринку. 

Адже, навіть у нашій країні медичне страхування є великою вигодою для 

клієнтів страхових компаній. Коли настає страховий випадок, це дозволяє людині 

не турбуватися про витрати на ліки та обстеження, яких вона потребує. Крім того, 

клієнт точно знає суму, яку він може розраховувати заплатити за ті, чи інші 

медичні послуги. Якщо лікувальний заклад порушить стандарти медичних послуг, 

то страхова компанія може відмовити їм у повній або частковій оплаті. 

На нашу думку, є два основні недоліки медичного страхування. По-перше, 

якщо через рік (або якусь іншу, вказану у страховому полісі, кількість часу) 

страховий випадок з вами не відбудеться, або вам не знадобиться медична 

допомога, тоді гроші ніхто не поверне. 

По-друге, потрібно чітко розуміти, які страхові виплати будуть 

виплачуватися згідно умов дії вашого полісу. Якщо ви захворіли тим, що не 

зазначено у вашому договорі страхування, компанія не компенсує оплату 

медичних послуг. Наприклад, часто медичне страхування не включає пакет 

надання стоматологічних послуг, або вони дуже обмежені [13].  

Тому, виходячи з вищеописаного огляду, можна лише зробити висновок про 

відсутність альтернативи медичному страхуванню. Медичне страхування  

єдиний  вихід  системи  охорони  здоров’я  України  з  глибокої  економічної   та 

 соціальної криз [12]. 

Світовий досвід показує, що найкращим варіантом практичної реалізації 

принципів медико-економічної доцільності функціонування системи охорони 

здоров’я є Інститут сімейного лікаря  лікар загальної практики. Його завдання 
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полягає в тому, щоб сформулювати найоптимальніший шлях обстеження та 

лікування своїх пацієнтів і, таким чином, керувати усім обсягом та процесом 

надання допомоги. Перевагами Інституту сімейного лікаря, також, є те, що він дає 

змогу існуючому фонду медичного обслуговування чітко диференціювати функції 

та фінансові потоки первинної медичної допомоги, вторинної амбулаторної 

допомоги та лікарняної допомоги, тобто досягти ефекту керованої допомоги. Крім 

того, ця нова концепція включає застосування сучасних інформаційних та 

управлінських технологій [14].  

Щодо України, то відомо, що сімейна медицина існує вже понад 15 років, 

однак, до кінця вона не реалізована через низку факторів, таких як [15, с. 6]:  

 невідповідність державної політики європейським стандартам розвитку; 

 недосконалість законодавчої бази, несистематичний підхід до її організації; 

 недостатня підготовка медичного персоналу; 

 невизначеність обсягу медичної допомоги та рівня розробленості маршруту 

або порядку направлення пацієнта до сімейного лікаря та ін. 

На прикладах із реального життя, надамо відгуки про досвід користування 

медичними послугами пацієнтів українців, які живуть у США, Німеччині, 

Британії, Франції. 

Усі респонденти відзначили величезну різницю, у порівняння із Україною, у 

ставленні лікаря до пацієнта як до клієнта. Однак, вона є частиною усталеної 

культури соціальної комунікації у всіх сферах суспільного життя розвинених 

країн − у колективі, сфері послуг, приватному спілкуванні. Тому, у клініках, 

незалежно від форм їх власності, ставлення доброзичливе, починаючи з 

найнижчого рівня персоналу і закінчуючи найвищим керівництвом. Люди давно 

зрозуміли, що вони живуть у спільному просторі і немає ніяких причин 

створювати для себе додаткові проблеми. Тому, злісного поводження, чи хамства 

немає. Як наслідок, лікарям довіряють, оскільки, законодавство у галузі медицини 

дуже вдосконалене, є уповноважені органи, які постійно контролюють рівень 

надання послуг, дотримання норм професійної етики, а, корупції як такої взагалі 

немає. Крім того, лікарі дотримуються клінічних протоколів при призначенні 

лікування, тому вплив фармацевтичних компаній на прийняття рішень лікарями 

країн Європейського Союзу мінімізується, на відміну від України. Ось чому 

впровадження в Україні обов’язкових протоколів має велике значення для 

усунення згубного впливу фармацевтичних агентів на лікарів. 

В Україні, крім загальних принципів компенсації, заподіяної лікарем, шкоди, 

немає конкретного медичного законодавства. Рудиментним залишком 

Радянського Союзу залишається є розподіл, при якому діагностує один лікар, 

оперує другий, а лікує третій. Притягнути лікаря до відповідальності за 

постановку непідтвердженого діагнозу, призначення неправильного лікування або 
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 хірургічну помилку майже неможливо [11]. 

Респондентам, які поділилися своїм досвідом як пацієнтів в інших країнах, 

було запропоновано висловити побажання та пропозиції, які вони вважають 

необхідними для впровадження в Україні. Переважна більшість людей закликала: 

запровадити державну страхову медицину; затвердити базовий пакет медичних 

послуг, доступний для всіх громадян; прийняти ряд законів для посилення 

відповідальності лікарів за корупцію, недбалість та етичні відступи; змінити 

ставлення лікаря до пацієнта як до клієнта, насамперед. Як виявляється, жодна 

країна, окрім Данії, не має єдиної системи медичних даних про пацієнтів, хоча 

електронні картки існують для ідентифікації пацієнтів у системі доступу до 

медичних послуг та страхування, але ніде не існує повного чи то паперового, чи 

то електронного обліку пацієнтів. Але зараз усі перелічені країни рухаються у 

цьому напрямі. 

Поки особливу стурбованість у реформі медичної політики в Україні 

викликає питання доступу громадян України, які проживають на периферії, до 

професійних медичних служб для діагностики та лікування. Більшість населення 

Європи та США володіють автомобілями. Тому навіть ті, хто мешкає у 

віддалених районах, адже для них машина вже не є такою розкішшю, як наша, 

може потрапити до найближчої лікарні. До питання нестачі коштів на медичні 

спеціальні транспортні засоби додаються й інші проблеми - стан доріг, вартість 

палива, комплектуючих та самих автомобілів, ціна яких в Україні перевищує ціни 

в Європі та Америці. Не кажучи вже про решту питань − якість лікарняного 

обладнання, яке буде передано до місцевих бюджетів, труднощі з приватизацією 

та створенням професійного та конкурентоспроможного ринку медичних 

працівників, перекваліфікація та морально-етичне питання перетворюються на 

корумповану систему медичних закладів, на бізнес-лікарів, які так само легко 

можуть шукати лазівки, наприклад, у подальшій співпраці з фармацевтичними 

компаніями, незважаючи на клінічні протоколи. 

Найголовніше − бракує позитивного досвіду реформ, проведених у багатьох 

галузях державного управління та ефективних державних інституцій, які 

забезпечили б системність та невідворотність цих реформ. Більше того, без 

перебільшення можна сказати, що успіх реформ залежить від усього суспільства, 

і, насамперед, попиту громадян України на чесну, прозору та професійну 

медицину [16; 17]. 

На підставі проведеного аналізу європейського досвіду реформування 

механізмів публічного управління системою охорони здоров’я, що може бути 

використаний в Українi слід зробити наступні висновки: 

1. Досвід США та країн Європейського Союзу демонструє позитивні та

негативні сторони формування організаційних структур у системі охорони 
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здоров’я. Схоже, що ключовим у впровадженні реформи в Україні має стати 

наголос на послідовності змін та гнучкості у пошуку оптимальних напрямів 

розвитку національної системи охорони здоров’я. Україні слід звернути увагу на 

можливість створення повноцінного державного фонду обов’язкового медичного 

страхування замість посередницької служби. 

2. Встановлено, що в Україні поступово впроваджується змішана модель

організації системи охорони здоров’я, що дозволить державі офіційно 

гарантувати кожному громадянину право на безоплатну медичну допомогу, 

запровадити додаткові механізми фінансування медичної допомоги для тих, хто її 

потребує, без збільшення витрат на охорону здоров’я із державного бюджету [4, с. 

351]. У цьому контексті досвід Німеччини корисний для демонстрації доцільності 

створення неурядових страхових фондів (наприклад, німецьких фондів медичного 

страхування), які купуватимуть медичні послуги у державних чи приватних 

медичних установ, що збільшить конкуренцію між ними. 

3. Забезпечення належного темпу розвитку охорони здоров’я в Україні та

наближення його до європейських стандартів вимагає пошуку нових підходів до 

функціонування галузі, фінансування системи шляхом диверсифікації джерел 

надходження коштів як альтернативи бюджетному фінансуванню. 

По-перше, незалежно від застосовуваних форм правового та організаційного 

забезпечень охорони здоров’я проблема ефективного функціонування системи 

медичного страхування у більшості країн світу є нагальною та потребує 

реформування та вдосконалення. 

По-друге, світовий досвід підтверджує, що найбільш вразливі верстви 

населення, в першу чергу, потребують трансформаційних перетворень у медичній 

галузі щодо забезпечення ефективного соціального захисту. 

По-третє, для вирішення соціальних проблем у суспільстві та дотримання 

соціальних стандартів необхідно впроваджувати та розвивати обов’язкове 

соціальне медичне страхування. 

По-четверте, для підвищення якості надання медичної допомоги необхідне 

добровільне медичне страхування. 

Кожна держава прагне створити таку систему охорони здоров’я, яка є 

найбільш ідеологічною, економічно та психічно прийнятною, тому сліпе 

запозичення ідей та копіювання успішних світових систем її розвитку не завжди 

має позитивний ефект. Мета досягнення найвищого рівня доступності та якості 

медичної допомоги має бути визначальною для України. При цьому, обов’язково 

варто враховувати та збалансовувати державні та приватні інтереси.  

У цьому контексті, вважаємо за потрібне прийняття Закону України «Про 

загальнообов’язкове соціальне медичне страхування», який повинен чітко 

зазначати суб’єктів страхування, механізм його фінансового забезпечення, 
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джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів, а, також, 

перелік та категорії осіб, які підлягатимуть даному виду страхування. 

Слід зазначити, що організація фінансування медичного страхування означає, 

як свідчить досвід інших країн, плідну співпрацю в цій системі між державою, що 

надає обов’язкове медичне страхування, та приватним страховим сектором, що 

надає послуги добровільного медичного страхування [11, с. 70].  

Висновки. На основі аналізу ефективних практик функціонування систем 

охорони здоров’я у європейських країнах можна визначити принципи, які важливі 

для формування національної системи механізмів публічного управління 

охороною здоров’я в Українi, серед яких: 

− налагоджений процес взаємодії між державою, приватним сектором та

самими громадянами; 

− збалансований розподіл повноважень з охорони здоров’я між державними

та місцевими органами влади; 

− організація системи охорони здоров’я на основі високої конкуренції та

орієнтації на споживача; 

− доступність медичних послуг, зручність у їх отримання шляхом

ефективного використання наявних ресурсів; 

− створення та розвиток системи медичного страхування.
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ПРОБЛЕМАТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕУГЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

Анотація. Мета статті –– провести перспективно-ретроспективне 

дослідження основоположних проблем, що виникають у країнах Європейського 

Союзу та Сполучених Штатах Америки під час владно-урядової діяльності, 

спрямованої на рекультивацію та розбудову інноваційної діяльності. Виявлено, 

що інноваційна діяльність на сучасному етапі розвитку суспільства має позитивні 

та ризикові чинники. У цьому контексті, аналіз інноваційної культури та пошук 

коефіцієнту інноваційної активності владно-урядових інституцій набуває високої 

академічної актуальності та важливості. 

Відзначено, що країнам Європи притаманний процес реструктуризованої, 

галузевої та муніципально-управлінської політики державного регулювання 

інноваційною діяльністю –– так, даний державно-владний процес знаходить своє 

відображення на різних інституційних ланках –– загальнодержавній, 

територіальній та регіональній. Зазначено, що активна роль державних органів у 

регулюванні процесу управління інноваціями не завжди є дієвою та 

концептуальною –– відтак, для Європейського співтовариства характерними є 

проблеми налагодження інноваційних процесів та ототожнення державного 

інституту у якості ефективного регулюючого механізму глобалізації інновацій.  

Доведено, що розбудова інноваційного суспільства у Сполучених Штатах 

Америки носить характер комплексної взаємодії трьох незалежних владних ланок 

управління : уряду, науки та бізнес-підприємництва. Через це, виникає 

проблематизм у формуванні інноваційно-управлінської політики новітнього 

зразка –– із тотальним залученням усіх суспільно-державницьких ланок взаємодії, 

і, як наслідок, створенням демократизованого, сучасного та ефективного процесу 

культивації інновацій.  

Обґрунтовано взаємозалежність урядово-управлінського регулювання 

інноваційною діяльністю та цільових державних програм, що застосовуються у 

Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки. Відтак, проблематика 
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державного управління інноваційними процесами у розвинених країнах світу має 

обопільну за ступенем генералізації державно-управлінських методик управління 

інноваціями структуру.  

Ключові слова: державне управління, інноваційні процеси, Європейське 

співтовариство, Сполучені Штати Америки, культивація інновацій.  

Zalizniuk Victoria Petrovna Doctor of Science in Public Administration, 

Professor of the Department of World Economy, Kyiv National University of Trade and 

Economics, Kyoto St., 19, Kyiv, 02000, tel.: (067) 407-79-97, e-mail: 

v.zalizniuk@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-7014-0207

PROBLEMS OF STATE REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY 

IN DEVELOPED COUNTRIES 

Abstract. The purpose of the article is to conduct a prospective retrospective study 

of the fundamental problems that arise in the European Union and the United States 

during government and government activities aimed at reclamation and development of 

innovation. It is revealed that innovative activity at the present stage of society 

development has positive and risk factors. In this context, the analysis of innovation 

culture and the search for the coefficient of innovation activity of government 

institutions is of high academic relevance and importance. 

It is noted that European countries are characterized by a process of restructured, 

sectoral and municipal policy of state regulation of innovation - yes, this process of 

government is reflected in various institutional levels - national, territorial and regional. 

It is noted that the active role of public authorities in regulating the process of 

innovation management is not always effective and conceptual - therefore, the European 

Community is characterized by problems of innovation and identification of public 

institutions as an effective regulatory mechanism for globalization of innovation. 

It is proved that the development of an innovative society in the United States is a 

complex interaction of three independent branches of government: government, science 

and business. Because of this, there is a problem in the formation of innovation and 

management policy of the latest model - with the total involvement of all social and 

state levels of interaction, and, as a consequence, the creation of a democratized, 

modern and effective process of cultivating innovations. 

The interdependence of governmental and administrative regulation of innovation 

activities and targeted government programs applied in the European Union and the 

United States of America is substantiated. Thus, the issue of public management of 

innovation processes in the developed countries of the world has a mutual structure in 

terms of  the  degree  of  generalization  of public administration methods of innovation  
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management. 

Keywords: public administration, innovation processes, European community, 

United States of America, cultivation of innovations. 

Постановка проблеми. Сучасні тенденції у сфері державного управління, 

політики та економіки, а також додаткова роль глобалізації та інформатизації 

суспільства породжують необхідність позиціонування державного регулювання 

інноваційними процесами як засадничої ланки успішної владної політики –– як на 

теренах Європейського співтовариства, так і Сполучених Штатів Америки. В той 

же час, інноваційна діяльність, її управління та консолідації пов’язані із великою 

кількістю законодавчих, управлінських та структурно-урядових ризиків, що 

визнаються її негативними формами прояву. Недостатня ефективність державного 

регулювання у сфері управління інноваціями спричиняє проблематизм у питаннях 

міжнародної кооперації та обміну інноваційними концептами управлінського 

розвитку. Додатково, виникають неточності та складності у питаннях 

економічного та політичного співробітництва на міжнародному рівні задля 

експансії інноваційного управління як дієвого урядового інструментарію.  

Важливо наголосити, що субсидіарною причиною виникнення складностей 

під час контролінгу за інноваційними процесами у Європейському Союзі та 

Сполучених Штатах Америки є багатоскладність інновацій як процесу науково-

технічного та економіко-підприємницького управління. Себто, важливим 

видається поєднання технологічних модель та концептуальних розробок із 

подальшим гіпотетичним мірилом їх комерціалізації шляхом виробничо-

споживчого обміну.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Стійкість та стабільність 

міжнародних позицій розвинених країн світу (країн-членів Європейського Союзу 

та Сполучених Штатів Америки) не нівелює негативних факторів державного 

управління у сфері інноваційної діяльності. Питання економічної ефективності, 

державно-урядової доцільності та суспільної затребуваності інновацій є одними із 

основоположних у контексті активного процесу державотворення. Відтак, 

дослідження проблематики державного управління у розвинених країнах світу є 

актуальним та потрібним. Для цілей даного дослідження застосовним видається 

науковий доробок Й. Шумпетера, Х, Пранге, В. Матусевича, Я. Никонової, 

В. Оболенського, А. Івасенко, Д. Хауеллса та інших.  

Мета статті –– проаналізувати та уніфікувати проблемні аспекти державного 

управління інноваційними процесами у розвинених країнах світу.  

Виклад основного матеріалу. Інноваційний процес, згідно із твердженнями, 

умовиводами та підходами науковців, апріорі пов’язаний із обмінно-споживчим 

сегментом державно-бюджетного обігу грошових активів. Проте, досить частою 
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та розповсюдженою є проблема інноваційної кооперації, що супроводжує процес 

будь-яких принципово нових розробок. Так, на теренах Європейського Союзу, а 

саме –– у Франції та Німеччині –– непоодинокими є випадки слабкого поєднання 

адміністративно-розпорядчого, фінансово-виробничого та організаційно-

наукового середовищ.  

На практиці, подібна колізія призводить до зниження дієвості інновацій, і, як 

підсумок, втрати довіри до інноваційної діяльності держав від категорії соціуму, 

для яких інновації –– джерело науково-прикладного інтересу (науковці) або 

доходу (розробники).  

У дійсності, інноваційна діяльність прямо ототожнюється із процесом 

винахідництва. Так, за англо-американською моделлю, будь-яка інновація 

повинна відповідати трьом критеріям : новизна, промислова придатність та 

винахідницький рівень. Однак, на думку Х. Пранге, відповідність даним 

критеріям для Сполучених Штатів Америки є поняттям рідкісним. Справа в тому, 

що винахідницький рівень інновації пов’язаний із її принципово новими 

стилістичними характеристиками застосування –– а це, в свою чергу, явище 

рідкісне, адже часто під поняттям новітньої розробки розуміється цілком відомий, 

концептуально визнаний об’єкт (продукт, ідея, винахід, розробка тощо) [1].  

Одночасно, іншим мірилом наявних проблем у сфері державного управління 

інноваціями на території країн-членів Європейського співтовариства виступає 

відносно низький рівень науково-інноваційної культури та технічно-промислової 

грамотності населення. Так або інакше, інновації –– поняття специфічне та 

вузькогалузеве. За переконанням Й. Шумпетера, структурно це –– не лише 

нововведення, але й супутні фактори, межі та координати впровадження 

принципово нового підходу до виробничого процесу [2].  

Відтак, процедурні аспекти втілення інноваційної грамотності –– складний та 

часозатратний процес : причинами цьому є відсутність інтелектуального 

збагачення простого населення у механізм впровадження нових ідей, внаслідок 

чого зменшується відсоткове співвідношення залученості громадян у сферу 

інтелектуального співробітництва. Зазначимо, що подібні тенденції стосуються як 

розвинених країн Європи, так і Сполучених Штатів Америки.  Фактично, 

недостатнього рівня злагодженості у деяких країнах Європи, переважно 

центральноєвропейських (Швейцарія, Бельгія) зазнає процес ефективізації 

громадсько-владної комунікації. За ідеальною моделлю, функцію посередництва у 

даному випадку виконують засоби масової інформації (тематична література, 

збірники, публікації).  

Проблематика, в свою чергу, полягає у низькому рівні соціальної дієвості 

подібної методологічної розробки –– успішність просування новітніх розробок, 

концепт попиту об’єкти інновацій (товар, послуга) та внутрішньо-зовнішній 
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комунікативно-підприємницький зв’язок не завжди відповідає вимогам 

сучасності [3].  

Варто зазначити, що для Сполучених Штатів Америки проблематичною з 

точки зору державотворення та державного урядування видається побудова 

систематизованої моделі інноваційної системи країни, де головна роль належала б 

висновкам, заснованим на соціологічних, наукових та підприємницьких відгуках. 

Внаслідок цього, дедалі помітнішою стає алогічність та невпорядкованість 

національно-регіонального освітньо-наукового прогресу як джерела розвитку 

інновацій [4].  

В свою чергу, досить алогічним та юридично контраверсійним видається 

розуміння інституту інноваційної діяльності на території Європейського Союзу. 

На думку В. Оболенського, формалізований підхід до визначення ментально-

морального та законодавчо-правового усвідомлення процесу контрольованої 

кооперації інноваційної діяльності спричиняє неоднорідне трактування даного 

поняття різноманітними соціально-винахідницькими угрупованнями [5].  

На Рис. 1. зображено актуальний перелік чинників проблематичного 

державного управління інноваційними процесами у розвинених країнах світу. 

Рис. 1. Проблематизм інноваційної діяльності у ЄС та США 
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На практиці, низьким рівнем соціально-управлінської ефективності у розрізі 

державно-управлінських процесів, пов’язаних із розвитком інноваційної 

діяльності у Європейському співтоваристві та Сполучених Штатах Америки, 

наділений аспект практично-прикладного усвідомлення дійсної проблематики 

інноваційних процесів. Глобалізований вимір подібних неузгодженостей не 

дозволяє тлумачити наявні протиріччя з точки зору державно-політичних, 

циклічно-управлінських та економіко-правничих галузевих урядових щаблів.  

Необхідно зауважити, що недостатньо грамотною та ефективною видається 

концепція соціального управління (налагодження, нормування) інноваційної 

діяльності, що зазнає непоодиноких випадків застосування на теренах 

Європейського Союзу. В теорії, даний підхід є прогресивним та комплексним, 

проте реальні кондиції його впровадження пов’язані із отриманням негативних 

результатів : так, симбіоз юридико-адміністративних ресурсів державного 

управління, у дійсності, має проблемний та знижений коефіцієнт загальної 

ефективності [6].  

Логічно зробити висновок про відносно слабку, недостатньо впорядковану 

імплементацію технологічних моделей винахідницького розвитку, що 

застосовується на території Європи та Сполучених Штатів Америки. До того ж, 

досить рідкісним для світової спільноти винахідництва є позиціонування 

розробника у якості «вільного художника» –– відповідно, не відбувається владно-

комунікативної переорієнтації у бік інтелігентного, «м’якого» регулювання 

суспільних, інтелектуально-розпорядчих та розробницьких теорій інноваційної 

діяльності [7; 8].  

Висновки. Вузькогалузеве, специфічне дослідження інноваційної діяльності 

розвинених країн світу (зокрема, застосовним є приклади Європейського Союзу 

та Сполучених Штатів Америки) та її державного регулювання надає можливість 

виявити деякі її негативні аспекти, серед яких : низька роль соціальної активності, 

відсутність культивації інтелектуальної активності простого населення, поєднана 

із відносно низьким рівнем науково-дослідницької, розробницької, 

винахідницької та загальної інноваційної культури.  
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РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПРИКОРДОННОГО 

ПРОСТОРУ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

Анотація. Сучасний період розвитку України характеризується активізацією 

євроінтеграційних процесів, серед яких важливе місце належить забезпеченню 

адоптації національної системи прикордонної безпеки до європейської. 

Механізмом реалізації прикордонної політики щодо забезпечення прикордонної 

безпеки Європейського Союзу є європейське інтегроване управління кордонами, 

комплексною основою якого є європейська система нагляду за кордонами 

(EUROSUR). Для успішної євроінтеграції України важливо врахувати 

європейський досвід формування, функціонування та перспектив розвитку 

європейського інтегрованого управління кордонами. Планування превентивних 

стратегічних кроків, які у майбутньому забезпечать успішну інтеграцію системи 

прикордонної безпеки України та її державного кордону в аналогічні компоненти 

Європейського Союзу, має входити у зміст всіх тематичних стратегічних 

документів (законодавства, концепцій, стратегій, програм, планів тощо). 

Результати аналізу змісту національної Стратегії інтегрованого управління 

кордонами та плану її реалізації на період до 2022 р. свідчать про відсутність в 

них згадувань про систему EUROSUR або її аналогу, а також про наявність низки 

інших принципових прогалин. У статті вперше обґрунтовано пропозиції щодо 

розвитку нормативно-правового забезпечення формування системи моніторингу 

прикордонного простору України на основі моделі європейської системи 

EUROSUR. Врахування цих пропозицій дозволить усунути прогалини у чинному 

законодавстві стосовно імплементації моделі європейського інтегрованого 

управління кордонами в Україні, що, у свою чергу, створить передумови для 

більш ефективної реалізації політики євроінтеграції, а також дозволить залучити 

міжнародну технічну допомогу для проєктування та побудови відповідної 

системи моніторингу прикордонного простору України. 

Ключові слова: євроінтеграція, інтегроване управління кордонами, 
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DEVELOPMENT OF REGULATORY SUPPORT FOR THE FORMATION OF 

BORDER SURVEILLANCE SYSTEM IN THE CONTEXT OF EUROPEAN 

INTEGRATION OF UKRAINE 

Abstract. The modern period of Ukraine's development is characterized by the 

activation of European integration processes, among which an important place belongs 

to adoption of the national border security system to the European one. The European 

Integrated Border Management, the integrated basis of which is the European Border 

Surveillance System (EUROSUR), is the mechanism for implementing the border 

policy to ensure the border security of the European Union. For successful European 

integration of Ukraine, it is important to take into account the European experience in 

the formation, functioning and development prospects of the European Integrated 

Border Management. Planning of preventive strategic steps, which in the future will 

ensure the successful integration of the border security system of Ukraine and its state 

border into similar components of the European Union, should be included in all 

thematic strategic documents (legislation, concepts, strategies, programs, plans, etc.). 

The results of the analysis of the content of the national Strategy for the Integrated 

Border Management and its implementation plan for the period up to 2022 indicate that 

they do not mention EUROSUR system or its analogue, as well as the presence of a 

number of other fundamental gaps. The article for the first time substantiates the 

proposals for the development of regulatory support for the formation of Ukraine's 

Border Surveillance System based on the model of the European EUROSUR system. 

Taking these proposals into account will eliminate gaps in the current legislation on 

implementation of the European integrated border management model in Ukraine, 

which, in turn, will create prerequisites for more effective implementation of the 

European integration policy, as well as attract international technical assistance for the 

design and creation of the appropriate Ukraine's Border Surveillance System. 

Keywords: European integration, Integrated Border Management, Border 

Surveillance, regulatory support, border security, EUROSUR system. 

Постановка проблеми. 18 березня 2004 р. Законом України № 1629-IV [1] 

затверджено Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 
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законодавства Європейського Союзу (далі – ЄС). Метою адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС є досягнення відповідності правової системи 

України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються 

Європейським Союзом до держав, які мають намір вступити до нього. Так, цією 

Програмою визначено механізм досягнення Україною відповідності третьому 

Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в 

Європейському Союзі. Цим механізмом, у першу чергу, врегульовуються засади 

адаптації законодавства України як основи нормативно-правової та інституційної 

взаємосумісності (інтероперабельності) з ЄС, що є необхідною умовою для 

узгодження з європейськими стандартами процесів правотворення та 

правозастосування в Україні. 

7 лютого 2019 року Законом України № 2680-VIII [2] внесено зміни до 

Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття 

повноправного членства України в ЄС та в Організації Північноатлантичного 

договору. Таким чином, на найвищому законодавчому рівні було задекларовано 

історичний шлях розвитку України, який обрано Українським народом, та 

визначено його як пріоритетний напрям української зовнішньої політики.  

У контексті забезпечення правової інтероперабельності у статті розглянемо 

окремі питання, що регламентують запровадження в Україні системи 

забезпечення прикордонної безпеки за європейською моделлю. Насамперед, це 

зумовлено надзвичайною важливістю стану стабільності та безпеки на зовнішніх 

кордонах ЄС для його сталого розвитку [3, с. 203], зокрема, для побудови 

простору свободи, безпеки та справедливості/юстиції (area of freedom, security and 

justice) [4, с. 64-69] (зокрема, функціонування Шенгенської зони), а також для 

формування політики зовнішніх зносин з третіми країнами. 

Для ефективної реалізації прикордонної політики в ЄС розроблено та 

впроваджено механізм під назвою «європейське інтегроване управління 

кордонами» (далі – ЄІУК). Цей механізм передбачає національну та міжнародну 

координацію і співробітництво між усіма уповноваженими органами та 

установами, що беруть участь у забезпеченні прикордонної безпеки та у сприянні 

торгівлі, з метою встановлення ефективного, результативного та скоординованого 

управління для досягнення відкритих, але добре контрольованих та безпечних 

зовнішніх кордонів ЄС. Для повноцінної реалізації ЄІУК було створено 

Європейську прикордонну та берегову охорону (ЄПБО). 

У свою чергу, прийнятим 13 листопада 2019 р. Регламентом (ЄС) 

№ 2019/1896 [5], а також низкою інших нормативно-правових актів (частину з них 

буде розглянуто далі), комплексною основою для обміну інформацією та 

оперативного співробітництва в діяльності ЄПБО, визначено європейську систему 

нагляду за кордонами (European Border Surveillance System – EUROSUR), яку 
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попередньо було запроваджено Регламентом (ЄС) № 1052/2013 від 22 жовтня 

2013 р. [6].  

Зважаючи на вище зазначене, для успішної євроінтеграції держав, які заявили 

про такий намір, необхідним є реінжиніринг їх власних систем прикордонної 

безпеки на основі моделі ЄІУК та, зокрема, EUROSUR. 

Щодо вітчизняного досвіду слід зазначити, що в якості основи імплементації 

європейських стандартів прикордонної безпеки починаючи з 2010 р. в Україні 

затверджено дві концепції та стратегію інтегрованого управління кордонами 

(ІУК), а також відповідні плани їх реалізації. Разом із тим, результати 

проведеного автором аналізу чинної нормативно-правової бази України 

засвідчують повну відсутність в ній згадувань про систему EUROSUR або її 

аналогу. Такий стан нормативно-правового регулювання не сприяє ефективному 

функціонуванню механізму ІУК в Україні та його інтероперабельності з ЄІУК.  

Таким чином, виникла певна невідповідність між декларуванням у 

законодавстві України наміру про євроінтеграцію (зокрема,  щодо запровадження 

європейських стандартів прикордонної безпеки), – з одного боку, та відсутністю 

правових засад щодо побудови системи моніторингу прикордонного простору 

України, сумісної з європейською системою EUROSUR, – з іншого. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У процесі євроінтеграції України 

важливо не просто слідувати за «калькою» досвіду ЄС, а вивчати сенс, 

передумови і наслідки запровадження тих чи інших стандартів і норм, 

прогнозувати можливість їх реалізації в контексті реалій України. Тому є цілком 

виправданим використання наукового потенціалу в інтересах підвищення 

ефективності правотворчої діяльності та правозастосування.  

Так, протягом останнього десятиліття вітчизняними вченими та практичними 

діячами проведено значну кількість наукових досліджень різних аспектів 

прикордонної безпеки. Значний науковий внесок у цьому аспекті зробили 

А. Б. Мисик, О. С. Андрощук, В. І. Баратюк, О. А. Біньковський, О. В. Боровик, 

А. В. Віхтюк, Ю. А. Дем’янюк, О. В. Деркач, В. В. Залож, Ю. Б. Івашков, 

І. С. Катеринчук, В. А. Кириленко, О. В. Краснов, Д. А. Купрієнко, М. М. Литвин, 

Г. А. Магась, А. В. Махнюк, О. Г. Мельников, В. О. Назаренко, Б. М. Олексієнко, 

В. М. Серватюк, О. М. Ставицький, Д. В. Хруст, О. Є. Цевельов та ін. Переважну 

більшість їхніх праць присвячено питанням охорони та захисту державного 

кордону, запровадженню вітчизняного механізму ІУК на основі європейського 

досвіду, взаємодії суб’єктів забезпечення прикордонної безпеки.  

Окремі аспекти запровадження та функціонування системи EUROSUR в ЄС 

розглядали в своїх працях Д. А. Купрієнко [7; 8], А. Ф. Мота [9], Н. Б. Мушак [10], 

В. В. Серафімов [11], М. П. Стрельбицький та С. О. Філіппов [12], О. О. Труш і 

В. В. Гузь [13], О. В. Федунь та Н. І. Папіш [14].  
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Разом із тим, дослідження питань імплементації системи EUROSUR в 

Україні на сьогодні відсутні, що зумовлює їх актуальність. 

Мета статті – обґрунтувати пропозиції щодо розвитку нормативно-

правового забезпечення формування системи моніторингу прикордонного 

простору України на основі моделі європейської системи EUROSUR. 

Для досягнення мети у статті вирішено такі завдання дослідження: 

1) проведено аналіз значимості та принциповість ЄІУК та системи EUROSUR

для ЄС; 

2) проведено аналіз нормативно-правового забезпечення щодо 

запровадження цієї системи (або її аналогу) в Україні; 

3) сформульовано пропозиції щодо розвитку нормативно-правового 

забезпечення формування системи моніторингу прикордонного простору України 

на основі моделі європейської системи EUROSUR. 

Виклад основного матеріалу. 

Завдання дослідження № 1. На початку проаналізуємо значимість і 

принциповість ЄІУК та системи EUROSUR для Європейського Союзу. 

За період запровадження ЄІУК як механізму реалізації спільної прикордонної 

політики ЄС з 2002 р. по т. ч. напрацьовано значну кількість тематичних та 

супутніх нормативно-правових актів ЄС. 

Перше офіційне звернення Комісії ЄС до Ради ЄС та Європейського 

Парламенту щодо створення системи EUROSUR відбулося 13 лютого 2008 р. [15], 

у якому зазначається, що «впровадження EUROSUR стане вирішальним кроком у 

подальшому поступовому становленні загальноєвропейської системи 

інтегрованого управління кордонами». 

Перше найбільш системне загальноєвропейське запровадження концепції 

ЄІУК відбулося через оновлений Шенгенський каталог «Контроль на зовнішніх 

кордонах, повернення та реадмісія. Рекомендації та найкращі практики» [16]. 

Метою Шенгенського каталогу є надання рекомендацій та висвітлення найкращих 

практик імплементації тематичних Регламентів та інших документів з метою 

надання допомоги у правильному застосуванні норм Шенгену як державами-

членами ЄС, так і державами, що мають намір приєднання до Шенгенської зони. 

Також у цьому Каталозі зазначається, що концепція ЄІУК є фундаментальною 

основою управління кордонами, та їй було присвячено перший розділ. Він 

завершується главою 3 «Розвиток управління кордонами», в якій вказується про 

необхідність врахування державами-членами ЄС та країнами-кандидатами до 

Шенгену перспективних розробок у галузі управління кордонами ЄС, серед яких 

Європейська система нагляду за кордоном EUROSUR.  

Шенгенський кодекс про кордони [17], статтю 17 якого присвячено співпраці 

між державами-членами ЄС на основі ЄІУК, є основою функціонування 
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Шенгенської зони та невід’ємним елементом acquis communautaire. Контроль 

якості реалізації цього Кодексу у державах-членах ЄС визначено Регламентом 

(ЄС) № 1053/2013 «Про встановлення механізму оцінки та моніторингу для 

перевірки застосування шенгенського законодавства (Schengen acquis)» [18]. При 

цьому, одним із елементів для оцінювання є національні стратегії ІУК держав-

членів ЄС.  

У 2012 р. загальну вимогу щодо запровадження ЄІУК сформульовано у 

статті 77 Договору про функціонування ЄС [19], а саме: 1. Союз розробляє 

політику з метою: (a) забезпечення відсутності будь-якого контролю за особами, 

незалежно від їхньої національності, при перетині внутрішніх кордонів; (b) 

проведення перевірок осіб та ефективний моніторинг перетину зовнішніх 

кордонів; (c) поступове запровадження інтегрованої системи управління 

зовнішніми кордонами; 2. Для цілей пункту 1 Європейський Парламент та Рада, 

діючи відповідно до звичайної законодавчої процедури: … (d) приймають будь-

які заходи, необхідні для поступового встановлення інтегрованої системи 

управління зовнішніми кордонами; ... 

Наразі в ЄС вибудовується чітка стратегічна архітектура реалізації та 

подальшого розвитку концепції ЄІУК, що продемонстровано на схемі: 

Регламенті (ЄС) 

№ 2019/1896 Про 

Європейську 

прикордонну та 

берегову охорону… 

[5] – встановлює на

законодавчому рівні

загальні 

принципи/рамки ЄІУК. 

Рівень ЄС (політичні рамки) – 

Європейська стратегія ІУК [20], яка 

розробляється інституціями ЄС 

(Європейською Комісією, 

Європейським Парламентом та Радою 

Європи) 

Інституційний рівень ЄС – Технічна та 

оперативна стратегія ЄІУК [21], яка 

розробляється Європейським 

агентством прикордонної та берегової 

охорони (Frontex) 

Національний рівень – Національна 

стратегія інтегрованого управління 

кордонами, наприклад, [22], яка 

розробляється кожною державою-

членом ЄС, щоб гарантувати 

уніфіковане впровадження концепції 

ЄІУК. 

Так, зокрема, у Регламенті (ЄС) № 2019/1896 [5] системі EUROSUR 
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присвячено окремі глави розділу ІІ, а саме: глава 3 «EUROSUR» (статті 18-23, в 

яких розглянуто її призначення, сферу застосування, компоненти, національні 

координаційні центри, довідник/посібник та моніторинг); глава 4 «Ситуаційна 

обізнаність» (статті 24-28, в яких визначаються засади функціонування системи 

EUROSUR: ситуаційні картини, національні ситуаційні картини, європейська 

ситуаційна картина, специфічні ситуаційні картини, сервіси злиття); глава 11 

«Співробітництво» (статті 71, 75, 89, в яких врегульовано питання 

співробітництву з третіми країнами, зокрема, щодо надання технічної та 

оперативної допомоги, обміну інформацією та обробки персональних даних в 

рамках EUROSUR). 

Також слід зазначити, що конкретні роль і місце системи EUROSUR досить 

детально означені у контексті досягнення цілей і виконання завдань Технічної та 

оперативної стратегії ЄІУК [21], але через обмеження обсягу статті 

рекомендується з цим документом ознайомитися індивідуально. Подальший 

розвиток системи EUROSUR передбачено низкою й інших нормативно-правових 

актів ЄС, наприклад, документами з фінансування. 

Таким чином, із зазначеного можна зробити висновки щодо: 1) високого 

рівня значимості ЄІУК для безпеки ЄС; 2) наявності безпосереднього стійкого 

зв’язку між ЄІУК та системою EUROSUR. 

Завдання дослідження № 2. Далі проаналізуємо нормативно-правове 

забезпечення щодо запровадження цієї системи (або її аналогу) в Україні.  

Отже, як згадувалося у вступі, на найвищому законодавчому рівні 

незворотність європейського та євроатлантичного стратегічного курсу 

Українського народу задекларовано у Конституції України [23, преамбула, ст. 85, 

102, 116]. 

Закон України № 1629-IV [1], яким затверджено Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС, спрямовано на досягнення 

відповідності правової системи України з acquis communautaire  з урахуванням 

критеріїв, що висуваються Європейським Союзом до держав, які мають намір 

вступити до нього.  

Зважаючи на необхідність співробітництва, Європейський Союз та Україна 

спільно визначили основні стратегічні засади інтеграційних та адаптаційних 

процесів системи забезпечення прикордонної безпеки України на основі моделі 

ЄІУК, що задекларовано низкою спільних міжнародних документів, зокрема: 

Планами дій «Україна – Європейський Союз» (2001, 2005 та 2007 рр.) [24; 

25; 26]; 

Порядком денним асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння 

імплементації Угоди про асоціацію (2009 р.) [27]; 

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
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Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони [28]. 

Так, у зазначених міжнародних документах у контексті реінжинірингу 

системи забезпечення прикордонної безпеки України у векторі наближення до 

стандартів ЄС вказуються такі зобов’язання: 

у Плані дій [24] – «розвиток   системи  ефективного  та  всебічного  

управління кордоном (…) на всіх  кордонах  України»; 

у Плані дій [25] Україна – «управління кордонами України визначається 

одним з пріоритетних напрямів співробітництва з ЄС»; 

у Плані дій [26] – «розроблення та імплементація стратегії інтегрованого 

управління кордонами, а також удосконалення існуючої правової бази й процедур 

її реалізації»; 

в Порядку денному [27] – «розроблення, впровадження та удосконалення 

стратегії,  правової бази та процедур інтегрованого управління кордонами»;  

в Угоді [28] (статті 16): «подальший розвиток оперативних заходів у сфері 

управління кордонами; співробітництво у сфері управління кордонами; ефективна 

імплементація принципу інтегрованого управління кордонами». 

У контексті аналізу міжнародних договорів важливо підкреслити, що 

запровадження в Україні системи ІУК як комплексного механізму реалізації 

прикордонної політики щодо забезпечення прикордонної безпеки було одним із 

обов’язкових «технічних критеріїв» щодо набуття нею безвізового режиму з 

державами-членами ЄС та залишається однією з необхідних умов її євроінтеграції 

у контексті співробітництва з питань юстиції, свободи та безпеки [29; 30]. 

Зобов’язання того, що для системного захисту України від загроз 

національній безпеці та розвитку сектору безпеки і оборони держава 

«…забезпечить розвиток та удосконалення загальнодержавної системи захисту 

державного кордону, зокрема імплементацію європейських стандартів 

прикордонної безпеки, скоординовану діяльність державних органів України та 

військових формувань для системного розвитку інтегрованого управління 

кордонами» зазначено у п. 63 нової Стратегії національної безпеки України 

«БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ – БЕЗПЕКА КРАЇНИ» [31]. В її заключних положеннях 

вказується, що ця Стратегія є основою для розроблення документів щодо 

планування у сферах національної безпеки і оборони, які визначатимуть шляхи та 

інструменти її реалізації, серед яких – Стратегія інтегрованого управління 

кордонами. 

Проте, процес всеосяжної імплементації в Україні моделі ЄІУК постійно 

відтерміновувався та не був достатньо ефективним через низку об’єктивних та 

суб’єктивних чинників (пов’язуємо їх із ресурсною обмеженістю та недостатньою 

визначеністю політичних орієнтирів). Свідченням цього, наприклад, може 
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слугувати те, що появі першій в Україні Стратегії ІУК (2019 р.) [32] передували 

ще дві Концепції ІУК (2010 та 2015 рр.) [33; 34], а також Стратегія розвитку 

органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року [35]. В цій 

Стратегії та двох згаданих концепціях «ефективне інтегроване управління 

державним кордоном» репрезентовано як стратегічний пріоритет забезпечення 

прикордонної безпеки. Натомість, в них було визначено лише загальні підходи, а 

заходи у планах з їх реалізації не були достатньо систематизовані та не мали 

чітких показників (індикаторів) імплементації механізму ІУК відповідно до норм і 

стандартів ЄС. До того ж, склад міжвідомчої робочої групи з питань координації 

ІУК було регламентовано тільки у 2019 році [36].  

Негативними наслідками такого стану справ, як визначає у своєму 

дослідженні [37] Г. А. Магась, були: перманентне перебування прикордонного 

відомства України у стані реформування (причому, кожна наступна реформа 

починалася ще до завершення попередньої); значні прояви стихійності; 

недостатній рівень суспільної довіри; відсутність науково обґрунтованого підходу 

державного будівництва у сфері прикордонної діяльності; неузгодженість 

юридичної та специфічної термінології тощо. 

Отже, тільки у 2019 році (через 18 років від моменту першої спільної з ЄС 

декларації про «розвиток системи ефективного та всебічного управління 

кордоном (…) на всіх кордонах України» [24]) Кабінет Міністрів України 

24 липня 2019 р. схвалив Стратегію ІУК на період до 2025 року [32], а 

20 листопада 2019 р. – План заходів з її реалізації на 2020-2022 роки [38].  

Розробленню згаданих Стратегії ІУК і Плану було приділено значну увагу і 

час (близько 10 міс.), залучено професійний людський потенціал та створено 

міжвідомчу робочу групи з питань координації ІУК [36]. Так, заходи Плану 

визначалися під час спільної роботи різних державних інституцій (суб’єктів ІУК) 

із залученням міжнародних експертів, громадської організації «Європа без 

бар’єрів», Консультативної Місії EUAM під координацією Міжнародної групи 

радників ЄС високого рівня та за підтримки Агентства з Європейської 

прикордонної та берегової охорони Frontex. 

В інтересах подальшого розвитку критично проаналізуємо зміст Стратегії 

ІУК більш детально як тематичного нормативно-правового акту, акцентуючи при 

цьому увагу на певних невідповідностях, які, на погляд автора, мають місце в ній.  

По-перше, Стратегія ІУК містить визначення: «інтегроване управління 

кордонами – це скоординована діяльність компетентних державних органів 

України та військових формувань, спрямована на створення та підтримання 

балансу між забезпеченням належного рівня прикордонної безпеки і збереженням 

відкритості державного кордону для законного транскордонного співробітництва, 

а також для осіб, які подорожують». Також «Стратегія передбачає 
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скоординований розвиток та реалізацію функцій суб’єктів інтегрованого 

управління кордонами, що разом діють і на державному кордоні, і всередині 

держави, оптимально використовуючи національні ресурси».  

Разом із тим, наведені положення потенційно звужують сферу 

функціонування механізму ІУК, адже реальне коло стейкхолдерів ІУК є набагато 

ширшим за національні інституції та, зокрема, включає всі транскордонні 

регуляторні органи, міжнародні організації (World Customs Organization тощо) з 

їхніми ресурсами, функціями, процесами та законодавством. Справедливість 

цього, наприклад, підтверджується у самій Стратегії ІУК: «Стратегія спрямована 

на запровадження ефективних інструментів співпраці та координації на 

внутрішньовідомчому, міжвідомчому, міжнародному рівнях, а також з приватним 

сектором». 

По-друге, Стратегією ІУК декларується «імплементація європейських 

стандартів прикордонної безпеки» та «приєднання до єдиного європейського та 

світового безпекового простору». З аналізу Стратегії ІУК можна констатувати, 

що, зокрема, це планувалося здійснити шляхом врахування у стратегічних цілях, 

завданнях і показниках їх досягнення таких аспектів: 

перший – це 11 національно адаптованих складових інтегрованого управління 

кордонами, передбачених Регламентом (ЄС) 2016/1624 Європейського 

Парламенту і Ради Європейського Союзу від 14.09.2016 «Про Європейську 

прикордонну та берегову охорону …» [39]; 

другий – три “горизонтальних” (загальних) компонент (права людини, 

підготовка персоналу, розвиток технологій та дослідження). 

третій – рішення Керівної Ради Агентства Frontex «Про схвалення Технічної 

та оперативної стратегії Інтегрованого управління кордонами ЄС від 27 березня 

2019 р. № 2/2019» [21]; 

четвертий – рекомендацій Компендіуму з координованого управління 

кордонами Всесвітньої митної організації [40]; 

п’ятий – запровадження механізму та моніторингу реалізації Стратегії ІУК. 

Одразу зазначимо, що четвертий аспект суттєво виходить за рамки дослідження, 

тому розглядати його у межах статті недоцільно. 

Щодо першого аспекту зазначимо, що у тексті Стратегії ІУК не розкрито 

сутності зазначених національно адаптованих складових ІУК. Натомість, їх 

розміщено на сайті Кабінету Міністрів України [41]. 

Разом із тим, Регламент (ЄС) 2016/1624 [39], який враховано при розробленні 

Стратегії ІУК, втратив чинність ще у листопаді 2019 р. з прийняттям нового 

Регламенту (ЄС) 2019/1896 [5]. Крім того, те, що у Стратегії ІУК названо як 

принципи, у згаданих Регламентах (ЄС) віднесено до категорії складових ЄІУК. 

Ступінь відповідності національно адаптованих принципів ІУК, а також 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №1(7) 2021 

129 

складових ЄІУК можна оцінити з кореляційної таблиці: 

Таблиця 1 
Принципи ІУК з Урядового 

порталу України 

Принципи ЄІУК з Регламенту 

(ЄС) 2016/1624 

Принципи ЄІУК з 

Регламенту (ЄС) 

2019/1896 

1 2 3 

Стратегія містить 

національно адаптовані 

кращі європейські практики 

на основі європейських 

принципів інтегрованого 

управління кордонами за 11-

ма напрямками та 

завданнями: 

1) Охорона державного 

кордону, пропуск в 

установленому порядку 

через державний кордон 

осіб, транспортних засобів і 

вантажів, здійснення 

запобіжних заходів з 

протидії транскордонній 

злочинності. 

2) Охорона суверенних прав

України в її виключній 

(морській) економічній зоні. 

3) Аналіз ризиків з

використанням спільної

інтегрованої моделі аналізу

ризиків держав-членів ЄС на

національному та

міжнародному рівнях.

4) Координація діяльності 

компетентних державних 

органів під час вжиття 

заходів з реалізації 

державної політики у сфері 

інтегрованого управління 

кордонами. 

5) Співробітництво

компетентних державних 

органів із забезпечення 

безпеки і відкритості 

державного кордону та 

обміну інформацією. 

6) Міжнародне

співробітництво з 

компетентними органами 

іноземних держав, 

міжнародними

організаціями та 

Article 4 European integrated 

border management. 

European integrated border 

management shall consist of the 

following components: 

(a) border control, including

measures to facilitate legitimate

border crossings and, where

appropriate, measures related to

the prevention and detection of

cross-border crime, such as

migrant smuggling, trafficking

in human beings and terrorism,

and measures related to the

referral of persons who are in

need of, or wish to apply for,

international protection;

(b) search and rescue operations

for persons in distress at sea

launched and carried out in

accordance with Regulation

(EU) No 656/2014 of the

European Parliament and the

Council (28) and with

international law, taking place in

situations which may arise

during border surveillance

operations at sea;

(c) analysis of the risks for

internal security and analysis of

the threats that may affect the

functioning or security of the

external borders;

(d) cooperation between

Member States supported and

coordinated by the Agency;

(e) inter-agency cooperation

among the national authorities

in each Member State which are

responsible for border control or

for other tasks carried out at the

border and among the relevant

Union institutions, bodies,

offices and agencies; including

the regular exchange of

Article 3 European integrated border 

management. 

1. European integrated border management

shall consist of the following components:

(a) border control, including measures to

facilitate legitimate border crossings and,

where appropriate: measures related to the

prevention and detection of cross-border

crime at the external borders, in particular

migrant smuggling, trafficking in human

beings, and terrorism; and mechanisms and

procedures for the identification of vulnerable

persons and unaccompanied minors, and for

the identification of persons who are in need

of international protection or wish to apply

for such protection, the provision of

information to such persons, and the referral

of such persons;

(b) search and rescue operations for persons

in distress at sea launched and carried out in

accordance with Regulation (EU) No

656/2014 and with international law, taking

place in situations which may arise during

border surveillance operations at sea;

(c) analysis of the risks for internal security

and analysis of the threats that may affect the

functioning or security of the external

borders;

(d)* information exchange and cooperation

between Member States in the areas covered

by this Regulation, as well as information

exchange and cooperation between Member

States and the European Border and Coast

Guard Agency, including the support

coordinated by the European Border and

Coast Guard Agency;

(e)* inter-agency cooperation among the

national authorities in each Member State

which are responsible for border control or

for other tasks carried out at the border, as

well as between authorities responsible for

return in each Member State, including the

regular exchange of information through

existing information exchange tools,

including, where appropriate, cooperation
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установами. 

7) Оперативно-розшукова

діяльність та досудове 

слідство з метою 

запобігання, виявлення, 

документування і 

розслідування 

транскордонних злочинів, 

протидії нелегальній 

міграції, торгівлі людьми 

тощо. 

8) Реалізація та укладення

(приєднання до)

міжнародних договорів у 

сфері реадмісії, а також 

забезпечення взаємодії 

компетентних органів під 

час здійснення процедур 

реадмісії. 

9) Облаштування

державного кордону,

створення суцільної зони

спостереження на морській

ділянці державного кордону,

впровадження сучасних

засобів здійснення

контролю, спостереження та

інформаційних технологій.

10) Впровадження

механізму контролю якості

виконання завдань 

інтегрованого управління 

кордонами з використанням 

європейських стандартів 

щодо його моніторингу та 

оцінки. 

11) Ефективне використання

ресурсів компетентними 

державними органами з 

реалізації державної 

політики у сфері 

інтегрованого управління 

кордонами. 

information through existing 

information exchange tools, 

such as the European Border 

Surveillance System 

(‘EUROSUR’) established by 

Regulation (EU) No 1052/2013 

of the European Parliament and 

of the Council (29); 

(f) cooperation with third

countries in the areas covered by

this Regulation, focusing in

particular on neighbouring

countries and on those third

countries which have been

identified through risk analysis

as being countries of origin

and/or transit for illegal

immigration;

(g) technical and operational

measures within the Schengen

area which are related to border

control and designed to address

illegal immigration and to

counter cross-border crime

better;

(h) return of third-country

nationals who are the subject of

return decisions issued by a

Member State;

(i) use of state-of-the-art

technology including large-scale

information systems;

(j) a quality control mechanism,

in particular the Schengen

evaluation mechanism and

possible national mechanisms,

to ensure the implementation of

Union legislation in the area of

border management;

(k) solidarity mechanisms, in

particular Union funding

instruments.

with national bodies in charge of protecting 

fundamental rights; 

(f) cooperation among the relevant Union

institutions, bodies, offices and agencies in

the areas covered by this Regulation,

including through regular exchange of

information;

(g) cooperation with third countries in the

areas covered by this Regulation, focusing in

particular on neighbouring third countries and

on those third countries which have been

identified through risk analysis as being

countries of origin or transit for illegal

immigration;

(h) technical and operational measures within

the Schengen area which are related to border

control and designed to address illegal

immigration and to counter cross-border

crime better;

(i) the return of third-country nationals who

are the subject of return decisions issued by a

Member State;

(j) the use of state-of-the-art technology

including large-scale information systems;

(k) a quality control mechanism, in particular

the Schengen evaluation mechanism, the

vulnerability assessment and possible national

mechanisms, to ensure the implementation of

Union law in the area of border management;

(l) solidarity mechanisms, in particular Union

funding instruments.

2. Fundamental rights, education and training,

as well as research and innovation shall be

overarching components in the

implementation of European integrated

border management.

*(27) The communication network

established under this Regulation should be

based on the EUROSUR communication

network…

(Комунікаційна мережа, створена згідно з

цим Регламентом, повинна базуватися на

комунікаційній мережі EUROSUR)

З кореляційної таблиці видно, що у новому Регламенті (ЄС) 2019/1896 дещо 

змінено та розширено складові ІУК (наприклад, порівняння п.п. d). Також у ньому 

з’явився п. 2 ст. 3, в якому зазначається, що «Основні права, освіта та підготовка 

кадрів, а також дослідження та інновації повинні бути головними компонентами 

впровадження європейського інтегрованого управління кордонами», з яким 

цілком корелює положення національної Стратегії ІУК щодо трьох 
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«горизонтальних» (загальних) компонент (другий аспект аналізу). 

Разом із тим, як вже було згадано вище, Регламент (ЄС) 2019/1896 має 

значну частину присвячених системі EUROSUR положень. 

Щодо третього аспекту, який стосується посилання у Стратегії ІУК на 

рішення Керівної Ради Агентства Frontex «Про схвалення Технічної та 

оперативної стратегії Інтегрованого управління кордонами ЄС», доцільним буде 

акцентувати увагу на тому, що у Технічній та оперативній стратегії ЄІУК 

визначено чітку роль системи EUROSUR у контексті досягнення стратегічних і 

локальних (конкретних) цілей та виконання завдань цієї Стратегії, а сам термін 

«EUROSUR» безпосередньо використано 15 разів. Зокрема зазначається, що 

«зменшення вразливості до криз та подій на кордонах вимагає детального 

розуміння короткотермінових та довгострокових ризиків, а також існуючих 

вразливих місць. Це забезпечується за рахунок належної ситуативної обізнаності, 

обміну інформацією, систематичним та регулярним аналізом ризиків та 

контролем якості. Лише співпраця та сумісність між певними сферами державної 

політики та владою, з третіми країнами та з міжнародними організаціями – 

завдяки повному впровадженню Європейської системи нагляду за кордоном 

(EUROSUR) та розширеному обміну інформацією і розвідувальними даними за 

допомогою інших відповідних каналів дозволять ефективно прогнозувати та 

запобігати виникненню криз та різного роду подій». 

Щодо п’ятого аспекту зазначимо, що механізм та моніторинг реалізації 

Стратегії ІУК передбачають: 

розроблення та затвердження Кабінетом Міністрів України планів 

відповідних заходів на три роки (2020-2022 та 2023-2025 р.р.), якими 

передбачаються конкретні завдання, заходи, індикатори досягнення цілей та 

визначається перелік відповідальних органів виконавчої влади, а також джерела 

та обсяги фінансування заходів (результати виконання плану заходів на період до 

2022 р. можуть бути підставою для перегляду цієї Стратегії ІУК); 

проведення моніторингу і оцінки стану її реалізації з урахуванням 

об’єктивних показників прогресу (організацію цієї роботи покладено на 

Адміністрацію Держприкордонслужби, яка разом з іншими суб’єктами 

інтегрованого управління кордонами готуватиме річні звіти з пропозиціями щодо 

здійснення заходів, необхідних для забезпечення належної реалізації Стратегії 

ІУК та виконання плану заходів з її реалізації). До проведення моніторингу з 

метою дотримання об’єктивності та неупередженості можуть залучатися інші 

експерти. 

Разом із тим, у результаті аналізу змісту Стратегії ІУК та плану її реалізації 

на період до 2022 р. встановлено відсутність в них згадувань про систему 

EUROSUR або її аналогу. 
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Завдання дослідження № 3. Пропозиції щодо розвитку нормативно-

правового забезпечення формування системи моніторингу прикордонного 

простору України на основі моделі європейської системи EUROSUR. 

На рівні Кабінету Міністрів України пропонується: 

1. Внести зміни до Стратегії ІУК:

скорегувати визначення «інтегроване управління кордонами» з урахуванням

міждержавного та міжнародного рівнів управління кордонами та викласти його у 

такій редакції: «інтегроване управління кордонами – це комплексний механізм 

реалізації прикордонної політики, заснований на скоординованій діяльності та 

співробітництві уповноважених суб’єктів забезпечення прикордонної безпеки 

національного, міждержавного та міжнародного рівнів, спрямований на 

підтримання раціонального балансу між бар’єрною та контактною функціями 

державного кордону з метою створення відкритого, але добре контрольованого та 

безпечного кордону». Очевидно, що також необхідно розкрити перелік суб’єктів 

забезпечення прикордонної безпеки на кожному рівні. 

внести посилання на чинне законодавство ЄС, зокрема, на Регламент (ЄС) 

2019/1896 замість 2016/1624; 

навести національно-адаптовані принципи/складові ІУК, які скорегувати 

відповідно до Регламенту (ЄС) 2019/1896, зокрема, окреслити формування 

системи моніторингу прикордонного простору України (інтероперабельного 

аналогу європейської системи EUROSUR) як інтегрованої основи для обміну 

інформацією та оперативного співробітництва в діяльності суб’єктів ІУК, їх 

взаємодії з уповноваженими інституціями ЄС та держав-членів ЄС. 

2. При опрацюванні Плану заходів з реалізації Стратегії ІУК на 2023-2025

роки використати досвід Технічної та оперативної стратегії Інтегрованого 

управління кордонами ЄС, зокрема, щодо побудови локальних та національного 

координаційних центрів ІУК з відповідним функціоналом. 

На інституціональному рівні (Міністерству внутрішніх справ України, 

Адміністрації Державної прикордонної служби України) спільно з Агентством 

Frontex пропонується опрацювати комплексний проєкт міжнародної технічної 

допомоги (на середньострокову перспективу) щодо формування системи 

моніторингу прикордонного простору України (інтероперабельного аналогу 

європейської системи EUROSUR) на державному кордоні України з державами-

членами СНД та у морській акваторії. Зокрема, у цьому проєкті на основі аналізу 

загроз та ризиків, а також аудиту існуючої прикордонної інфраструктури (мереж, 

обладнання тощо), врахувати особливості та черговість облаштування ділянок 

відповідальності інтегрованими до єдиної системи моніторингу технічними 

засобами охорони, місця розташування локальних координаційних центрів, 

комунікацію національного координаційного центру з Агентством Frontex через 
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захищений канал зв’язку. 

Врахування зазначених пропозицій дозволить усунути відповідні прогалини 

у чинному законодавстві щодо функціонування національного механізму ІУК в 

контексті євроінтеграції України. 

Висновки. 

1. Сучасний період розвитку України характеризується активізацією

євроінтеграційних процесів, серед яких важливе місце належить забезпеченню 

адаптації національної системи прикордонної безпеки до європейської. 

2. Механізмом забезпечення прикордонної безпеки Європейського Союзу є

європейське інтегроване управління кордонами, комплексною основою якого є 

європейська система нагляду за кордонами (EUROSUR). 

3. Для успішної євроінтеграції України важливо врахувати європейський

досвід формування, функціонування та перспектив розвитку європейського 

інтегрованого управління кордонами. Планування превентивних стратегічних 

кроків, які у майбутньому забезпечать успішну інтеграцію системи прикордонної 

безпеки України та її державного кордону в аналогічні компоненти 

Європейського Союзу, має входити у зміст всіх тематичних стратегічних 

документів (законодавства, концепцій, стратегій, програм, планів тощо). 

4. Результати аналізу змісту національної Стратегії інтегрованого управління

кордонами та плану її реалізації на період до 2022 р. свідчать про відсутність в 

них згадувань про систему EUROSUR або її аналогу, а також про наявність низки 

інших принципових прогалин. 

5. У статті вперше обґрунтовано пропозиції щодо розвитку нормативно-

правового забезпечення формування системи моніторингу прикордонного 

простору України на основі моделі європейської системи EUROSUR. Врахування 

цих пропозицій дозволить усунути прогалини у чинному законодавстві стосовно 

імплементації моделі європейського інтегрованого управління кордонами в 

Україні, що, у свою чергу, створить передумови для більш ефективної реалізації 

політики євроінтеграції, а також дозволить залучити міжнародну технічну 

допомогу для проєктування та побудови відповідної системи моніторингу 

прикордонного простору України. 

Перспективами подальших розвідок у даному напрямі можуть бути питання 

розроблення комплексного проєкту міжнародної технічної допомоги щодо 

формування системи моніторингу прикордонного простору України 

(інтероперабельного аналогу європейської системи EUROSUR) на державному 

кордоні України з державами-членами СНД та у морській акваторії. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

Анотація. У статті досліджено особливості вітчизняного досвіду розробки 

стратегій соціального та культурного розвитку територій. Розглянуто проблемні 

аспекти. Надано пропозиції щодо вдосконалення та унормування процесу 

стратегічного планування соціального та культурного розвитку територій, 

мезосистем в країні. 

Ми живемо в період бурхливого розвитку суспільства, процесів глобалізації 

та інтеграції, переходу світової економіки до етапу економіки знань. Є 

твердження, що наші майбутні успіхи залежать від здатності передбачати 

майбутнє більшою мірою, ніж від уміння копіювати минуле, тобто наш минулий 

досвід – наш ворог в період бурхливих змін і трансформацій. Ми переконані, що 

сьогодні тільки гармонійне застосування інструментів стратегічного управління 

та створення особливого механізму – моделі управління зможе забезпечити 

сталий розвиток соціально-економічної системи будь-якого рівня (установа, 

підприємство, регіон, держава).  

За останні десятиліття стрімко розвиваються міста – створюються нові 

квартали, нові бізнес-осередки. Проте, культурна пропозиція для містян 

зосереджується переважно у центральній частині міста. Мережа культурно-

освітньої інфраструктури міста – система бібліотек, клубних закладів та центрів 

творчості – була розбудована ще за радянських часів та потребує рішучого 

оновлення щодо матеріального забезпечення та змістового наповнення. Також 

реконструкції та оновлення матеріально-технічної бази потребують музичні 

школи, театри, музеї. Відсутність комфортних умов та актуального змістового 

наповнення стримує активне споживання культурного продукту. Водночас 

відсутні регулярні позитивні практики активізації та об'єднання мешканців, які б 

ставали підставою до формування активних локальних спільнот. Все це 

називається децентралізацією культури. 

При написанні доповіді стали особливо важливими кілька проблем:  завдання 

стратегічного  управління  в  сфері  культури;   система   стратегічного   розвитку 

https://doi.org/
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культури та мистецтва; методи стратегічного регулювання розвитку культури. 

Стратегічне планування – це системний шлях до управління змінами й 

досягнення консенсусу в громаді. Мета Стратегії розвитку культури полягає у 

визначенні стратегічних цілей, пріоритетів, напрямів і конкретних проектів, які 

сприятимуть забезпеченню оптимально сприятливих та ефективних умов для 

духовного, естетичного, соціального розвитку кожної людини зокрема і міської 

громади в цілому шляхом вирішення найважливіших завдань розвитку культури в 

місті.  

Основне завдання для фахівців з управління – уміння ефективно 

застосовувати такі інструменти, зокрема формування у них базових компетенцій з 

стратегічного управління та створення особливих стратегічних управлінських 

моделей в сфері культури.  

В контексті глобалізаційних процесів головним способом реагування на 

виклики ринку має стати перехід розвитку територій на використання 

стратегічного планування їх соціального та культурного розвитку. Як своєрідна 

форма державного управління стратегічне планування є тим ефективним 

управлінським інструментом, а точніше інструментом реалізації довгострокової 

регіональної політики, що дозволяє підвищити конкурентоспроможність 

територій як соціально-господарських структур з огляду на можливість виявлення 

найважливіших проблем та визначення таких напрямків їх розвитку, для яких є 

найсприятливіші умови та наявні ресурси. 

Ключові слова: культура, мистецтво, стратегічне управління, держава. 
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STRATEGIC MANAGEMENT IN THE FIELD OF CULTURE OF UKRAINE 

Abstracts. The article examines the features of domestic experience in developing 

strategies for economic and social development of territories. Problematic aspects are 

considered. Proposals for improving and standardizing the process of strategic planning 

of social and cultural development of territories and mesosystems in the country are 

given. 

We live in a period of rapid development of society, the processes of globalization 

and integration, the transition of the world economy to the stage of the knowledge 

economy. It is argued that our future success depends on the ability to predict the future 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №1(7) 2021 

144 

more than on the ability to copy the past, that is, our past experience is our enemy in a 

period of rapid change and transformation. We are convinced that today only the 

harmonious use of strategic management tools and the creation of a special mechanism 

– a management model can ensure the sustainable development of the socio-economic

system of any level (institution, enterprise, region, state).

In recent decades, cities have been developing rapidly – new neighborhoods, new 

business centers are being created. However, the cultural offer for the citizens is 

concentrated mainly in the central part of the city. The city's network of cultural and 

educational infrastructure – a system of libraries, clubs and creative centers – has been 

built since Soviet times and needs a major overhaul in terms of logistics and content. 

Music schools, theaters and museums also need reconstruction and renewal of the 

material and technical base. The lack of comfortable conditions and relevant content 

hinders the active consumption of cultural products. At the same time, there are no 

regular positive practices of activating and uniting residents, which would become the 

basis for the formation of active local communities. All this is called decentralization of 

culture. 

When writing the report, several problems became especially important: the tasks 

of strategic management in the field of culture; system of strategic development of 

culture and art; methods of strategic regulation of cultural development. 

Strategic planning is a systematic way to manage change and reach consensus in 

the community. The purpose of the Culture Development Strategy is to define strategic 

goals, priorities, directions and specific projects that will help provide optimal and 

effective conditions for spiritual, aesthetic, social development of each person in 

particular and the urban community as a whole by solving the most important tasks of 

cultural development. 

The main task for management professionals is the ability to effectively apply such 

tools, in particular the formation of basic competencies in strategic management and the 

creation of special management models in the field of culture. 

In the context of globalization processes, the main way to respond to market 

challenges should be the transition of territorial development to the use of strategic 

planning of their social and cultural development. As a kind of public administration, 

strategic planning is an effective management tool, or rather a tool for implementing 

long-term regional policy, which allows to increase the competitiveness of territories as 

socio-economic structures given the possibility of identifying major problems and 

identifying areas for their development and available resources. 

Keywords: culture, art; strategic management; state. 

Постановка проблеми. Сьогодні вся інфраструктура галузі культури та 

мистецтва залежна від органів влади й перебуває у перманентному стані 
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очікування щодо подальших структурних зрушень. Така система управління 

базується лише на пошуках можливості, уникаючи при цьому організації 

імпульсу знизу, своєрідного тиску на владні органи, з метою формування 

аргументованих і дійових пропозицій, що обумовлює актуальність дослідження. 

Проблема культури як сфери стратегічного управління держави сьогодні є 

важливою складовою зовнішньої та внутрішньої політики України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Джерельною базою вивчення 

стратегічного управління в сфері культури послужили праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених: Бориса Єрасова, Тетяни Ільїної, Мойсея Кагана, Олексія 

Кравченка, Максима Радугіна, Олени Скворцова та інші. Дослідження 

українських учених в цілому стосуються окремих аспектів означеної проблеми. 

Серед них можна виділити праці таких вчених, як Бориса Буркинського, Сергія 

Герасимова, Валерія Кухаря, Олени Майданник, Олександра Осауленка, 

Володимира Степанова, Олександра Царенка, Валерія Шевчука. Серед 

закордонних авторів, які вивчають різні особливості стратегічного управління 

держави, варто згадати Денніса Медоуза, Луї Брауна, Говарда Гарднера, Девіда 

Кортена, а також Джеймса Флавіна.  

Стаття написана на ґрунті вивчення літератури з культурології, теорії та 

історії культури, історії мистецтва, філософії культури, світового мистецтва, 

світової художньої культури. 

Мета статті - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

ефективність концепції та теорії управління проектами в публічному управлінні 

та адмініструванні; дослідження процесів трансформації системи стратегічного 

управління в галузі культури впродовж становлення незалежності України; 

розробка наукових положень і практичних рекомендацій щодо формування 

системи стратегічного управління ресурсами у сфері культури, спрямованих на 

збереження, розповсюдження цінностей культури та досягнення гармонічного 

балансу між стійкістю навколишнього середовища та  соціальним розвитком 

держави. 

Виклад основного матеріалу.  

Завдання стратегічного управління в сфері культури та мистецтва  

Культура як самостійна галузь соціально-культурного будівництва включає 

до себе широке коло державних і громадських органів, підприємств, установ, 

організацій, закладів культури. До цієї галузі належать: театральне, музичне, 

хореографічне, образотворче, декоративно-прикладне, естрадне і циркове 

мистецтво; концертні організації, музеї, бібліотеки, будинки культури та ін.; 

кінематографія; телебачення і радіомовлення; видавнича справа, поліграфія і 

торгівля книгами. 

Управління  культурою  полягає в: організації створення, розповсюдження  і 
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популяризації творів літератури та мистецтва; забезпеченні поширення інформації 

та пропаганди досягнень культури; збереженні та використанні культурних 

цінностей; охороні творів мистецтва і пам'ятників культури, підвищенні 

культурного рівня населення України; керівництві підприємствами, 

організаціями, установами і закладами культури. 

Основи законодавства України про культуру визначають правові, економічні, 

соціальні, організаційні засади розвитку культури в України, регулюють суспільні 

відносини у сфері створення, поширення, збереження та використання 

культурних цінностей і спрямовані на: реалізацію суверенних прав України у 

сфері культури; відродження і розвиток культури української нації та культур 

національних меншин, які проживають на території України; забезпечення 

свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, 

професійної та самодіяльної художньої творчості; реалізацію прав громадян на 

доступ до культурних цінностей; соціальний захист працівників культури; 

створення матеріальних і фінансових умов розвитку культури. Пріоритетні 

напрямки розвитку культури визначаються цільовими загальнодержавними 

програмами, які затверджуються Верховною Радою України (ст. 85 Конституції 

України). 

Держава створює умови для: розвитку культури української нації та культур 

національних меншин; збереження, відтворення та охорони культурно-

історичного середовища; естетичного виховання дітей та юнацтва; проведення 

фундаментальних досліджень в галузі теорії та історії культури України; 

розширення культурної інфраструктури села; матеріального та фінансового 

забезпечення закладів, підприємств, установ, організацій культури. 

Політику держави у сфері культури, правові, економічні та соціальні гарантії 

її реалізації, систему соціального захисту працівників культури визначає 

Верховна Рада України. 

Органи виконавчої влади забезпечують реалізацію політики у сфері 

культури; здійснюють за участю громадських об'єднань розроблення державних 

програм розвитку культури та їх фінансування; створюють умови для 

відродження і розвитку культури української нації, культур національних 

меншин, які проживають на території України, та ін. 

Управлінська діяльність у сфері культури здійснюється системою органів 

виконавчої влади, кожен з яких реалізує свою компетенцію на окремих ділянках 

культурного будівництва: безпосередньо культура, телебачення і радіомовлення, 

кінематографія, друкарська справа та ін. 

Систему державних органів управління культурою складають: Міністерство 

культури та мистецтв України, міністерство культури АРК, управління культури 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, 
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відділи культури районної державної адміністрації, підпорядковані їм театри, 

концертні організації, художні колективи, цирки, бібліотеки, музеї, клуби та інші 

театрально-видовищні підприємства та заклади культури, спеціальні навчальні 

заклади культури і мистецтва, музичні та художні школи. 

Система стратегічного розвитку культури та мистецтва 

Впровадження стратегічного управління вимагає серйозних змін у діяльності 

будь-якого закладу культури. Воно дозволяє швидко реагувати на мінливі умови 

зовнішнього середовища і може дати серйозні переваги. Успіх стратегічного 

управління залежить від того, наскільки залучені в нього співробітники, наскільки 

вони поділяють філософію цього підходу, як збудовані комунікації між ними. 

Результатом стратегічного управління є певний механізм.   

Як корисний ефект можуть розглядатися: наукові розробки, нові технології 

навчання та виховання, програмний продукт, навчальна програма. Механізм 

управління буде успішним якщо результат максимально відповідає запланованим 

витратам і доходам, а також інноваційним, якісним, тимчасовим, соціальним, 

екологічним та іншим характеристикам. 

В Україні мусить бути чіткий, дієвий та творчий довготривалий план дій –  

стратегія розвитку культури:  

• Стратегія, що буде орієнтиром про наявні національні культурні ресурси та

їхнє ефективне використання, про бачення мешканців щодо власних культурних 

потреб, про довгострокові цілі, про основні проблеми галузі та можливі шляхи їх 

вирішення.  

• Стратегія, яка дасть чітке розуміння, які кошти щорічно виділятимуться в

бюджеті «на культуру», за якими процедурами вони розподілятимуться, які 

пріоритети і зацікавлення є у громади, до чого потрібно прагнути і як діяти, щоб 

розвиватись.  

• Стратегія, що буде корисною для кожного мешканця – щоб в процесі її

реалізації були створені умови, які якнайкраще відповідатимуть активному 

волевиявленню громадян щодо їхніх культурних потреб.  

Стратегія розвитку культури потрібна: 

1. Щоб мешканці українці, виходячи з дому чи залишаючись у ньому, жили у

культурі та творили її. Щоб Україна мала різні культурні пропозиції, де кожен 

знайшов би щось для себе, де кожен міг би вільно творити, де б цінувалася 

культура у всіх її виявах.  

2. Щоб модерність України базувалася на місцевих традиціях і локальних

спільнотах. Щоб громадяни України насправді мали вплив на її розвиток, а 

місцева влада була відкритою до думок і потреб мешканців.  

3. Щоб до України було цікаво і приїжджати, і жити, розвиватись,

виховувати і вчити дітей. 
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4. Щоб Україна  відновила  і  зробила життєвою необхідністю щоденне буття

кожного у культурі. 

5. Щоб Україна стала сучасною, естетичною, добре спланованою країною,

яка пропагує екологічний стиль життя. 

В основі Стратегії лежить досвід багатьох людей – митців, менеджерів 

культури, активістів, працівників культурних та освітніх установ, управлінців та 

просто небайдужих мешканців. Це унікальний продукт, ініційований громадами 

та створений спільно усіма зацікавленими сторонами. Більшість пропозицій до 

проектів та програм в тій чи іншій мірі апробовувались на практиці і Стратегія 

запевнить поширення цих ініціатив на все місто. Водночас низка пропозицій є 

унікальними і можуть стати пілотними проектами для впровадження та 

подальшого поширення на всеєвропейському рівні. 

Культу́рa (з лат. «обробіток», «обробляти») – сукупність матеріальних та 

духовних цінностей, створених людством протягом його історії; історично набуті 

правила усередині соціуму для його збереження та гармонізації. [2,С. 451].  

Поняття «культура» об’єднує в собі науку, освіту, мистецтва (літературу, 

музику, образотворче мистецтво), мораль, уклад життя та свiтогляд. 

Культура – це творчість, генерування та продукування нових смислів через 

співстворення замість споживання, творчу самореалізацію і розвиток.  

Культура – це спосіб мислення, який визначає людину як індивіда і об'єднує 

усіх у громаду. Цей особливий спосіб включає цінності, які формують світогляд, 

спосіб життя. Все це закорінене в загальнолюдських цінностях, традиціях та 

історії України.  

Культура – це багатошарова комунікація (діалог, монолог, полілог), яка 

виявляється у сфері повсякдення, символічного обміну і творчого процесу.  

Культура – це простір: відкритий, замкнутий, медійний. Площі, вулиці, 

парки, сквери, що творять відкритий громадський простір міста. Будівлі 

інституцій культури (приватних, державних, муніципальних, громадських) 

творять замкнутий простір культури. Простір культури повинен бути безпечним, 

екологічним, комфортним, доступним, творчим. Медійний простір культури – це 

ЗМІ, Інтернет, звуковий і візуальний простори, середовище існування людини і 

громади.  

Культура – це вивчення, збереження і постійне переосмислення культурної 

спадщини кожним наступним поколінням львів'ян.  

Культура – це нове мислення, нові сенси і нові дії, які базовані на глибокому 

розумінні досвіду та культурної спадщини міста. 

Загальну культуру можна окреслити як суму мистецьких надбань, важливу 

роль в яких посідає людина. Всі нaроди світу пишаються своїми культурними 

надбаннями,  бережуть   їх,   водночас намагаються робити їх живими елементами 
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 суспільного життя та підносять рівень свого свiтосприйняття. 

Мистецтво по своїй природі має незаперечний вплив на духовний, 

естетичний та культурний розвиток людини. Чудодійна силa мистецтва емоційно 

впливає, облагороджує, морально зміцнює, стимулює всебічний розвиток та 

формує високу культуру людини. Важливим фактором у формуванні сучасного 

суспільства є активне використання засобами масових інформацій багатьох видів 

мистецтв. Тому в нашій роботі ми розглянемо взаємодію мистецтва та культури у 

розвитку держави: якими є сучасні просторові уявлення в культурі та яким чином 

вони змінюватимуться. На нашу думку, звернення до національної мистецької 

спадщини, традицій допоможе зрозуміти взаємодію мистецтва та культури на 

нинішньому етапі розвитку, знайти ефективні способи їх взаємопроникнення, що 

допоможе створити багатонаціональне культурне товариство у світовому 

культурному соціумі. 

Мистецтво – особлива форма духовного відтворення дійсності, заснована на 

образному (художньому) пізнанні світу. Давньогрецьке слово «техне» – 

мистецтво, майстерність, майстерно виконану діяльність. Вузьким значенням 

слова «мистецтво» є творчість за законами краси. Така творчість проявляється в 

різних сферах естетичної діяльності: у ставленні до природи, на виробництві і в 

побуті. Мистецтво – це особливий вид соціальної діяльності, що проявляється як 

художня творчість, продуктами якого є  духовні естетичні цінності. Специфічним 

способом художньої творчості вважається створення художнього 

образу [1,С. 668].  

У минулому столітті Україна пережила двi страшнi вiйни, нищівні окупації, 

Голодомор та довгий період заперечення людської гiдності. Це все залишило 

глибокi рани насамперед у духовному житті нашого народу. Значно постраждали  

культурні надбання. На щaстя, їх всіх не вдалося знищити. Нагальним запитанням 

постає те, наскільки ми готовi лiкувати нашi душі, черпаючи зi скарбнички того, 

що збереглося. Не можна недооцінювати важливість культури, і на цьому 

потрібно часто наголошувати, щоб бути справді зрілим самостійним народом. 

Адже культура у широкому розумiнні цього слова відіграє провідну роль у 

збереженні нашої національної iдентичностi.  

Тривалий період український народ не мав можливості розвивати свою 

національну культуру й мову, бракувало національних періодичних видань і шкіл 

з навчанням українською мовою, домінувала російська культура – все це 

руйнувало суспільне життя й не дозволяло населенню бути частиною світової 

спільноти. Тому українські майстри літератури та мистецтва, котрі у своєму 

творчому процесі мали яскраво виражений національний характер творів, стали 

об’єктом репресій. Їх звинувачували в «буржуазному націоналізмі» та знищували. 

Так само таврували й українських учених, які здійснювали українознавчі 
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дослідження, викладачів, учителів та ін. Внаслідок сталінських репресій майже 

повністю фізично знищили покоління митців першої третини ХХ століття (період 

«розстріляного відродження»).  

Яскравим явищем стало українське театральне мистецтво, яке передусім 

асоціюється з ім’ям Леся Курбаса, котрий у 1922 р. в Харкові заснував театр 

авангарду «Березіль». Яскравим явищем у світовому мистецтві стало українське 

кіномистецтво. У 1927 р. почалося будівництво найбільшої на той час в Європі 

Київської кіностудії. У 1928 р. свій перший фільм «Звенигора» створив Олександр 

Довженко (Наєнко, 2001). Луї Арагон назвав фільм-одкровення «Земля», який 

вийшов у 1930 р., неперевершеним зразком поетичного кінематографа. За ранніми 

картинами Довженка вчилися знімати кіно, вчилися не стільки техніці, скільки 

його емоційному сприйняттю світу. Це один з найактуальніших напрямів 

сучасного кіно, а його першопрохідцем цілком можна вважати Довженка. 

У 20–30 рр. на західноукраїнських землях продовжувало існувати Наукове 

товариство імені Тараса Шевченка, яке мало високий авторитет у світовій науці. 

Тут також діяла велика група видатних українських літераторів (В. Стефаник,   

М. Черемшина, Є. Маланюк, У. Самчук, Б. Антонич, О. Теліга та ін.) і живописців 

(І. Труш, О. Новаківський, П. Холодний та ін.). Таким чином, не лише для народу 

Радянської України, а й для українців Східної Галичини й Волині, Закарпаття та 

Буковини, Хотинщини та Ізмаїльщини міжвоєнний період виявився надзвичайно 

складним: насильницька асиміляція, штучне стримування промислового розвитку, 

репресивні акції, національний і соціальний гніт. Однак розділені між сусідніми 

державами, відірвані від основного масиву етнічної території, вони залишилися 

вірними історичним прагненням до незалежності та соборності українських 

земель.  

Завжди будуть оцінюватися з подивом ХІХ та минуле ХХ столiття, бо, 

незважаючи на те, що нам довелося пережити, ми не перестали бути нацiєю саме 

завдяки культурi. Сьогоднi, на порозі великих змін в житті нашого народу, не 

можемо собі навіть уявити існування самобутнього суспільства без продовження 

процесу розвитку культури. Саме збереження минулого та розвиток у 

майбутньому допоможуть нам свідомо стати одним народом. Без такої свiдомості 

ми можемо дуже легко стати жертвою всiх, хто прагне бачити нас подiленими, 

посвареними, а тому слабкими.  

На основі досвіду вчених, які у 70-80-х роках минулого століття відвідували 

українськi поселення в рiзних країнах на різних континентах, хочу 

проiлюструвати об’єднавчу енергію культури. Дослідниками було відмічена 

особлива роль Тараса Григоровича Шевченка в житті українських громад за 

кордоном. Великі поселення зазвичай мали у своїй країні встановлений пам’ятник 

Кобзарю, який дуже шанували. Для прикладу – на відкритті пам’ятника Шевченку 
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у Вашингтоні зібралося близько сто тисяч українців. На вiдкриття такого 

пам’ятника в місцевості Енкарнаціон у Парагваї прибула майже вся українська 

громада, незалежно від віку, вiровизнання та освіти [5,С.152].  

Не в кожному місті була можливість встановити пам’ятник нашому 

геніальному поетові, але в кожній громаді, яку відвідували вчені в лютому чи 

березні готували шевченківський концерт. Постать Тараса Шевченка об’єднувала 

всіх вихiдців із України, представників різних поколінь, різних хвиль міграції. 

Вони декламували вірші, співали пісні на слова Шевченка, але, що найважливіше 

– були дуже раді  присутностi на такому громадському святкуваннi.

Ми не повинні зaбувати, що носіями культури є не тільки митці, але й 

звичайні люди, тaлановиті, творчі, духовно багаті особистості. Незалежно від 

походження та виховання носієм загальної культури може бути будь-яка особа за 

умови, що вона щиро бажає розвинути Богом дaні таланти. Попри всі інші 

держaвотворчі елементи, саме культура більше від будь-якого іншого чинника 

зробить Укрaїну улюбленим домом для нашого народу та могутнім, миротворчим, 

гідним міжнародної увaги та пошани членом людства.  

Перед сучасною укрaїнською культурою в силу її історичної долі стоять 

дещо iнші проблеми, ніж перед культурами багатьох європейських країн. Але є у 

них і дещо спільне: вона зараз також перебуває в такому ж, як і вони, становищі, 

яке можна визначити, як відчайдушні пошуки справжності.  

У роки незалежності Україна підписала угоду про культурне співробітництво 

з урядами понад 60 країн світу, із сотнями громадських культурних установ і 

фондів. Культурними акціями світового масштабу стали міжнародні конкурси 

артистів балету імені С. Лифаря, що проводяться в Києві з 1994 р., міжнародні 

фестивалі сучасної музики, міжнародні конкурси молодих виконавців класичної 

та естрадної музики. Значний успіх у багатьох країнах світу мала виставка 

«Золото степів України», у США тріумфально пройшла виставка під назвою 

«Слава Візантії». На думку дослідника Я. Гарасима (2009), погляд на національну 

самобутність народу органічно поєднується з осмисленням його історичного 

буття. Зміцненню міжнародного авторитету України також сприяють численні 

виступи за кордоном українських виконавських колективів, експозиції 

художників, виставки творів з колекцій провідних музеїв. Однак, згідно Адлеру 

(1997), потенціал України, як однієї з найбільших країн Європи у сфері 

культурного співробітництва з іншими народами, ще не вичерпано.  

Також є успiхи в сучaсному українському кіномистецтві. Вийшло багато 

документальних фільмів, присвячених, в основному, історичному минулому 

України. Створено декілька багатосерійних фільмів, серед них «Сад 

Гетсиманський» за мотивами творів І. Багряного, «Пастка» (за І. Франком), 

телесеріал «Роксолана» та ін. На 34 кінофестивалі в Сан-Ремо українському 
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фільму «Ізгой» (за мотивами повісті А. Дімaрова, режисер В. Савельєв, продюсер 

А. Браунер, ФРН) присуджено Гран-прі. Продовження розвитку сучaсного 

театрaльного мистецтвa в Україні пов’язане передусім із діяльністю таких 

яскравих режисерів, як Р. Віктюк, Б. Жолдак, С. Донченко, Б. Шарварко та 

акторів Б. Ступки, А. Хостікоєва, Б. Бенюка, Н. та О. Сумських.  

Позитивним моментом у роботі державного телебачення стала трансляція 

художніх фільмів і телесеріалів українською мовою. Суттєво змінило зміст своїх 

програм Українське радіо. Неоднознaчним є розвиток літературного процесу. 

Продовжують творити письменники й поети стaршого покоління: Л. Костенко, 

Ю. Мушкетик, Д. Павличко. Безцінні літературні твори залишили по собі І. Драч, 

П. Загребельний Б. Олійник, Р. Іваничук. Проте література відчуває на собі тиск 

ринку, вона змушена йти за читачем (покупцем). Розквітають такі жанри, як 

фантастика, детектив, любовно-авантюрний роман.  

Молодь України та сусідніх країн демонструють свої таланти на 

Всеукраїнському конкурсі «Голос країни» – телевізійне співоче талант-шоу, що 

виходить на телеканалі «1+1». Головною метою є підкреслити талант співака та 

вивести його на «музичну Говерлу» країни. Вiтчизняні та зарубіжні фахівці 

відмічають високу виконавську майстерність учасників музичного конкурсу, що 

свідчить про високий рівень музичної культури в Українi.  

Методи стратегічного регулювання розвитку культури та мистецтва 

Пріоритетні напрямки розвитку культури визначаються цільовими 

загальнодержавними програмами, які затверджуються Верховною Радою України 

(ст. 85 Конституції України). Держава створює умови для розвитку культури 

української нації та культур національних меншин; збереження, відтворення та 

охорони культурно-історичного середовища; естетичного виховання дітей та 

юнацтва; проведення фундаментальних досліджень в галузі теорії та історії 

культури України; розширення культурної інфраструктури села; матеріального та 

фінансового забезпечення закладів, підприємств, установ, організацій культури. 

Політику держави у сфері культури, правові, економічні та соціальні гарантії її 

реалізації, систему соціального захисту працівників культури визначає Верховна 

Рада України [4,С.132]. 

Необхідність виділення коштів з державного та місцевих бюджетів на 

фінансування соціально-культурних заходів є закономірним і виправданим з 

позицій розвитку держави. Саме цей напрям кошторисно-бюджетного 

фінансування є найбільшим порівняно з усіма іншими бюджетними витратами. 

До соціально-культурних видатків держави належать видатки на: соціальний 

захист населення і соціальне забезпечення, освіту, науку, культуру і засоби 

масової інформації, охорону здоров'я, фізичну культуру та спорт, заходи у сфері 

молодіжної політики. 
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Згідно з функціональною структурою видатків на культуру та мистецтво їх 

включено до розділу «Духовний та фізичний розвиток» (код 0800) та підрозділу 

«Культура та мистецтво» (код 0821). Ці видатки включають фінансування театрів; 

художніх колективів, концертних і циркових організацій; кінематографії; творчих 

спілок; бібліотек; музеїв та виставок; заповідників; клубних закладів; інших 

заходів і закладів у галузі культури та мистецтва [3,С.124]. 

При фінансуванні культури головними розпорядниками бюджетних коштів є 

Міністр культури України, міністри та керівники державних комітетів та відомств 

України, а також Автономної Республіки Крим, у підпорядкуванні яких 

перебувають підприємства, організації, заклади культури. 

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є керівники відповідних 

закладів, підприємств та організацій. Фінансування за Державним бюджетом 

України здійснюється Міністерством фінансів України шляхом надання головним 

розпорядникам бюджетних призначень у межах встановлених поточним актом 

про бюджет асигнувань. 

Висновки. Отже, наукова новизна одержаних результатів полягає у 

виокремленні та систематизації характерних факторів розвитку й гальмування 

створення системи стратегічного управління в галузі культури. Виділено 

класифікаційні групи регіонів, що дають змогу ухвалювати рішення про 

доцільність подальших інвестицій у розвиток культури. Використання 

запропонованих підходів та практичних рекомендацій дозволить підвищити 

ефективність стратегічного управління в галузі культури. 

На основi теоретичного аналiзу ми розглянули стан розвитку української 

культури та довели, що можна дiйсно змiнити державу засобами мистецтва. У 

життi людей дуже важливими є поняття правди i добра. Культурa доповнює ці два 

елементи ще й поняттям краси мистецтва. Ми розглянули сучaсний стaн культури 

в українському суспільстві та мистецькі надбання та з’ясували, що можемо й 

повинні використовувати це духовне багатство на благо нашої держави.  

Будучи народом дуже багaтим на культурні надбaння, чи можемо ми 

дозволити собі ними легковажити. Попри всі інші державотворчі елементи, не 

занехаймо культури, бо цей дар більше від будь-якого іншого зробить Україну 

улюбленим домом для нашого народу та могутнім, гідним міжнародної уваги та 

пошани членом людства.  
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ІННОВАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ЗАРУБІЖНИЙ 

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Анотація. У статті розглянуто поняття та сутність інноваційної діяльності 

в публічному управлінні. Визначено особливості зарубіжного досвіду 

запровадження новітніх технологій в публічному управлінні та залучення 

інноваційних складових та компонентів у здійснювані вітчизняні управлінські 

процеси а також формування новітніх поглядів та підходів до публічної 

управлінської діяльності. 

Зазначається, що в умовах активного розвитку економічної, соціально-

культурної та політичної сфер особливу увагу варто звернути на необхідність 

постійного розвитку та оновлення механізмів реалізації публічного управління. 

Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій та цифрових комунікацій також 

слугують поштовхом до удосконалення управлінської діяльності. 

З’ясовано, що серед європейських країн, котрі активно запроваджують та 

використовують інноваційні технології в публічному управлінні варто передусім 

відзначити Францію, Німеччину, Швецію, Данію, Нідерланди. Серед світових 

практик розвитку інноваційних технологій, що у тому числі застосовуються в 

публічному управлінні є Японія, США, Велика Британія, Китай. Проте, у випадку 

світових практик, варто звернути увагу, що застосовувати досвід здійснення 

управлінських інновацій потрібно із урахуванням як національних традицій, так і 

національних інтересів та функціонуванням правових систем загалом. 

Визначено, що в сучасних умовах провадження публічного управління окремі 

прояви інноваційних технологій та підходів уже активно застосовуються і в 

Україні. Зокрема, серед новітніх підходів варто визначити: 1) сучасні технології, 

що застосовуються під час оцінювання публічних службовців та виявлення 

відповідності займаній посаді, у першу чергу це розроблені версії тестових 

програм та Інтернет платформи, що забезпечують підготовку відповідного 

службовця; 2) електронне урядування як форма організації управлінської 

https://doi.org/
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діяльності, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості 

функціонування органів публічного управління; 3) проектний менеджмент та 

стратегічне планування, що розглядається як поєднання найсучасніших наукових 

знань і технологій з практичними навичками; 4) реінжиніринг, що передбачає 

фундаментальне перепроектування діяльності органів публічного управління 

завдяки підвищенню рівня технічних, організаційних, технологічних та 

методологічних рішень а також створення нових, ефективних процесів в 

управлінні; 5) краудсорсинг, що в публічному управлінні виражається зокрема 

активною участю громадських організацій, активістів тощо; 6) діджиталізація 

публічного управління, тобто цифрова трансформація. Однак, не дивлячись на 

певні трансформації та перетворення, варто зазначити, що процес реформування 

та розвитку інноваційної діяльності в публічному управлінні лише починається, 

тому важливим є з’ясування та розуміння складових інноваційної діяльності. 

Складовими інноваційної діяльності можна назвати: 1) кваліфіковані кадрові 

ресурси, котрі зможуть працювати з інноваціями в управлінні; 2) фінансове 

забезпечення (інвестиції) для розвитку інноваційної діяльності; 3) експеримент, 

адже навіть практики найуспішніших країн Європи не завжди безумовно досягали 

поставлених цілей в управлінні, досить часто кінцевий продукт споживання 

отримували шляхом спроб та спостережень; 4) дослідження, напевно практично 

найважливіша складова яка дозволить практично випробувати інноваційні 

технології та зробити висновки про їх практичну значимість для розвитку 

управління; 5) посилення зв’язків між нормативним урегулюванням та практикою 

застосування, адже важливим є не створити видимість впровадження інновацій з 

метою міжнародного визнання, а практично впровадити та використовувати 

найсучасніші практики публічного управління. 

Ключові слова: публічне управління, європейська інтеграція, інноваційні 

процеси, електронне врядування, професійний розвиток, інноваційні складові. 
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INNOVATIONS IN PUBLIC GOVERNANCE: FOREIGN EXPERIENCE 

AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN UKRAINE 

Abstract. The article considers the concept and essence of innovation in public 

administration. Peculiarities of foreign experience of introduction of the newest 
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technologies in public management and attraction of innovative components and 

components in the carried out domestic administrative processes and also formation of 

the newest views and approaches to public administrative activity are defined. 

It is noted that in the conditions of active development of economic, socio-cultural 

and political spheres, special attention should be paid to the need for constant 

development and updating of mechanisms for the implementation of public 

administration. The rapid development of computer technology and digital 

communications also serves as an impetus to improve management. 

It was found that among the European countries that actively implement and use 

innovative technologies in public administration should be noted first of all France, 

Germany, Sweden, Denmark, the Netherlands. Among the world practices of 

development of innovative technologies, including those used in public administration 

are Japan, the United States, Great Britain, China. However, in the case of world 

practices, it should be noted that the experience of managerial innovation should be 

applied taking into account both national traditions and national interests and the 

functioning of legal systems in general. 

It is determined that in modern conditions of public administration certain 

manifestations of innovative technologies and approaches are already actively used in 

Ukraine. In particular, among the latest approaches should be identified: 1) modern 

technologies used in the evaluation of civil servants and identification of suitability for 

the position, primarily developed versions of test programs and Internet platforms that 

provide training for the employee; 2) e-government as a form of organization of 

management activities, which contributes to increasing the efficiency, openness and 

transparency of public administration; 3) project management and strategic planning, 

which is considered as a combination of the latest scientific knowledge and technologies 

with practical skills; 4) reengineering, which involves a fundamental redesign of public 

administration by increasing the level of technical, organizational, technological and 

methodological solutions, as well as the creation of new, effective processes in 

management; 5) crowd sourcing, which in public administration is expressed in 

particular by the active participation of public organizations, activists, etc; 6) 

digitalization of public administration, i.e. digital transformation. However, despite some 

transformations and transformations, it should be noted that the process of reforming and 

developing innovation in public administration is just beginning, so it is important to 

clarify and understand the components of innovation. The components of innovation can 

be called: 1) qualified human resources that will be able to work with innovations in 

management; 2) financial support (investments) for the development of innovation; 3) 

experiment, because even the practices of the most successful countries in Europe did 

not always definitely achieve the goals in management, often the final product of 

consumption was obtained through experiments and observations; 4) research, probably 
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practically the most important component that will allow to test innovative technologies 

and draw conclusions about their practical significance for the development of 

management; 5) strengthening the links between regulation and application practices, as 

it is important not to create the appearance of innovation for international recognition, 

but to practically implement and use the latest public administration practices. 

Keywords: public administration, European integration, innovation processes, e-

government, professional development, innovation components. 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інноваційних підходів до 

управління а також розвиток електронних ресурсів призводить до того, що уже 

сьогодні світ не може уявити свого існування без телекомунікацій та ІТ-

технологій. Буденне життя пересічного громадянина наповнене новітніми 

засобами, що забезпечують пересування, спілкування, обмін інформацією тощо. У 

той же час, варто звернути увагу, що такі інновації та новітні ресурси якими 

активно користується людство мають бути направлені не лише на задоволення 

власних потреб, але і на реформування, модернізацію та розвиток публічного 

управління в цілому та управління людськими ресурсами зокрема. Окрім того, 

євроінтеграційний курс нашої держави передбачає проведення системних реформ 

публічного управління та публічної служби в усіх сферах та на усіх рівнях 

функціонування. У такому разі, зазначені реформи мають включати в себе активне 

залучення інноваційних підходів та технологій. Безумовно, ефективно реалізувати 

зазначені реформи, вкрай важливим є питання формування нової генерації 

публічних службовців, які будуть активними учасниками процесу формування і 

реалізації публічної державної політики у сфері публічної, а на сам перед 

державної, служби. Тому, з’ясування основних складових, напрямків та сутності 

інноваційних підходів є вкрай важливим та актуальним питанням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми визначення та розвитку 

публічного управління та публічної служби із урахуванням новітніх вимог та 

тенденцій були предметом вивчення багатьох вітчизняних та зарубіжних 

законодавців, теоретиків та практиків. Питання впливу та ролі інновацій на 

реформування публічного управління постійно піднімається та розглядається на 

міжнародних форумах, конференціях та з’їздах. Зокрема, проблематику впливу 

інновацій на сферу публічного управління та публічну політику у тій чи іншій 

мірі висвітлювали: Н. Алюшина, О. Андрійко, Л. Біла-Тіунова, Ю. Битяк, 

О. Бутенко, К. Ващенко, І. Голосніченко, С. Дубенко, М. Канавець, В. Купрій,    

С. Ківалов, В. Коваленко, Т. Коломоєць, М. Коновалова, Б. Лазарєв, Ю. Лихач, 

В. Малиновський, Н. Нижник,С. Стеценко, В. Тимощук, Х. Хачатурян, М. Шульга 

та ін. Активними зарубіжними дослідниками із зазначеної проблематики є: 

А.   Беніш   (Avishai   Benish),   А.  Зіто   (Anthony   Zito),  П. Матеи (Paolo Mattei),   
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Л. Стекколіні (Ileana Steccolini), та ін. 

Більшість науковців та практиків відзначають активні тенденції до розвитку 

та удосконалення шляхів реформування публічного управління, що 

підтверджується активними законодавчими трансформаціями. Науковці та 

практики відслідковують, що безумовно вплив на моделі та форми публічного 

управління мають ті умови, що склалися в період всесвітньої пандемії, що 

спричинена COVID-19. У той же час, у наукових працях вітчизняних учених, а 

також практикуючих юристів наводяться різні за змістом і характером проблемні 

аспекти. При цьому в багатьох публікаціях обґрунтовується доцільність звернення 

до зарубіжного досвіду в царині реформ публічного управління, адже у багатьох 

розвинених країнах інноваційні підходи до удосконалення та покращення 

управлінських процесів уже дали позитивні результати. У той же час, питання 

впливу та практичної реалізації інноваційних підходів та технологій 

розглядаються не системно та досить епізодично, відсутній комплексний підхід, 

не має науково обґрунтованих висновків, пропозицій чи рекомендацій щодо 

конкретного реформування та розвитку публічного управління в Україні. 

Метою статті є вивчення зарубіжного досвіду та наведенні існуючих 

проблемних аспектів удосконалення публічного управління та залученні 

інноваційних складових та компонентів у здійснювані вітчизняні управлінські 

процеси формування новітніх підходів до публічної управлінської діяльності. А 

також з’ясування основних напрямків реформування кадрового потенціалу 

публічної служби, що є важливою складовою формування професійного та 

відданого своїй справі корпусу публічних службовців. 

Виклад основного матеріалу. В умовах активного розвитку економічної, 

соціально-культурної та політичної сфер особливу увагу варто звернути на 

необхідність постійного розвитку та оновлення механізмів реалізації публічного 

управління. Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій та цифрових 

комунікацій також слугують поштовхом до удосконалення управлінської 

діяльності. У той же час, варто констатувати, що не дивлячись на окремі прояви 

інноваційної діяльності у сфері публічного управління, «в умовах відсутності 

значного національного досвіду сучасного часу наша країна має звертатися до 

європейського досвіду у першу чергу в контексті перспектив євроінтеграції» [1]. А 

по-друге, критичне осмислення зарубіжного досвіду із урахуванням новітніх 

економічних, політичних, та управлінських знань, теорій та практик, а також 

національної специфіки в Україні дасть змогу створити високоефективну сучасну 

систему публічного управління. Звертаючи увагу на зарубіжні практики інновацій 

в публічному управлінні європейських країн, варто передусім відзначити такі 

країни як Франція, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди. Серед світових практик 

розвитку інноваційних технологій, що у тому числі застосовуються в публічному 
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управлінні є Японія, США, Велика Британія, Китай. Проте, у випадку світових 

практик, варто звернути увагу, що застосовувати досвід здійснення управлінських 

інновацій потрібно із урахуванням як національних традицій, так і національних 

інтересів та функціонуванням правових систем загалом [2]. Ця умова буде 

виконуватися тоді, коли передумовою практичної реалізації та впровадження 

таких інновацій буде розроблено концепцію впровадження, а далі уже після так 

званих «пілотних проектів» прийнято рішення про практичне втілення в життя. 

Звертаючись до особливостей інноваційної діяльності в публічному управління 

та визначаючи складові та компоненти інновацій варто, перш за все, з’ясувати 

значення терміну «інновація». Термін «інновація» на науковому урівні з’явився лише 

у XX ст. Під цією категорією розумілися заходи, що були спрямовані на наукові 

відкриття, технічні винаходи в новій технології та характеризував більше економічну 

сферу розвитку. У буквальному значенні поняття «інновація» у перекладі з 

англійської («innovation») розуміється як нововведення, й в буквальному розумінні 

означає процес використання нового в будь-якій сфері діяльності, що поширюються 

на весь спектр суспільних явищ та процесів – новий порядок, нові звичаї, нові методи 

роботи, нова форма управління тощо. В сучасних проявах інновація розглядається 

дещо по-іншому. Це не просто поява чогось нового, а в першу чергу поширення 

відповідного нововведення в суспільну практику тієї сфери, де таке нововведення 

буде функціонувати. Окрім того, інновації – це використання в тій або іншій сфері 

публічного управління результатів інтелектуальної праці, технологічних розробок, 

інтернет-комунікацій, що будуть спрямовані на удосконалення практичної реалізації 

управлінських процесів, проходження служби, реалізацію професійних повноважень 

тощо. Щодо системи публічного управління, то процес інновації виражається у 

першу чергу визначенням складових інноваційної діяльності та виокремлення 

компонентів такої діяльності.  

Світова практика розвинутих зарубіжних країн використовує інноваційні 

технології в публічному управлінні уже досить довгий час. Європейські країни 

пропонують широкий спектр інноваційних підходів публічно-управлінської 

діяльності та інструментів її реалізації, а також інноваційних підходів до 

управління, які можна використовувати в діяльності публічних службовців. У той 

же час, інноваційний процес країн-членів ЄС у національних системах публічного 

управління підпорядкований загальним вимогам до країн Євросоюзу, що 

випливають зі стратегії євроінтеграції. Зокрема, згідно із Копенгагенськими та 

Мадридськими критеріями йдеться про адміністративні реформи в межах вимог 

Євросоюзу, а не просто реформи, що вмотивовані внутрішніми процесами в 

конкретній країні [2]. Що ж стосується концептуального обґрунтування 

інноваційних проектів, то найпоширенішою концепцією управлінських інновацій 

як безперервного процесу вдосконалення у світовій і європейській практиці є 
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модель «Кайзен» (KAIZEN). Основними концептуальними компонентами моделі 

Кайзен, що мають найбільше значення для управлінських інновацій у системі 

публічної влади, є зокрема переорієнтація управлінської діяльності на якісні 

показники, що забезпечує еволюційне самовдосконалення системи публічного 

управління, встановлення безпосереднього зв’язку еволюції системи управління з 

потребами сучасного суспільства, детальне узгодження всього процесу управління 

з інструментарієм, часом, простором, виконавцями, що забезпечує його 

вдосконалення завдяки маргінальним поліпшенням кожного елемента 

управлінського циклу [1]. 

Із урахуванням досвіду розвинутих країн, впровадження нововведень у сферу 

публічного управління має фундаментальне значення і для теорії, і для практики 

управління, що потребує своєчасного теоретичного супроводу з метою 

ефективного практичного впровадження в Україні. Поряд із тим, варто 

констатувати, що в сучасних умовах провадження публічного управління окремі 

прояви інноваційних технологій та підходів уже активно застосовуються і в нашій 

країні. Серед таких новітніх підходів варто визначити: 1) сучасні технології, що 

застосовуються під час оцінювання публічних службовців та виявлення 

відповідності займаній посаді, у першу чергу це розроблені версії тестових 

програм та Інтернет платформи, що забезпечують підготовку відповідного 

службовця; 2) електронне урядування як форма організації управлінської 

діяльності, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості 

функціонування органів публічного управління із використанням інформаційно-

телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, що 

орієнтована на задоволення потреб громадян; 3) проектний менеджмент та 

стратегічне планування, що розглядається як поєднання найсучасніших наукових 

знань і технологій з практичними навичками. Проектний менеджмент 

орієнтований на отримання найбільш ефективного результату при мінімальних 

затратах (кадрових, фінансових, ресурсних тощо) в ході реалізації проекту; 4) 

реінжиніринг, що передбачає фундаментальне перепроектування діяльності 

органів публічного управління завдяки підвищенню рівня технічних, 

організаційних, технологічних та методологічних рішень а також створення нових, 

ефективних процесів в управлінні; 5) краудсорсинг, що в публічному управлінні 

виражається зокрема активною участю громадських організацій, активістів тощо. 

Представники таких організацій входять у склад колегій та комісій котрі 

приймають рішення щодо того чи іншого ряду питань. Досить часто обов’язкова 

участь громадськості у певних процедурних питаннях прямо передбачено 

законодавством, наприклад Закон України «Про державну службу» [3]; 6) 

діджиталізація публічного управління, а якщо бути більш точним, то цифрова 

трансформація. Варто зазначити, що із усіх перерахованих інновацій саме 
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діджиталізація є найперспективнішою для подальшого розвитку. Такий напрямок 

по-перше підтримується державою, для цього було створено профільне 

Міністерство цифрової трансформації України [4]. Діджиталізація уже активно 

практично реалізується і шляхом функціонування всередині управлінських 

процесів, зокрема утворені окремі програми задля підвищення професійної 

компетентності публічних службовців. Окрім того, практично оцінити такі новітні 

підходи в управлінні уже стало доступним і тим громадянам, котрі не реалізують 

публічне управління та є конкретними споживачами послуги. Це можуть бути як 

громадяни України так і іноземці. Наприклад, актуальний на теперішній час 

мобільний додаток «Дія», додатки для підприємців, що тільки починають 

функціонувати та є перспективними. А також, важливим є подальше 

налагоджування такої цифрової політики на міждержавному рівні та у першу 

чергу на рівні країн-членів ЄС. Практична реалізація зазначених новітніх 

положень та підходів має вкрай важливе значення для становлення демократичної, 

правової соціальної держави, розвитку громадянського суспільства а також 

інтеграції України в Європейське співтовариство. Публічне управління має 

змінюватися та удосконалюватися разом із розвитком суспільства та держави. 

Міжнародні експерти наголошують, що у першу чергу сама держава має бути 

зацікавлена в оптимізації та інноваціях, що мають працювати для забезпечення 

ефективності, законності та прозорості публічного управління. Отже, держава має 

демонструвати зацікавленість в питаннях інновацій та розвитку електронного 

управління та урядування, має гарантувати високий рівень освіченості своїх 

службовців а також однакові стандарти в усіх сферах публічного управління. 

Однак, не дивлячись на певні важливі кроки, що уже зроблені нашою 

державою на шляху до становлення в Україні інноваційних підходів та 

діджиталізації, ще зарано говорити про усталеність та повсякденність 

інформаційних та цифрових трансформацій в публічному управлінні. Тому, задля 

забезпечення подальшого активного розвитку інновацій в Україні, із урахуванням 

зарубіжного практичного досвіду, необхідно звернути увагу на визначення 

складових інноваційної діяльності. Варто зазначити, що інноваційну діяльність та 

новітні підходи це досить складна система послідовно пов’язаних між собою 

фактів, систем, суб’єктів та факторів впливу. Задля отримання позитивного 

результату інколи необхідно витратити фінансові ресурси, потрібні кваліфіковані 

спеціалісти які зможуть вірно реалізувати ідеї, потрібні часові ресурси. 

Складовими інноваційної діяльності можна назвати: 1) кваліфіковані кадрові 

ресурси, котрі зможуть працювати з інноваціями в управлінні; 2) фінансове 

забезпечення (інвестиції) для розвитку інноваційної діяльності; 3) експеримент, 

адже навіть практики найуспішніших країн Європи не завжди безумовно досягали 

поставлених цілей в управлінні, досить часто кінцевий продукт споживання 
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отримували шляхом спроб та спостережень; 4) дослідження, напевно практично 

найважливіша складова яка дозволить практично випробувати інноваційні 

технології та зробити висновки про їх практичну значимість для розвитку 

управління; 5) посилення зв’язків між нормативним урегулюванням та практикою 

застосування, адже важливим є не створити видимість впровадження інновацій з 

метою міжнародного визнання, а практично впровадити та використовувати 

найсучасніші практики публічного управління. 

Висновки. Підвищення ефективності і результативності роботи органів 

публічного управління все більше стає пов’язаним з системними 

модернізаційними трансформаціями усіх сфер життєдіяльності суспільства, а 

особливо управління на рівні держави. Одним із основних засобів їх здійснення є 

впровадження комплексних інновацій, підпорядкованих загальним цілям 

реформування суспільства та його окремих сфер. Практична реалізація таких 

трансформаційних процесів не можлива без таких основних компонентів як: 

кваліфіковані кадри; фінансова підтримка держави; активна участь бізнесу; 

запозичення міжнародного досвіду; відмова від старих методів управління. 

Трансформаційний розвиток країни означає її перехід до інноваційних моделей 

управління а також забезпечить модернізацію усіх сфер суспільного життя. Проте 

досягти таких цілей можна лише в умовах підтримки трансформаційних процесів в 

українському суспільстві та на рівні політичних процесів. 

Література: 

1. Хачатурян Х.В. Європейський концептуальний контекст управлінських інновацій в

Україні. URL: http://vmv.kymu.edu.ua/v/09/01.htm 

2. Avishai Benish, Paola Mattei А ccountability and hybridity in welfare governancе. Public

administration. 27 November 2019. Volume 98, Issue 2. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 

10.1111/padm.12640 

3. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII / Верховна Рада

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 19.12.2020 р.). 

4. Офіційний сайт Міністерства цифрової трансформації. URL: https://thedigital.gov.ua/

References: 

1. Hachatyrian H.V. Evropeiskii kontseptyalnii kontekst ypravlinskih innovatsii v Ukraini.

[European conceptual context of managerial innovations in Ukraine]. Retrieved from 

http://vmv.kymu.edu.ua/v/09/01.htm [in Ukrainian]. 

2. Avishai Benish, Paola Mattei (2019). А ccountability and hybridity in welfare governancе.

Public administration. 27 November 2019. Volume 98, Issue 2. URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padm.12640 [in English]. 

3. Pro derjavny slyjby : Zakon Ukrainy [About the civil service of Ukraine : Law of Ukraine].

zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 [in Ukrainian]. 

4. Ofitsiiynuy  saiyt  Ministerstva  tsufrovoi  transformatsii.  [Official  site  of  the  Ministry  of

Digital Transformation]. Retrieved from https://thedigital.gov.ua/ [in Ukrainian].

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/%2010.1111/padm.12640
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/%2010.1111/padm.12640


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №1(7) 2021 

164 

УДК 352071:004] (477) 

https://doi.org/10.32689/2708-7530-2021-1(7)- 164-172

Костенюк Наталя Іванівна кандидат наук з державного управління, 

старший викладач кафедри електронного урядування та інформаційних 

технологій, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, вул. Генуезька, 22,  

м. Одеса, 65062, тел.: (050) 391-13-54, e-mail: k_natali72@ukr.net, 

https://orcid.org/0000-0001-6723-7166 

ВПРОВАДЖЕННЯ  ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Анотація. Процес цифровізації сьогодні вже охоплює майже всі країни світу, 

разом з тим кожна країна самотужки визначає пріоритети цифрового розвитку. 

Цифровізація територіальних громад в Україні є величезним інвестиційним 

ресурсом, так як дає змогу вивільнити безліч часу, який українці проводять у 

чергах, оформлюючи документи, чи узгоджуючи реєстри або довідки та 

перенаправити його на піднесення економіки. 

Доцільне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

діяльність громади, її структурних підрозділах та вирішення питань 

економічного, соціального, культурного розвитку відповідних територій, 

контролю виконання наданих їх законом повноважень, покращення якості 

надання адміністративних послуг населенню, створення умов для залучення 

громадян до управління громадою, покращення ІТ-розвитку серед населення, у 

тому числі ІТ бізнес-середовища громади. 

Але, саме цифрові технології  відіграє головну роль у функціонуванні е-

демократії в громаді завдячуючи офіційному сайту, створеному на ІТ-платформі 

DOSVIT за підтримки програми DOBRE. Він інформує суспільство про роботу 

міської ради та її органів, забезпечує доступ громади до відкритих даних та 

публічних послуг. 

Аналіз існуючих основних елементів цифровізації територіальних громад має 

певний перелік критеріїв, які доцільно розвивати з метою покращення якості 

надання публічних послуг, а саме: визначення частки видів публічних послуг, що 

надаються в центрах обслуговування населення в ОТГ; оптимізація реєстру 

публічних послуг; затвердження стандартів надання публічних послуг; 

затвердження регламентів надання публічних послуг; оскарження публічних 

послуг; дотримання термінів надання публічних послуг; надання публічних 

послуг в електронному форматі; оновлення стандартів надання публічних послуг, 
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забезпечення участі споживачів публічних послуг в розробці або доопрацюванні 

стандартів надання публічних послуг; досягнення належного рівня задоволення 

споживачів публічними послугами тощо. 

Ключові слова: веб-портал, веб-сайт, органи публічної влади, публічне 

управління, територіальна громада, цифровізація.  
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PROVIDING THE BASIC ELEMENTS IN THE DIGITALIZATION OF THE 

TERITORIAL GROMAD 

Abstract. The process of digitalization of the current year is also interested in the 

development of all the land, at the same time the skin land of self-reflection is the basis 

for the priority of digital development. The digitalization of territorial communities in 

Ukraine is a great investment resource, so that I can vivilnity without an hour, which 

Ukrainian people can spend at the church, draw up documents, and use the process of 

redirecting business 

Dotsіlne vprovadzhennya іnformatsіyno-komunіkatsіynih tehnologіy in dіyalnіst 

Gromada, її structural pіdrozdіlah that virіshennya power ekonomіchnogo, sotsіalnogo, 

cultural rozvitku vіdpovіdnih teritorіy, control vikonannya nadanih їh law povnovazhen, 

pokraschennya yakostі nadannya admіnіstrativnih poslug population stvorennya minds 

for zaluchennya gromadyan to upravlіnnya Gromada, pokraschennya IT - a rollout of 

the middle of the population, including the IT business community of the community. 

Ale, the very digital technologies have taken the leading role in the function of 

e-democracy in the bulk of the official website launched on the IT-platform DOSVIT

for the programs DOBRE. Win an information suspension about the robot for the sake

of those organs, without providing access to the community to see critical messages and

public services.

Analysis of the basic elements of digitalisation of territorial communities; the 

change of criteria in the past, from the center of the public optimization of the public 

service register; hardened standards of public service delivery; solidified regulations for 

the delivery of public services; oskarzhennya public services; catching up on terms of 

giving public services; delivery of public services in electronic format; updating the 

standards for the provision of public services, ensuring the participation of the public 

service providers in the development of additional standards for the provision of public  
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services; dosyagnennya nalezhnogo ryvnya zavolennya greeted by public services just 

Keywords: web portal, website, public administration, public administration, 

territorial community, digitalization. 

Постановка проблеми. В умовах інтеграції сучасних цифрових технологій в 

систему публічного управління в Україні та подальшого формування 

інформаційного суспільства, цифровізація територіальних громад набуває нового 

змісту та значення. Цифровізація територіальних громад є дуже важливою 

складовою трансформації України, вона потребує поглибленого вивчення 

процесів, пов’язаних із наданням якісних публічних послуг на рівні 

територіальних громад. Нажаль, поки що цифровізація територіальної громади не 

є системою і зводиться до розробки веб-сайтів та автоматизації існуючих 

управлінських процесів, що створює цифровий розрив у діяльності органів влади  

та негативно впливає на якість надання  послуг органами влади. 

Одним із ключових завдань сучасної цифровізації є удосконалення надання 

публічних послуг, яке дозволить поєднати потреби громадян, ресурси бізнесу та 

потенціал держави, а також модернізувати існуючу систему надання публічних 

послуг. Тому в сучасних умовах перед органами публічної влади стоїть важливе 

завдання розробки належного науково-прикладного та методико-технологічного 

забезпечення цифровізації публічних послуг, зокрема тих, що надаються 

органами місцевого самоврядування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі проблеми 

впровадження та розвитку цифрових технологій досліджувались у роботах таких 

вчених, як: А. Асанова, Є. Борщук, В. Бабаєв, А. Барікова,  О. Баранов, 

М. Демкова, Д. Дубов, Н. Дяченко, О. Карпенко, І. Клименко,  П. Клімушин, 

І. Коліушко, І. Лопушинський, А. Серенок, Л. Требик та інші. 

Мета статті - аналіз впровадження основних елементів цифровізації 

територіальних громад. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційні технології стали невід’ємною 

частиною сьогодення. Вони займатимуть значне місце в суспільстві вже в 

недалекому майбутньому. Протягом останнього десятиріччя ІТ-галузь стрімко 

розвивається і в нашій країні. Тому, застосування інформаційних технологій для 

ефективної діяльності органів місцевого самоврядування  задля задоволення 

потреб громадян є одним із пріоритетних питань в територіальних громадах. 

Громада має на меті розширити асортимент та підвищити якість публічних 

послуг, наблизити пересічного громадянина до прийняття управлінських рішень, 

підвищити обізнаність громадян у царині інвестиційних технологій. 

Вже багато територіальних громад в країні охоплені цифровізацією, для 

цього виділяються великі кошти. Оновлюються різноманітні портали, на які 
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додається безліч необхідної інформації для мешканців громади. Наприклад, 

співпраці з Програмою DOBRE територіальна громада має можливість для 

посилення місцевого самоврядування, поглиблення демократії, побудова 

процвітання та сприяння стабільності. DOBRE намагається побудувати міцніші 

громади завдяки розвитку ОТГ, який ґрунтується на внутрішніх потребах громади 

та співпраці громадян зі своїм місцевим врядуванням для покращення життя.  

Партнерства між громадянським суспільством, приватним сектором та 

урядом призведуть до відчутних результатів, створюючи нові економічні 

можливості та покращуючи управління місцевими послугами. Досягнення цієї 

моделі врядування створять приклад для інших громад України, та поширять 

актуальність і вплив децентралізації [1]. 

Для вимірювання цих та інших результатів DOBRE, та оцінки діяльності і 

реальних покращень партнерських ОТГ, DOBRE проводить оцінку низки 

конкретних показників, серед яких: більший доступ громадян до інформації; 

запроваджені в ОТГ інструменти електронного врядування; підтримка реформи 

децентралізації. DOBRE також розробило індекс для оцінки роботи ОТГ за 

кількома функціями, в котрих можна бачити рейтинг громад і відслідковувати 

прогрес в часовому вимірі [1]. 

Цифрова трансформація територіальних громад має власну архітектуру, яка 

демонструє, що перший і найважливіший рівень у розвитку громади є відкриття, 

аналіз та захист даних. Саме завдяки даним можна побудувати якісні 

інформаційно-комунікаційні сервіси, що в кінцевому результаті забезпечить владі 

добре врядування, та стратегічне планування. Також цифровізація територіальних 

громад може керуватися і пірамідою партисипативністю, де перший рівень - це 

відкрити інформацію. Коли існує відкрита інформація про діяльність органів 

місцевого самоврядування для громадян, потрібно переходити на другий рівень і 

почати побудувати комунікаційні майданчики з громадою. Далі формуєте цифрові 

технології  для співпраці з громадою.  

Демократичні перетворення - це постійна робота, яка не передбачає 

негайного успіху. Тому влада і громада повинні йти на зустріч один одному. 

Відтак, щоб забезпечити перший рівень здійснення цифровізації  необхідно 

відкрити всю інформацію про життєдіяльність громади на власному порталі 

відкритих даних. Але, завжди важливо розглядати відкриті данні в ширшому 

контексті.  

Тому, сайт, це перше джерело входу громадянина. І як правило більшість 

офіційних сторінок громад перевантажені інформацією. А це в свою чергу 

нівелює важливу інформацію, яку необхідно донести до громадянина в потоках 

інформації. Користувач шукає інформації щодо відключень чи аварій 

обслуговуючих  організацій,  користується  міськими  сервісами  та  5-7 головний 
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 новин громади. 

Від інформації переходимо до наступного рівня цифровізації громади - це 

консультації. Насьогодні громади впроваджують е-петиції, консультації, 

обговорення нормативно-правових актів та багато іншого щоб отримати 

зворотній зв'язок від громадян. Співпраця та партнерство - це коли громада та 

влада спільно вирішують проблеми та покращують громаду. Сюди можна 

віднести, як громадський бюджет, так і е-сервіси на яких влада реагує на 

звернення громадян. Чи це е-контакт центр з житлово-комунальних проблем, чи 

мапа виданих дозволів на МАФ чи виїзну торгівлю. Громада стає партнером 

влади, і це головна суть цифровізації громади.  

Тому, на місцевому рівні, населення територіальної громади може 

користуватися наступними   сервісами: 

1.Електронні петиції. Петиції виступають у якості дієвого інструменту

розвитку місцевого самоврядування. Після набору петицією необхідної кількості 

голосів у встановлений строк, її в обов'язковому порядку розглядатимуть 

відповідальні співробітники виконкому і, при можливості, ініціатива буде 

реалізована [2]. Інструмент “Петиції” здатен донести особисту чи колективну 

ідею за декілька кліків;  

2. Громадський бюджет. Громадський бюджет – це  процесс е-демократії,

який надає можливість кожному жителю бути задіяним у розподілі коштів 

місцевого бюджету за допомогою створення проєктів для покращення громади 

та/або голосування за них. Будь-який житель громади може зареєструвати проєкт, 

пов’язаний з покращенням життя у власній громаді, взяти участь у конкурсі, бути 

першим за результатами голосування і слудкувати за реалізацією свого проєкту в 

рамках бюджету відповідного року [3];  

3. Система контролю державних закупівель PROZORO. Громада активно

здійснює закупівлі за конкурентними процедурами, використовуючи спеціальний 

майданчик електронних закупівель. До основних причин проведення конкурсних 

процедур в громаді відносять: добросовісну конкуренцію серед учасників; 

прозорість та відкритість на всіх стадіях закупівель; запобігання корупційним 

діянням і зловживанням; максимальну економію та ефективність використання 

бюджетних коштів [4]. 

4. Облік об’єктів нерухомості та землі. На сайті громади міститься реєстр

комунального майна (враховуючи проведення оновлення об’єктів комунальної 

власності) та сервіс подачі он-лайн заявок на оренду майна громади.  

5. Електронні   звернення.  Електронні  звернення  може  мати 

різноманітний зміст та адресуватися представникам органам влади [5]. 

6. E-data   витрати.    Додаток   розповідає,  куди  исаме і скільки фінансових

ресурсів витрачає громада. Дані для застосунку надходять з Єдиного веб-порталу 
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використання публічних коштів [6]. 

7. Електронний запис до дитячого садочка. Всі  наявних в громаді закладів

дошкільної освіти підключені до системи Електронної реєстрації в заклади 

дошкільної освіти на базі Інформаційної Системи Управління Освітою України. 

8. Сервіси для консультацій з громадськістю. Додаток «Громадські

обговорення» – дозволяє залучати мешканців до обговорення нормативно-

правових актів або їх проєктів виконавчого комітету чи ради громади. У додатку 

авторизовані користувачі сайту мають можливість залишати коментарі та 

реагувати на розроблені документи або їх окремі фрагменти (розділи, абзаци) [7]. 

Окрім цього громада підключена до Системи електронного голосування «Голос». 

«Система «Голос» – це апаратно-інформаційний комплекс, який забезпечує 

можливість автоматизації повного циклу роботи ради в процесі підготовки та 

проведення засідань, публікації результатів та аналізу роботи депутатів і ради. 

Система електронного поіменного голосування «Голос» побудована за модульним 

принципом, тому є надзвичайно адаптивною та може налаштовуватись під 

індивідуальні потреби ради. Вона може працювати, як на основі бездротової 

мережі так і у дротовій конфігурації» [8]. Для «Голосу» довелося підійти до 

високотехнічного оснащення сесійної зали міської ради. Її обладнали всім, що 

необхідно для організації проведення громадських заходів, засідань сесії міської 

ради, онлайн навчань, вебінарів тощо з одночасною он-лайн трансляцією в мережі 

Інтернет. 

Окрім традиційного опитування на сайті, в громаді знайшли рішення, як 

поєднати онлайн та офлайн при визначенні громадської думки щодо того чи 

іншого питання. Для цього використовується новий інструмент опитування 

домогосподарств – DOBRE.Pytannya. Це ІТ (з Saas-моделлю постачання) рішення 

для автоматизації процесів електронних “on-line” та “off-line” опитувань в 

населених пунктах на мобільних пристроях [7]. Система миттєво демонструє 

детальну отриману статистику одразу ж після опитування. 

Громадами  також використовується е-сервіс вакансій. Всі вакансії міської 

ради розміщені у відповідному розділі «Вакансії» сайту. Тут відображені 

кваліфікаційні вимоги, посадові обов’язки, а також інформація стосовно 

проведення конкурсу.   

Розділ «Економічний профіль» – в деякій мірі - паспорт громади, який 

здатний розповісти всі головні деталі про громаду: населення, площу, розвиток 

інфраструктури, культури, доступ до Інтернету тощо.  

Розділ «Структура ОТГ» – деталізація інформації (з фотографіями) про 

керівництво (за ієрархією) громади, виконком, депутатський корпус, а також 

старост [1]. 

Також, сприяння цифровій трансформації регіонів України – один із фокусів 
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Програми EGAP. У портфоліо EGAP – численні рішення для органів місцевого 

самоврядування, які покращують якість урядування, взаємодію влади та громади, 

сприяють соціальним інноваціям та зменшенню цифрового розриву на 

регіональному рівні. Також цифровізація забезпечує органам влади швидкість та 

ефективність у прийнятті рішень і покращує надання послуг громадянам [7].  

На місцях EGAP співпрацює з обласними державними адміністраціями, 

органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями та активно 

сприяє: підвищенню інституційної спроможності та компетенцій органу 

місцевого самоврядування; активізації громадянського суспільства та його 

залучення до комунікації із владою у процесі прийняття рішень, у тому числі – 

завдяки інструментам електронної демократії; покращенню роботи ЦНАП, 

зокрема – через їх автоматизацію, навчання співробітників та впровадження 

нових е-сервісів; розвитку цифрових технологій громади; розробленню 

інклюзивних програм із цифрової грамотності для різних груп населення. Саме 

завдяки Програмі EGAP створено більше ніж 70 нових сайтів для ОТГ на базі 

платформи від компанії «KitSoft» [5]. 

Програмою DOBRE, у співпраці ГО «SocialBoost» переформатовано сайти 43 

громад, перевівши їх на веб-платформу DOSVIT. Dosvit – платформа, що дозволяє 

місту або громаді створити сучасний офіційний веб-сайт. Жодного програмування 

– все працює за простими шаблонами [1]. Платформа відходить від застарілої

деревовидної структури сайтів, схиляючись у бік плиткової. Це оптимізує

навігацію сайтом. Крім базових функцій, громада зможе підключати готові

додатки відповідно до власних потреб: бюджет участі, мапа підприємств,

відкритий бюджет, Prozorro, E-data, звернення, петиції, опитування, громадські

обговорення, вакансії та інші. Розробники позиціонують DOSVIT з SaaS

платформою для громад:

1. Портал громади. Багатофункціональний портал громади побудований за

принципом «все в одному»; 

2. Міські додатки. Громада може встановлювати на портал за принципом

Appstore; 

3. Відкритість. Всі дані на порталі доступні через API. Під платформу

можна створювати необмежену кількість додатків [2]. 

Сайт гнучкий, тому до нього можна доєднати зовнішні додатки від міста, 

громади або незалежних ІТ-спеціалістів. Окрім того, є можливість створити 

мультимовний сайт, на якому мови перемикаються без зміни контексту. Сайтом 

зручно користуватись на різних типах пристроїв: і на телефоні, і на 

персональному комп'ютері [4]. 

Отже, застосування основних елементів цифровізації територіальної громади 

має централізований підхід у створенні веб-сайтів громади,  бо, окрім, зручності 
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адміністрування веб-сайтів, для кожної з новоутворених громад оперативно 

вирішено питання забезпечення доступності представництва громади в мережі 

Інтернет. 

Тобто, місцева  влада намагається бути якомога прозорішою для своїх 

мешканців, впроваджуючи інструменти е-демократії та е-послуг на власних 

сайтах, а також здійснюючи цифровізацію ЦНАПів заради встановлення прозорої 

та відкритої комунікації між владою та громадянами, мінімізації корупції та 

полегшення доступу людей до адміністративних послуг. 

Таким чином, аналіз змістовності цифровізації територіальних громад сприяв 

розробці для використання органами місцевої влади певного переліку критеріїв та 

доцільно розвивати їх діяльності з метою покращення якості надання публічних 

послуг.  

Отже, як видно, критеріями, за якими визначається ефективність публічного 

управління внаслідок застосування цифровізації, є: рівень відкритості та 

доступності діяльності органів публічної влади, рівень довіри громадян до цих 

органів, ступінь залучення громадськості до ухвалення публічно-владних рішень, 

рівень корумпованості органів публічної влади 

Висновки. Таким чином, цифровізація територіальних громад  це 

динамічний та сталий процес впровадження інноваційних продуктів та сервісів в 

різних сферах діяльності громади для підвищення якості та зручності життя як 

людини, так і групи людей, швидкості та ефективності надання послуг та 

прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування. 

Аналіз цифровізації територіальної громади  надає можливості окреслити 

базові передумови цифрової трансформації, а саме:  практика використання 

проектного підходу у бюджетній та інших сферах місцевого самоврядування з 

використанням цифрових технологій; наявність інструментів електронного 

урядування та електронної демократії; розвинута інфраструктура інформатизації 

громади, яка містить: систему електронного документообігу, систему захисту 

інформаційно-комунікаційних ресурсів, систему обміну даними. Саме поєднання 

публічного управління та потенціалу цифрових технологій, спрямованих на 

забезпечення прав і свобод людини й громадянина, дозволять модернізувати 

публічне управління, на шляху розбудови демократії в Україні. 
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ПРОБЛЕМИ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЧАСТИНА ГЛОБАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

Анотація. Статтю присвячено висвітленню питання формування принципово 

нового розуміння глобальної безпеки, де проблеми космічної безпеки визначають 

необхідність спільних зусиль всіх учасників світової політики і міжнародних 

відносин з вироблення відповідних загальновизнаних міжнародно-правових норм 

і принципів.  

З початку космічної ери в 50-х роках ХХ століття космос стає важливим 

ресурсом, а його освоєння - однією з умов сталого розвитку і виживання людства.  

У той же час з перших кроків людини з освоєння космосу ця різноманітна 

діяльність набула глобальну значимість: її результати і наслідки представляють 

інтерес для блага і безпеки всього світового співтовариства.  

Однак, в даний історичний період як структура міжнародних відносин в 

цілому, так і структура міжнародних відносин у космічній сфері піддаються 

значній трансформації внаслідок впливу на них міжнародних процесів 

глобального і регіонального характеру.  

Аерокосмічні технології дають можливість забезпечувати національну 

безпеку, сприяють розвитку науково-технічного, соціально-економічного 

прогресу. Таким чином, успішна участь в освоєнні космосу має стратегічне 

значення для сучасних держав.  

Вважається, що першість у космічній сфері означає для будь-якої держави не 

тільки домінування виключно в космосі, але і домінування в усьому світі. 

Наприклад, в Національній політиці США в галузі космічної діяльності йдеться 

про те, що «в новому столітті тим, хто ефективно використовує космічний 

простір, будуть в більшій мірі доступні процвітання і безпека, і вони отримають 

значну перевагу над тими, хто його не використовує». Подібне усвідомлення ролі 

аерокосмічних технологій відбулося на політичному рівні і в інших країнах світу. 

Так, якщо на зорі космічної ери боротьба за лідерство в космосі йшла тільки 
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між СРСР і США, то в даний час більше 120 країн, частина з яких вже має власні 

національні космічні програми, в тій чи іншій мірі беруть участь в космічній 

діяльності та їх число постійно зростає. Характерно і те, що підвищується 

ефективність використання космічного простору в комерційному плані, 

наприклад, на світових ринках космічних транспортних засобів, інформаційних 

технологій. Це привертає в космічну галузь не тільки нові держави, а й приватні 

активи з їх інвестиційною мобільністю.  

Збільшення числа учасників космічної діяльності в свою чергу призводить до 

виникнення в цій сфері нових проблем і загроз як космічної безпеки кожної 

держави окремо, так і глобальної безпеки в цілому. До них відносяться, 

наприклад, відставання процесу створення норм міжнародного права від 

сучасного розвитку космічної діяльності, загроза розміщення зброї в космічному 

просторі, його забруднення та ін.  

Таким чином, потреба в комплексному, більш детальному дослідженні змін 

загальних політичних процесів під впливом фактора космічної безпеки набуває 

першочергового значення в ХХI столітті, що і зумовило актуальність обраної 

теми.  

Ключові слова: космічна безпека, міжнародна взаємодія в космічній сфері, 

програми космічного розвитку, політика держави в космічній галузі. 
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SPACE INDUSTRY CHALLENGES AS PART OF GLOBAL SECURITY 

Abstract. The article is devoted to the formation of a fundamentally new 

understanding of global security, where space security issues determine the need for 

joint efforts of all participants in world politics and international relations to develop 

relevant generally accepted international legal norms and principles. 

Since the beginning of the space age in the 50s of the twentieth century, space has 

become an important resource, and its development has become one of the conditions 

for sustainable development and survival of mankind. 

At the same time, from the first steps of man in space exploration, this diverse 

activity has acquired global significance: its results and consequences are of interest to 

the good and security of the entire world community. 

However, in this historical period, both the structure  of  international  relations  in 

general  and  the  structure  of  international  relations  in space are subject to significant 
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transformation due to the influence of international processes of global and regional 

nature. 

Aerospace technologies provide an opportunity to ensure national security, 

promote the development of scientific and technological, socio-economic progress. 

Thus, successful participation in space exploration has a strategic importance for 

modern states. 

We can say that the supremacy in space means for any state not only dominance 

exclusively in space, but also dominance around the world. For example, the US 

National Space Policy states that "in the new century, prosperity and security will be 

more accessible to those who use space effectively, and they will have a significant 

advantage over those who do not." A similar awareness of the role of aerospace 

technology has taken place at the political level in other countries. 

Thus, if at the dawn of the space age the struggle for leadership in space was only 

between the USSR and the USA, now more than 120 countries, some of which already 

have their own national space programs, to some extent participate in space activities 

and their number is constantly growing. It is also characteristic that the efficiency of the 

use of outer space in the commercial plan increases, for example, in the world markets 

of space vehicles, information technologies. This attracts not only new states to the 

space industry, but also private assets with their investment mobility. 

The increase in the number of participants in space activities, in turn, leads to the 

emergence of new problems and threats in this area, both the space security of each state 

individually and global security as a whole. These include, for example, the lag of the 

process of creating norms of international law from the modern development of space 

activities, the threat of weapons in space, its pollution, and others. 

Thus, the need for a comprehensive, more detailed study of changes in general 

political processes under the influence of space security is of paramount importance in 

the XXI century, which led to the relevance of the chosen topic. 

Keywords: space security, international cooperation in space, space development 

programs, state policy in space. 

Постановка проблеми. Освоєння і використання людиною космосу відразу 

ж набуло вирішального значення у визначенні напрямку розвитку політики 

провідних держав і суттєво вплинуло на міжнародні відносини.  

У той же час проблематика впливу фактора космічної безпеки на розвиток 

загальних політичних процесів вивчена недостатньо. Інтерес до вивчення 

космічної політики у вітчизняній і зарубежній науці проявився в перші роки 

космічної ери. Таким чином, аналіз досліджень з проблем безпеки в космічному 

просторі і впливу цих проблем на міжнародні відносини показує, що коло робіт з 

даного питання досить обмежене. Так, одні автори розглядають питання в 
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контексті проблем забезпечення національної безпеки, а інші досліджують окремі 

проблеми забезпечення національної та воєнної безпеки в космосі. Також відсутні 

роботи, присвячені проблемам вивчення космосу, що забезпечують широку 

дискусію з космічних програм, без яких неможлива розробка комплексної 

стратегії розвитку держави і вироблення ефективної системи забезпечення 

національної космічної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однак найбільш широко 

науковий дискурс розвернувся в 1980-і роки в зв'язку з новою можливістю 

використання космічних засобів СРСР і США у відношенні один до одного у 

військових цілях. З'явилися дослідження по цій темі таких авторів, як 

Г. А. Арбатов, А. А. Кокошин, Г. С. Хозин, та ін. Видається можливим розділити 

джерела і літературу з досліджуваної теми на кілька напрямків. По-перше, 

політологічні дослідження проблеми військового використання космосу, його 

мілітаризації, питань, пов'язаних з космічною гонкою. Із сучасних досліджень на 

окрему увагу заслуговують роботи А. В. Фененко, присвячені еволюції 

міжнародних відносин у космічній сфері, а також розвитку сучасної космічної 

діяльності, виникнення нової космічної гонки і проблем забезпечення 

міжнародної безпеки.  

Окрему групу формують роботи з аналізу політичних аспектів питань 

національної та міжнародної безпеки таких авторів, як А. Г. Арбатов,

А. Д. Богатуров, С. А.Караганов, С. В.Кортунов, І. В. Радик та інших дослідників. 

У свою чергу дослідження В. Г. Барановського, Г. М. Євстаф'єва та ін. присвячені 

взаємозв'язку проведеної державами космічної політики та безпеки. Вивченням 

реальних і потенційних загроз, що виходять в тому числі і з космосу, займаються 

В. П. Кириленко, С. А. Ланцов, Ж. Сапір, А. В. Чаєвич та ін.  

У роботах таких вчених, як М. В. Гетьман, А. В. Раскін, І. Б. Афанасьєв, ін., 

Знайшли своє відображення вивчення історіографії освоєння космосу, огляди 

космічних програм ряду країн, також в них розглядається вплив космічних засобів 

на розвиток систем національної безпеки держав і на їх взаємини на світовій 

арені. 

Так, в роботі М. В. Гетьмана та А. В. Раскіна «Військовий космос: без грифа 

таємно» представлено ретроспективний аналіз військово-космічної діяльності 

провідних держав світу у другій половині XX - початку XXI століття. У роботі 

також представлений систематизований огляд космічних програм СРСР (Росії), 

США, Франції і Китаю, заснований на численному фактичному матеріалі. У своїй 

військово-історичної монографії «Великий космічний клуб» редактор журналу 

«Новини космонавтики» І. Б. Афанасьєв і конструктор аерокосмічної техніки 

А. Н. Лавренов розкривають поняття і сутність неформальної організації країн - 

«Великий космічний клуб». Також відмінною рисою роботи є те, що в ній 
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описуються історії освіти, становлення і розвитку космічних програм групи країн, 

що не входять, але прагнуть у «Великій космічний клуб», і показується зростаюча 

роль космічних засобів у збройній боротьбі на сучасному етапі і у війнах 

майбутнього.  

Окрему групу формують наукові роботи фахівців ракетнокосмічної галузі:    

Е. І. Жука, Б. Є. Чертока, В. Дорофєєва, ін. У роботі Е. І. Жука «Пілотована 

космонавтика в інтересах національної і колективної безпеки» аналізується 

поняття «космічна політика», автор пропонує методологію дослідження космічної 

діяльності та розглядає космічну гонку між СРСР і США. У роботі в історичній 

динаміці представлена космічна політика в області вдосконалення досягнень 

пілотованої космонавтики з метою забезпечення власної національної безпеки. 

До ще однієї групи робіт можна віднести джерела і літературу з правових 

аспектів космічної діяльності таких авторів, як Н. Р. Андрушко, С. А. Васьков, 

С. П. Малков, А. В. Яковенко та ін.  

Так, наприклад, в монографії А. В. Яковенко «Космічні проекти. 

Міжнародно-правові проблеми» автор виявляє значущі проблеми міжнародно-

правового характеру, що виникли в процесі космічної діяльності. А також висуває 

конкретні пропозиції щодо правового регулювання комерційних аспектів 

космічної діяльності. 

Видається можливим виділити групу, яку формують дослідження таких 

авторів, як А. А. Абдураїмов, В. Г. Алієв, А. А. Мінаєв, А. В. Яковенко, роботи 

яких спрямовані на вивчення міжнародних космічних програм різного рівня. 

Дослідження. А. І. Гриценко розкривать питання міжнародного співробітництва в 

космосі. 

Проблему забезпечення космічної безпеки досліджували в своїх роботах  

М. М. Кучервий, А. Л. Павлов.  

Роботи І. О. Прокопенко і П. А. Лузіна присвячені військовим аспектам 

космічної діяльності Китаю, Індії, Японії, США. У дослідженні А. І. Павловського 

аналізуються загальносвітові політичні аспекти освоєння космічного простору, 

автором робиться акцент на розвиток співпраці в сфері мирного використання 

космосу, а також велику увагу приділено питанню забруднення космічного 

простору. 

Зарубіжна політична наука, що займається проблематикою сфери, що нас 

цікавить, представлена переважно роботами американських фахівців: Джеймса 

Клея Мольца, Наеф аль-Родана, Сьюзен Ейзенхауер, Наталі Борман, Майкла 

Шіена, ін.  

З іноземних робіт в області, що вивчається на особливу увагу заслуговує 

дослідження Джеймса Клея Мольца, в якій він аналізує з точки зору безпеки 

історію розвитку космонавтики. Велика частина роботи присвячена дослідженню 
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динаміки суперництва США і СРСР. Відмінною її рисою є дослідження 

становлення американської теорії космічної безпеки і виділення основних 

наукових шкіл. Крім того, в ній описані деякі можливі варіанти розвитку «другої 

космічної гонки».  

Інтерес представляє робота Наеф аль-Родана «Мета – геополітика космосу: 

дослідження космічної величі, безпеки і влади», в якій автор розглядає 

геополітику космічного простору. Космічна міць держави визначається автором 

як здатність держави використовувати космічний простір для зміцнення і 

посилення держави в різних напрямках її життєдіяльності. 

Мета статті - комплексна оцінка впливу фактора космічної безпеки на 

сучасну динаміку і перспективи розвитку загальних політичних процесів. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на існування різних підходів 

щодо забезпечення космічної безпеки, використання яких визначає розвиток 

загальних політичних процесів в XXI столітті, сьогодні космос перетворився в 

новий глобальний регіон світової політики. Від успішної реалізації державою 

космічної політики багато в чому залежить не тільки її розвиток і безпека, а й 

роль і політичний вплив на міжнародній арені в цілому. У зв'язку з цим 

спостерігається прагнення держав до досягнення космічної переваги для 

конвергенції в один з факторів свого світового лідерства. Є можливим виявити 

перехід від протистояння між «Заходом і Сходом» до протиборства «Півночі і 

Півдня», пов'язаного з активним включенням в космічну діяльність країн, що 

розвиваються, наприклад, Китаю, Індії, Бразилії, Ірану та ін. Успіхи їх по 

реалізації своїх космічних програм будуть і надалі впливати як на формування 

глобального космічного порядку денного, так і на розвиток світових процесів в 

цілому [1]. 

На сучасному етапі освоєння космосу розвивається нова стратегічна «гонка» 

заради лідерства. «Друга космічна гонка» володіє іншими характеристиками. Так, 

змінилися учасники, їх кількість, а також напрямки, характер і рівні їх взаємодії. 

Відмінною особливістю є і те, що поряд з космічною гонкою розвивається 

космічна кооперація, яка, однак, більшою мірою носить політичний характер і є 

допоміжним чинником для держав в їх прагненні зайняти лідируючі позиції в 

космічній сфері, а потім і в світі. 

Дослідження зміни підходів до розуміння безпеки виявило розширення 

предметного поля і виникнення її нових видів, зокрема, космічної безпеки. 

Сучасний процес глобалізації тісно пов'язує такі рівні космічної безпеки, як 

глобальна, міжнародна, державна безпека, рівні за своєю значимістю і впливом, в 

єдину систему. 

В  ході  дослідження   були   виявлені   два підходи до визначення космічної 

безпеки,   які   формують   політику   учасників   міжнародних    відносин    по   її 
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забезпеченню, яка впливає на розвиток загальних політичних процесів в XXI 

столітті. Відповідно до першого підходу, в основі системи забезпечення космічної 

безпеки лежить концепція забезпечення національної безпеки. Другий підхід, що 

відображає глобальний характер проблеми космічної безпеки, тісно пов'язаний з 

верховенством міжнародного права і посиленням взаємозалежності сучасного 

світу. Згідно з ним космічна безпека визначається суверенною рівністю в 

проведенні незалежної космічної діяльності, що не створює загрози миру і безпеці 

в космічному просторі. Незважаючи на глобальну значимість даного підходу, 

першочергову важливість все ще має перший підхід. Другий же підхід 

використовується як допоміжний фактор для держав у забезпеченні своєї 

національної безпеки [2]. 

Таким чином, від того, який підхід використовує держава, залежить і вибір 

концепції проведеного нию курсу в галузі космічної діяльності: від концепції 

необмеженого і вільного використання космічних активів для реалізації своїх 

національних інтересів і досягнення світового лідерства до концепції стримування 

мілітаризації космічного простору і його використання виключно в мирних цілях 

в інтересах всіх членів міжнародних відносин, на користь всього людства. 

Також не можна оминути увогою зміст і тенденції розвитку проблем і загроз 

космічної безпеки: військових (мілітаризація космічного простору), екологічних 

(забруднення космічного простору), правових (відсутність норм міжнародного 

права, відповідних змін, що відбулися в космічній сфері), пов'язаних з космічною 

діяльністю країн і призводять до збільшення глобальних земних проблем людства 

(забруднення навколишнього середовища, контроль над озброєннями та 

підтримання глобальної безпеки, відставання процесу створення норм 

міжнародного права від сучасних реалій, ін.). Дані проблеми і загрози є 

взаємопов'язаними і носять глобальний характер, тому їх вирішення можливе 

лише шляхом прийняття всією світовою спільнотою комплексних заходів, 

спрямованих на вдосконалення міжнародного права, розвиток міжнародних 

інститутів і зміцнення міжнародного співробітництва, подолання військово-

політичних протиріч [3]. 

Таким чином, фактор космічної безпеки є частиною проблемного поля 

світової політики: виявлені основні підходи держав щодо забезпечення космічної 

безпеки, а також підтверджується їх вплив на посилення існуючих проблем 

космічної безпеки, що мають глобальний вимір, проводиться комплексне 

дослідження космічних програм держав з різним космічним потенціалом в умовах 

існування проблем космічної безпеки, виявляються загальні і особливі напрямки 

розвитку [1]. 

Розглянувши   космічні   програми   країн-учасниць  «Великого   космічного 

клубу»,  можна  зробити  висновок,  що  як    і   в   момент  появи,  так  і  зараз їх 
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пріоритетною метою є забезпечення національної безпеки через використання тих 

можливостей, які дає космічний простір, а також отримання значного аргументу в 

політичному процесі. У період «першої космічної гонки» СРСР і США були 

основними учасниками космічної діяльності, які визначали основні напрямки 

дослідження і використання космосу. Сьогодні на становлення глобального 

космічного порядку денного в більшій мірі впливає космічна діяльність Китаю та 

Індії. Разом з тим, перші космічні держави не втратили своєї ролі і прагнуть й 

надалі створювати міжнародний політичний дискурс з тих чи інших питань, 

пов'язаних з космічною діяльністю, в першу чергу, з космічної безпеки [4]. 

На початку XXI століття країни «Великого космічного клубу» затвердили 

нові космічні програми, що відображають основні тенденції дослідження і 

використання космічного простору в умовах «другої космічної гонки». 

Незважаючи на помітну схожість основних напрямків космічних програм цієї 

групи країн: розширення міжнародного співробітництва в освоєнні космосу; 

розвиток і створення космічних апаратів і техніки нового покоління; дослідження 

Всесвіту, зокрема, реалізація програм польотів і дослідження Місяця та інших 

планет сонячної системи; стимулювання нових розробок і космічних досліджень; 

прагнення зайняти лідируючі позиції і перетворити їх в політичне лідерство, - в 

них існує і ряд відмінностей, що відображають рівень космічного розвитку країн, 

а також їх національні інтереси [5]. 

Загальна космічна програма спрямована на подальше створення космічної 

техніки, що відповідає світовим стандартам, на фундаментальні наукові 

дослідження, а також забезпечення космічної безпеки країни як через рішення 

задач в рамках космічної програми, так і шляхом проведення відповідної 

зовнішньополітичної діяльності.  

Програма США характеризується спрямованістю на зміцнення свого 

становища космічного лідера, забезпечення національної безпеки і космічні 

дослідження, а також збереження максимальної свободи дій в космічному 

просторі при активній участі в міжнародних ініціативах, спрямованих на 

підвищення відкритості космічної діяльності та її правове регулювання. Тому 

США і закликають до зміцнення міжнародного співробітництва в цій сфері в 

своїх національних інтересах, при цьому у будь-який спосіб підкреслюючи 

домінуючу роль і готовність і далі контролювати освоєння космосу іншими 

країнами. Напрямки космічної політики вже привели до виникнення протиборства 

між космічними країнами, в тому числі і політичного. Таким чином, при 

збереженні США існуючої позиції можливий підрив норм міжнародного права, 

наростання військово політичної напруженості і виникнення реальних загроз 

глобальної безпеки [1]. 

Політика ЄС відрізняється своєю спрямованістю в бік дослідження екології 
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планети з метою поліпшення якості життя на Землі і підвищення 

конкурентоспроможності своїх технологій на світовому ринку, а також підтримки 

стабільності і безпеки космічного простору. У той же час спостерігається 

прагнення ЄС використовувати космічний потенціал для проведення європейської 

політики в різних сферах, в тому числі і для вирішення своїх 

зовнішньополітичних завдань, в першу чергу у відносинах з США. Для 

досягнення власних цілей ЄС прагне включити в свій політичний процес в 

космічній сфері Європейське космічне агентство (ЄКА) - помітного гравця на 

європейській космічній арені, яке досягло вражаючих наукових і технічних 

успіхів, але є міжурядовим інститутом, що не володіє політичною владою [6]. 

Так, на міжнародній арені Росія створила міжнародний політичний дискурс в 

сферф мілітаризації космосу, покликаний з одного боку підвищити роль держави 

на міжнародній арені, а з іншого - не допустити мілітаризації космосу, перш за все 

США і Китаєм, в інтересах як глобальної безпеки, так і національної, згідно з її 

баченям. Проте, для зміцнення своїх позицій в даному питанні на міжнародній 

арені Росії необхідно продовжувати розвивати і зміцнювати тісну співпрацю з 

такими космічними державами, як, наприклад, Бразилія, Японія, Індія та ін. Крім 

того, розвиток співробітництва з відповідними країнами в космічній сфері за 

іншими напрямами буде також сприяти прогресу в космічній галузі країни. Таким 

чином, від подальшого розвитку космічної програми Росії залежить, чи досягне 

вона космічної переваги, що, можливо, стане суттєвим фактором в досягненні 

країною зовнішньополітичного лідерства в цілому і забезпечить надійний 

оборонний щит країни [2]. 

Для Китаю головним є перетворення країни за допомогою космічного 

лідерства в потужну світову державу і досягнення рівня світових стандартів своєї 

техніки, а також, в першу чергу, захисту свого суверенітету з використанням 

космічних засобів. Можна сказати, що успіхи Китаю в космічній сфері в XXI 

столітті і визначили основні напрямки космічних програм країн світу. Вже зараз 

Китай поряд з США є основним учасником «Другої космічної гонки» і джерелом 

збільшення основних загроз космічної безпеки: мілітаризації космосу і проблеми 

космічного сміття. Незважаючи на те, що Китай розвиває міжнародне 

співробітництво на регіональному рівні, а також підтримує Росію в питанні 

запобігання мілітаризації космосу, він, по суті, не бере участі у великих 

міжнародних космічних проектах і прагне розвивати свою космічну програму 

максимально автономно. Це дозволяє говорити про те, що міжнародне космічне 

співробітництво, яке здійснюється Китаєм носить скоріше політичний характер і 

відображає одномоментні зовнішньополітичні інтереси держави, зміна яких може 

призвести до збільшення загрози космічної безпеки [7]. 

На   політичному   рівні   в   Індії   добре   розуміють  ті  можливості, які дає 
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 використання космічного простору. Тому для її космічної програми характерний 

розвиток проектів, спрямованих і на соціально-економічні потреби країни, і на 

забезпечення безпеки як шляхом досягнення космічної переваги, такого 

необхідного у військово-політичному протистоянні з Пакистаном, так і через 

активне включення в міжнародний процес по вирішенню основних проблем і 

загроз глобальної безпеки. 

Дані країни є активними провідними учасниками міжнародної космічної 

діяльності, тому розвиток і спрямування їх космічної діяльності впливає на 

формування міжнародних відносин у космічній сфері, на напрямки їх 

дослідження і використання, а також на ситуацію в сучасному світі в цілому. 

Тому від них залежить, чи будуть ті унікальні можливості, які дає космос, і далі 

використовуватися на благо людської цивілізації або ж вони приведуть до 

виникнення реальної загрози їх безпеки [7]. 

Якщо розглядати питання кандидатів у «Великий космічний клуб» на 

прикладі Бразилії та Ірану проводиться дослідження космічних програм 

кандидатів у «Великій космічний клуб» (неформальне об'єднання держав, що 

володіють найпотужнішим ракетно-космічним потенціалом, мають тенденції їх 

подальшого розвитку і впливу на глобальну космічну безпеку), то дані країни 

можливо умовно розділити на дві групи, грунтуючись на загальній спрямованості 

їх космічних програм. Так, Бразилія, Аргентина, Малайзія та інші, 

характеризуються переважно мирною спрямованістю космічних програм і 

прагненням до міжнародної співпраці. Космічні програми другої групи країн, як, 

наприклад, Іран, Південна Корея, Ізраїль, мають військово-політичну основу. 

Однак включення країн, що розвиваються в космічну діяльність і прагнення 

зайняти своє місце в міжнародних космічних процесах зумовлено їхнім наміром 

отримати як військово-політичні дивіденди, так і перш за все соціально-

економічні, які раніше були або зовсім їм недоступні, або доступні частково. 

Можна сказати, що сучасний етап космічної діяльності, що характеризується 

включенням в космічну діяльність країн, що розвиваються, відзначений 

протистоянням «Північ-Південь», в той час як в попередні періоди протистояння 

йшло між Заходом і Сходом [8]. 

Аналізуючи, як приклад, такі країн, як Бразилія та Іран, можна сказати, по-

перше, про малу вивченість їх космічних програм, а також те, що вони є одними з 

найбільш потенційних кандидатів на вступ у «Великій космічний клуб». Можемо 

говорити, що їх вступ до лав космічних держав можливий в не настільки 

віддаленому майбутньому. Існуючі проблеми науково-технічного характеру, як 

варіант, будуть вирішені в рамках міжнародного співробітництва. 

Уже зараз напрямки їх космічної діяльності впливають на стан регіональної 

та  міжнародної  безпеки.  Так,  діяльність  Бразилії  на  сучасному   етапі  носить 
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мирний характер і сприяє не тільки досягненню національних інтересів, а й 

зміцненню міжнародної безпеки. Однак, в разі виникнення загроз національній 

безпеці з боку інших учасників космічної діяльності максимально активний 

розвиток військового спрямування її космічної програми [7]. 

Особливу небезпеку для миру і стабільності вже зараз представляє космічна 

програма Ірану. Наявність ракетно-космічних технологій, а також прагнення до 

реалізації своїх національних інтересів по досягненню лідерства як в регіоні, так і 

зміни існуючого світового порядку, викликає стурбованість і політичну 

активність країн Заходу, а разом зі змінами в космічних програмах країн-сусідів, 

наприклад, Ізраїлю призводить до зниження регіональної і міжнародної 

стабільності. 

Таким чином, розширення числа держав-членів «Великого космічного 

клубу» перш за все за рахунок Бразилії та Ірану вже зараз впливає на міжнародну 

безпеку. У зв'язку з цим виникає необхідність подальшого моніторингу з боку 

міжнародного співтовариства космічної діяльності потенційних членів «Великого 

космічного клубу» з метою виявлення небезпечних тенденцій, визначення кола 

проблем і прийняття спільних заходів в разі виникнення загроз міжнародній 

безпеці, викликаних діями нових космічних держав. Адже припинити дії держав, 

які несуть загрозу міжнародній безпеці, набагато простіше, ніж потім шукати 

ефективні способи вирішення проблем, що виникають [9]. 

Зі вступом людства в XXI століття формується новий етап в дослідженні і 

використанні космічного простору, який характеризується двома 

суперечливими тенденціями. Одна з тенденцій пов'язана з дезінтеграційними 

процесами, заснованими на прагненні ряду країн вирішувати питання власної 

космічної безпеки в суереч глобальним, перш за все в галузі використання 

космічного простору у військових цілях. Це, а також прагнення через 

домінування в космосі зайняти лідируючі позиції на світовій арені, призвело до 

виникнення і розвитку «другої космічної гонки», яка володіє іншими 

характеристиками, ніж перша. Так, змінилися учасники, їх кількість, а також 

напрямки, характер і рівні їх взаємодії [3]. 

Сучасний розвиток «другої космічної гонки» дозволяє припустити, що даний 

процес продовжиться і далі через прагнення деяких країн зайняти місце лідера та 

їх небажання підтримувати міжнародні правові обмеження, прийняття яких 

зміцнило б як космічну безпеку кожної держави, так і глобальну безпеку в цілому, 

що буде і далі сприяти прагненню інших країн світу нарощувати свій космічний 

потенціал, в тому числі і у військовій сфері. 

В умовах все зростаючої боротьби за контроль над космосом на перший план 

виходить загроза розміщення зброї в космічному просторі. Міжнародне 

співробітництво з даного питання сьогодні носить скоріше політичний, ніж 
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характер роззброєння. Так, одні країни прагнуть перешкодити обмеження 

військового використання космосу в догоду своїм інтересам, а інші спільними 

зусиллями намагаються запобігти його мілітаризації. Відсутність позитивних 

результатів в цьому питанні в найближчому майбутньому призведе до підриву 

норм міжнародного космічного права, подальшої мілітаризації космосу, 

збільшенню космічної гонки і в перспективі виникнення військових конфліктів. 

Відсутність консенсусу вже зараз викликає напругу між державами і впливає на 

розвиток їх відносин в інших сферах, наприклад, екології, економіки та ін., а 

також на вирішення глобальних земних проблем людства [10]. 

Розвиток і зміцнення кооперації як між державами за рішенням цілого ряду 

питань міжнародного характеру, так і між ними і недержавними учасниками 

космічної діяльності є характерною тенденцією нового етапу в дослідженні і 

використанні космічного простору. 

У порівнянні з ситуацією двадцятирічної давності, масштаб міжнародної 

співпраці якісно змінився. У зв'язку з розширенням кола учасників космічної 

діяльності, із залученням приватного капіталу поряд з двостороннім все більш 

вигідним стає багатостороннє співробітництво, що сприяє вільному ринку 

(проекти «Морський старт», GMES, GEOSS). Така співпраця дозволяє вирішувати 

як завдання глобального масштабу, пов'язані з вивченням загроз космічної 

безпеки і розвитком міжнародного співробітництва в рамках проектів наукових 

досліджень, так і національні - по соціально-економічному розвитку, що 

сприяють поліпшенню життя суспільства. Крім того, витрати і ризики держав по 

реалізації даних проектів занадто великі для однієї держави, тому зрозуміле 

прагнення країн до розширення міжнародної кооперації в космічній сфері [11]. 

Поряд з багатостороннім співробітництвом активно розвивається процес 

регіоналізації. Останнє об'єднання держав Азії, що мають деякі загальні проблеми 

в галузі освоєння космосу, в Азіатсько-Тихоокеанське космічне агентство 

допоможе зміцнити їх стосунки в цілому, послужить розвитку кооперації, 

науково-технічного прогресу, інноваційного розвитку. 

Участь багатьох країн світу в міжнародних космічних проектах доводить, що 

конвергенція і глобальна кооперація в космосі стали усталеною нормою в їх 

космічній діяльності [5]. 

Висновки. Сьогодні не можна однозначно сказати, що щось одне визначає 

зацікавленість держав у дослідженні та використанні ресурсів космосу. Так, для 

одних країн, перш за все розташованих в Азії, Африці, Латинській Америці, 

космос є джерелом отримання соціально-економічних благ, дослідження своїх 

природних ресурсів, моніторингу навколишнього середовища і попередження про 

природні катастрофи, зростання економіки, підвищення рівня і якості життя 

громадян, ін. Для інших країн космос – це перш за все питання престижу і 
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отримання політичних дивідендів, а також забезпечення своєї безпеки.  Саме 

тому, незважаючи на світову фінансову кризу, свою космічну діяльність 

продовжують активно фінансувати багато країн світу. 

Проте, міжнародне співробітництво в космічній сфері несе як науково-

технічні, соціально-економічні, так і політичні вигоди, а також зачіпає не тільки 

все людство в цілому, але і окремо кожного індивіда. У сучасному світі без 

міжнародного співробітництва в космічній сфері неможливі реалізація 

великомасштабних космічних проектів, а також вирішення глобальних проблем і 

загроз космічної безпеки. Крім того, розвиток міжнародного співробітництва 

привабливий для держав насамперед через політичні причини. Зокрема, через 

формування глобального космічного порядку денного вони отримують 

можливість впливати на напрямки розвитку космічних програм інших країн світу, 

тим самим не тільки досягаючи своїх зовнішньополітичних цілей, але і 

зміцнюючи своє місце на міжнародній арені. Можна сказати, що міжнародна 

кооперація є допоміжним чинником для держав в їх прагненні зайняти лідируючі 

позиції в космічній сфері, а потім і в світі. Тому очевидно, що міжнародне 

космічне співробітництво з огляду на тих переваг, які воно несе, а також у 

вирішенні проблем космічної безпеки, що мають глобальну значимість, буде 

розвиватися й надалі. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕПІДЕМІЧНОЇ 

СИТУАЦІЇ З ВІЛ/СНІДу: МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ  

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ РІВНІ  

(НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Анотація. У статті проаналізовано міжнародні та національні законодавчі 

ініціативи щодо запобігання та протидії ВІЛ/СНІДу; розглядаються особливості 

діяльності регіональних органів публічної влади України (державного управління і 

місцевого самоврядування) щодо забезпечення виконання Закону України від 20 

жовтня 2014 року № 1708-VI «Про затвердження Загальнодержавної цільової 

соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки» й відповідних 

обласних, районних та міських програм, ухвалених упродовж 2015 року з метою 

реалізації названого вище Закону, на прикладі Херсонської області та в наступні 

роки; показано, що питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним із пріоритетних 

напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та 

предметом міжнародних зобов’язань України у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу; 
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доведено, що проблема попередження ВІЛ-інфекції та лікування СНІДу залишається 

в нашій державі досить актуальною і потребує відповідної координації державної 

політики (у тому числі й із залученням широких верств громадськості) у цій галузі 

охорони здоров’я, особливо на регіональному й місцевому рівні, насамперед 

ухвалення нових цільових соціальних обласних (районних, міських) програм 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2021-2025 роки; з’ясовано, що історія розвитку 

епідемії ВІЛ-інфекції у світі довела, що поширення епідемії ВІЛ/СНІДу реально 

можна призупинити. Саме тому світова політика у сфері протидії поширення ВІЛ-

інфекції прагне до досягнення мети «90-90-90»: 90% людей, які живуть з ВІЛ, 

знають про свій ВІЛ-позитивний статус; 90% людей, які знають про свій ВІЛ-

позитивний статус, перебувають на лікуванні антиретровірусними препаратами; 90% 

людей, які перебувають на лікуванні, мають невизначений рівень вірусного 

навантаження; доведено, що прискорення подолання епідемії ВІЛ-інфекції є 

обов’язковою умовою для виконання державної політики у цій сфері всіма органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, це завдання стосується як 

усього суспільства, так і кожного громадянина зокрема. 

Ключові слова: епідемічна ситуація з ВІЛ/СНІДу, протидія ВІЛ-

інфекції/СНІДу як напрям державної соціальної політики, органи публічної влади 

регіонального та місцевого рівня, громадськість, механізми державного управління 

галуззю охорони здоров’я. 
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STATE POLICY ON PREVENTION OF THE HIV/AIDS 

EPIDEMICSITUATION: IMPLEMENTATION MECHANISMS  

AT THE REGIONAL AND LOCAL LEVEL (ON THE EXAMPLE 

OF THE KHERSON REGION) 

Abstract. The article analyzes international and national legislative initiatives to 

prevent and combat HIV/AIDS; the peculiarities of the activity of regional public 

authorities of Ukraine (public administration and local self-government) to ensure the 

implementation of the Law of Ukraine of October 20, 2014 № 1708-VI "On approval of 

the National Targeted Social Program to Combat HIV/AIDS for 2015-2018 and relevant 

regional, district and city programs adopted during 2015 in order to implement the 

above Law are viewed, on the example of Kherson region and in subsequent years; it is 

shown that the issue of combating HIV/AIDS is one of the priority areas of state policy 

in the field of health and social development and the subject of Ukraine’s international 

obligations in the field of combating HIV/AIDS; it is proved that the problem of HIV 

prevention and AIDS treatment remains quite relevant in our country and requires 

appropriate coordination of public policy (including the involvement of the general 

public) in this area of health, especially at the regional and local levels, especially 

adoption of new targeted social regional (district, city) programs for combating 

HIV/AIDS for 2021-2025; it was found that the history of the HIV epidemic in the 

world has shown that the spread of the HIV/AIDS epidemic can really be stopped. That 

is why the world policy in the field of combating the spread of HIV strives to achieve 

the goal of "90-90-90": 90% of people living with HIV know about their HIV-positive 

status; 90% of people who know about their HIV-positive status are being treated with 

antiretroviral drugs; 90% of people in treatment have an indefinite level of viral load; It 

has been proved that accelerating the overcoming of the HIV epidemic is a prerequisite 

for the implementation of state policy in this area by all public authorities and local 

governments, this task refers either to the entire society or to every citizen in particular.   

Keywords: HIV/AIDS epidemic situation, counteraction to HIV/AIDS as a 

direction of state social policy, regional and local public authorities, public, mechanisms 

of state management of health care. 

Постановка проблеми. Як зазначалося в Загальнодержавній цільовій 

соціальній програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, 

затвердженій Законом України від 20 жовтня 2014 року № 1708-VI [9], питання 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним із пріоритетних напрямів державної 

політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та предметом 

міжнародних зобов’язань України у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема 

щодо досягнення цілей розвитку, проголошених у Декларації тисячоліття 
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Організації Об’єднаних Націй, та виконання Політичної декларації 2011 року 

Організації Об’єднаних Націй з активізації зусиль для викорінення ВІЛ-

інфекції/СНІДу [9]. Нині епідемічна ситуація в нашій державі характеризується 

високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції серед представників різних груп 

населення, насамперед осіб, які належать до групи підвищеного ризику щодо 

інфікування ВІЛ, переважним ураженням осіб працездатного віку, нерівномірним 

поширенням та зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерального (поза 

організмом – авт.) на статевий. Своєю чергою, епідемія ВІЛ-інфекції є чинником 

негативного впливу на працездатне населення України та призводить до 

негативних соціально-економічних наслідків [9]. Перший випадок ВІЛ-інфекції в 

Україні було зареєстровано 1987 року. Сьогодні наша держава посідає одне із 

перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних 

осіб. За оціночними даними в країні наразі проживає понад 250 тис. ВІЛ-

позитивних людей. Кожен сотий громадянин України у віці від 15 до 49 років 

інфікований ВІЛ, що є одним із найвищих показників серед країн регіону. Попри 

істотний прогрес, кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції щороку 

збільшується, при цьому рівень доступу до послуг з лікування, особливо серед 

представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, є низьким, а отже, 

рівень смертності від СНІДу залишається високим. Саме тому проблема 

попередження ВІЛ-інфекції та лікування СНІДу залишається в нашій державі 

досить актуальною і потребує відповідної координації державної політики (у тому 

числі й із залученням широких верств громадськості) в цій галузі охорони 

здоров’я, особливо на регіональному та місцевому рівні, насамперед ухвалення 

нових цільових соціальних обласних (районних, міських) програм протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2021-2025 роки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом до проблеми 

запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, у тому числі й на регіональному та 

місцевому рівні, зверталися вітчизняні дослідники, зокрема Александріна Т.А. 

(досліджено кроки держави щодо формування та дальшої реалізації державної 

політики у сфері протидії ВІЛінфекції /СНІДу, 2013) [1], Білак-Лук’янчук В.Й., 

Ратаніна О.М. (здійснено огляд міжнародного і національного законодавства та 

політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, 2017) [3], Гойда Н.Г., Єщенко О.Г. 

(вивчено гендерні аспекти в державній політиці протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, 

2016) [4], Дацюк В.В. (висвітлено шляхи подолання дискримінації в державній 

політиці з протидії ВІЛ-інфекції СНІДУ, 2016) [5], Коваленко П.Г., Москаль О.І., 

Сисин О.Я. (проведено моніторинг та оцінку ефективності виконання обласної 

програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Кіровоградській області, 2018) [6], 

Лучинська О.В. (проаналізовано взаємодію з громадськістю в системі державного 

управління у сфері протидії ВІЛ/СНІДу, 2018) [7] та ін. Водночас у цих та інших 
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дисертаційних дослідженнях та публікаціях по суті не розкриваються механізми 

запобігання ВІЛ-інфекції та лікування СНІДу на регіональному та місцевому рівні 

після завершення дії Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу [9], тобто впродовж 2019 – 2020 років. 

Саме тому метою нашої статті й стало висвітлення практичних кроків 

органів публічної влади (державного управління і місцевого самоврядування) 

щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному та місцевому рівні (на 

прикладі Херсонської області) під час виконання обласної цільової соціальної 

програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Херсонській області на 2015 – 2018 роки 

[10] та проведення порівняльної характеристики з аналогічними даними

останнього часу.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, проблемі ВІЛ-інфекції/СНІДу у 

світі надається особлива увага. Ліквідація епідемії ВІЛ/СНІДу до кінця 2030 року 

є одним із завдань Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), що були затверджені у вересні 

2015 року та визначають пріоритети міжнародного розвитку до 2030 року. У 

межах Стратегії ЮНЕЙДС (Об’єднана Програма ООН з ВІЛ/СНІДу – авт.) на 

2016-2021 рр. «На шляху прискорення для подолання СНІДу» було надано 

пріоритет основним ЦСР, що стосуються завдань ВІЛ/СНІДу, та розроблено 

відповідні їм завдання. 2016 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Стратегію 

прискореного подолання епідемії ВІЛ-інфекції (Fast Track), що поставила перед 

міжнародною спільнотою амбітні цілі: до 2020 року виявити 90% людей, які 

живуть з ВІЛ, надати 90% з них антиретровірусну терапію (АРТ) та забезпечити 

ефективність лікування для 90% осіб, які отримують АРТ. Документ містить 

перелік конкретних цілей і заходів з прив’язкою до термінів, які мають бути 

виконані до кінця 2020 року, що дозволить до 2030 року викорінити епідемію 

ВІЛ/СНІД як загрозу громадському здоров’ю, забезпечивши необхідною 

допомогою всіх, хто її потребує. Застосування підходу ЮНЕЙДС у світі 

дозволить попередити до 2030 року приблизно 28 млн. нових випадків ВІЛ-

інфекції, 21 млн. смертей, зумовлених СНІДом, уникнути додаткових витрат у 

зв’язку з ВІЛ у розмірі 24 млрд. доларів США та взагалі ліквідувати глобальну 

пандемію ВІЛ-інфекції. 

Крім того, епідемія ВІЛ/СНІДу, що розвивається в світі, має значні 

соціально-економічні та медико-демографічні наслідки. Як уже зазначалося, в 

Україні за останні роки епідемія ВІЛ/СНІДу має найвищі в Європі темпи 

поширення. При цьому інфекцією вражаються люди працездатного віку, у тому 

числі й ті, які ще не виконали своєї репродуктивної функції. Водночас для 

України, на відміну від провідних країн світу, характерним є високий рівень 

стигми (негативної асоціації з людиною або групою людей, які поділяють певні 

характеристики, та конкретним захворюванням – авт.) та дискримінації стосовно 
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 ВІЛ-позитивних людей, що вдалося подолати в більшості країн Європи. 

Після завершення терміну виконання Закону України від 20 жовтня 2014 

року № 1708-VI «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної 

програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки» [9] й відповідних 

обласних, районних та міських програм, наприклад, Херсонської області [10] нині 

Україна має оновлену національну стратегію «Прискорення подолання епідемії 

ВІЛ-інфекції» (Fast Track), що затверджена на законодавчому рівні та є 

обов’язковою для виконання всіма органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, яка стосується як всього суспільства, так і кожного 

громадянина зокрема. У межах досягнення цілей стратегії Fast Track до 2020 року, 

відповідно до оціночних даних на кінець 2015 року, в Україні 214 000 людей, які 

живуть з ВІЛ, повинні перебувати під медичним наглядом, 192 000 – отримувати 

лікування, 173 000 – мати невизначальний рівень вірусного навантаження ВІЛ. 

Історія розвитку епідемії ВІЛ-інфекції у світі доказала, що поширення епідемії 

ВІЛ/СНІДу можна призупинити. Саме тому світова політика у сфері протидії 

поширення ВІЛ-інфекції прагне до досягнення мети «90-90-90»: 90% людей, які 

живуть з ВІЛ, знають про свій ВІЛ-позитивний статус; 90% людей, які знають про 

свій ВІЛ-позитивний статус, перебувають на лікуванні антиретровірусними 

препаратами; 90% людей, які перебувають на лікуванні, мають невизначений 

рівень вірусного навантаження. Діяльність у цьому напрямку здійснюється в 

тісній співпраці з громадськими та міжнародними організаціями. Крім того, 

Україна підтримала ініціативу для прискорення дій у великих містах (Fast-Track 

Cities Initiative) [12]. 

Своєю чергою, Кабінет Міністрів України розпорядженням від 22 березня 

2017 року № 248-р схвалив Стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемії 

туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період 

до 2020 року та затвердив план заходів щодо її реалізації [11]. 

Крім того, останнім часом у нашій державі було розроблено Національну 

стратегію тестування на ВІЛ в Україні на 2019 - 2030 роки [8]. Названий 

Документ розроблено за підтримки проєкту SILab «Підтримка системи 

епіднагляду за ВІЛ і системи управління/поліпшення якості лабораторій МОЗ 

України, поліпшення використання стратегічної інформації та розбудова 

потенціалу громадської охорони здоров’я», що впроваджується ЦГЗ, за 

фінансуванням Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC), у 

межах Надзвичайного плану Президента США з надання допомоги в боротьбі з 

 ВІЛ/СНІД. 

Отже, як видно, в Україні на рівні держави ратифіковано міжнародні 

документи, ухвалено власні законодавчі ініціативи, розроблено низку 

надважливих підзаконних нормативно-правових актів, скерованих на протидію 
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ВІЛ/СНІДу, проте без належної організації їх виконання на місцях (регіональний 

та місцевий рівень) досягти позитивних результатів у сфері попередження 

ВІЛ/СНІДу було б надзвичайно проблематичним. 

У цьому зв’язку розглянемо хід реалізації державної політики в сфері 

протидії ВІЛ/СНІДу на прикладі Херсонської області. Так, за весь період 

боротьби зі СНІДом (1987-2020 роки) у Херсонській області офіційно було 

зареєстровано 9713 випадків ВІЛ-інфекції серед мешканців області, у тому числі 

2640 випадків СНІДу та 719 померлих від хвороб, зумовлених ВІЛ [2].  

Станом на 01.01.2020 року на обліку в закладах охорони здоров’я 

Херсонської області знаходилося 4449 ВІЛ-інфікованих із встановленим 

клінічним діагнозом (без урахування дітей у стадії підтвердження діагнозу) проти 

4153 станом на 01.01.2019 року. На обліку 238 дітей (проти 234 дітей за 2018 рік), 

у тому числі 105 дітей із заключним діагнозом ВІЛ-інфекція (з них 101 дитина 

інфікувалися вертикальним шляхом передачі ВІЛ та 4 дитини інфікувалися 

статевим шляхом проти 97 та 4 дітей відповідно 2018 року). Хворих на СНІД – 

1141 особа, з них 13 дітей (за 2018 рік – 1100 хворих на СНІД, з них 14 дітей) [2]. 

За 2019 рік в області порівняно з 2018 роком темпи захворюваності на ВІЛ-

інфекцію зросли на 31,6% та зареєстровано дальше зниження показника 

захворюваності на СНІД на 9,7%. Уперше діагностовано ВІЛ-інфекцію у 660 осіб, 

у тому числі 194 випадки СНІДу (за 2018 рік – 508 та 216 відповідно), показники 

захворюваності на ВІЛ-інфекцію на 100 тис. населення складали по області 63,7 

(по Україні – 42,2) проти 48,4 2018 року та СНІДу – 18,7 (по Україні – 19,5) проти 

20,7 2018 року [2].  

Захворюваність на ВІЛ-інфекцію 2019 року перевищувала 

середньообласний показник у Великолепетиському районі (116,6 на 100 тис. 

населення), Корабельному районі міста Херсона (82,8), місті Нова Каховка (80,2), 

Олешківському (76,5), Скадовському (71,1), Дніпровському районі м. Херсона 

(69,7), Білозерському (68,9), Бериславському (64,4) районах. Показник 

захворюваності на СНІД на 100 тис. населення перевищує обласний показник 

(18,7) у місті Нова Каховка (38,6), Великолепетиському (36,8), 

Голопристанському (23,6), Корабельному районі міста Херсон (23,5), 

Олешківському (21,2) районах області[2]. 

За 2019 рік показник смертності від хвороб, зумовлених ВІЛ, в області 

зменшився на 18,2% і становить 4,5 (по Україні – 7,7) на 100 тис. населення проти 

5,5 2018 року (померло 47 хворих проти 58) Найвищі показники смертності від 

хвороб, що зумовлені ВІЛ, на 100 тис. населення зареєстровано в Скадовському 

(12,9), Каховському (9,8), Верхньорогачицькому (8,7), Іванівському (7,41), 

Високопільському (6,9), Голопристанському (6,76), Чаплинському (5,76) районах 

області, Корабельному районі міста Херсона (5,23) [2]. 
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У цілому показник поширеності ВІЛ-інфекції на 100 тис. населення за 2019 

рік (429,4) був вищим за показник 2018 року (397,2), темп приросту +8,1% (до 

розрахунку цього показника не ввійшли діти, які народжені ВІЛ-інфікованими 

матерями, у стадії підтвердження діагнозу). Найбільші показники поширеності 

ВІЛ-інфекції зареєстровано в місті Нова Каховка (848,4), Великолепетиському 

(674,8), Корабельному районі міста Херсона (493,5),  Каховському (460,8), 

Олешківському (458,9) та Скадовському (456,9) районах. Показник 

поширеності СНІДу на 100 тис. населення області за 2019 рік складає 99,7 

проти 96,5 2018 року, темп приросту +3,3%. Найвищі показники поширеності 

СНІДу зареєстровано в м. Нова Каховка (230,3), у Горностаївському (185,6), 

Великолепетиському (147,2), Олешківському (136,0), Каховському (124,6), 

Корабельному районі міста Херсона (120,3) та Високопільському (103,4) 

районах. [2]. 

Після ухвалення Закону України [9] усі обласні, районні та міські ради 

України розробили власні програми і зосередили свою увагу на їх виконання. 

Проведена, наприклад, у Херсонській області децентралізація, зокрема впродовж 

2014-2020 років, мала наслідком розширення доступу ВІЛ-інфікованих хворих до 

отримання антиретровірусних препаратів (АРП). Однак відсутність необхідної 

кількості АРП, що відповідала б наявним потребам, випадки відмов людей, які 

живуть з вірусом, в отриманні антиретровірусної терапії (АРТ) або припинення 

отримання вже призначеного лікування є перешкодою в досягненні цільового 

показника – охоплення лікування 90% хворих на ВІЛ-інфекцію. Адекватна 

система планування потреб в АРТ не функціонує і через нерегулярність поставок 

препаратів АРТ. Такі поставки запізнюються, як правило, на 1-1,5 року.  

З метою децентралізації послуг щодо забезпечення розширення доступу до 

антиретровірусної терапії (АРТ) в області станом на 01.01.2020 року працювало 

25 сайтів АРТ, із них АРТ призначають на 21 сайті та на 3 сайтах організовано 

видачу препаратів. Водночас, до цього часу не вирішується питання створення 

сайту АРТ у Високопільському районі. Станом на 01.01.2020 року 

антиретровірусну терапію отримують 3520 мешканців області, у тому числі 101 

дитина. За кошти державного бюджету отримують антиретровірусну терапію 

2182 хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, з них 101 дитина, за кошти Глобального 

фонду боротьби з туберкульозом, СНІДом та малярією – 822 особи та за кошти 

PEPFAR (надзвичайного плану президента США щодо боротьби зі СНІДом – 

авт.) – 516 осіб [2]. 

Механізм виявлення хворих, які потребують АРТ, включає диспансеризацію 

хворих, профілактику та лікування опортуністичних інфекцій та супутніх 

захворювань, моніторинг імунного статусу, вірусного навантаження, 

відпрацювання прихильності та призначення АРТ. Крім того, проводиться робота 
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щодо активного залучення хворих до АРТ лікарями-інфекціоністами загальної 

мережі, фахівцями КНП «Херсонський обласний центр профілактики та боротьби 

зі СНІДом» Херсонської обласної ради й через соціальних працівників 

неурядових організацій (НУО).  

Діагностика та лікування опортуністичних інфекцій ВІЛ-інфікованим та 

хворим на СНІД проводяться відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 05 червня 2019 року № 1292 «Про затвердження нового клінічного 

протоколу із застосування антиретровірусних препаратів для лікування та 

профілактики ВІЛ-інфекції». 

За 2019 рік з метою профілактики та лікування опортуністичних інфекцій та 

супутніх захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД проведено 1574 

курси. Загальна кількість осіб, які отримали профілактику сульфаметоксазолом/ 

триметопримом (незалежно від джерел фінансування) – 652. У 

протитуберкульозних закладах області всі хворі на туберкульоз мають доступ до 

добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, насамперед 

швидкими тестами. Пройшли тестування на ВІЛ-інфекцію 1472 хворих на 

туберкульоз, з них 1188 швидкими тестами та методом ІФА – 284 особи. 

Виявлено 42 позитивних результати (2,85%), у тому числі 27 виявлено швидкими 

тестами (2,27%), та 15 осіб виявлено методом ІФА (5,3%).  

Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, яким встановлено діагноз ВІЛ-інфекція та 

яких узято під медичний нагляд упродовж 2019 року, серед загального числа ВІЛ-

інфікованих осіб, що виявлені лабораторно 2019 року, зріс порівняно з 2018 

роком з 74,8% до 84,8%. [2].  

2019 року значно поліпшився обласний показник охоплення медичним 

наглядом ВІЛ-інфікованих осіб, які були виявлені за даними 

сероепідмоніторингу. Показник склав 97,18%, поліпшення показника відбулося в 

тому числі за рахунок зняття з обліку осіб, які не відвідували лікаря понад 5 років. 

В області 2019 року порівняно з 2018 значно поліпшено виявлення хворих на 

ВІЛ-інфекцію в І та ІІ клінічних стадіях захворювання, відповідно значно 

зменшилася питома вага хворих, виявлених у ІІІ та ІV клінічних стадіях (без 

урахування дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, у стадії 

підтвердження діагнозу) [2]. 

Сучасне обладнання лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції КНП 

«Херсонський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Херсонської 

обласної ради дозволяє розширити доступ ВІЛ/СНІД-хворих до лабораторного 

супроводу антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у 

хворих. На рівні районів та міст області медичні сестри всіх лікувально-

профілактичних закладів опанували методику забору крові у ВІЛ-інфікованих 

закритою вакуумною системою типу Vacutainer для визначення рівня імунного 
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статусу, вірусного навантаження та ПЛР-ДНК. Водночас не в усіх районах області 

вирішено питання про доставку крові до лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції 

Центру для дослідження на СД/4 та вірусне навантаження.  

У лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції КНП «Херсонський обласний центр 

профілактики та боротьби зі СНІДом» Херсонської обласної ради за 2019 рік 

проведено 6234 досліджень внутрішнього та 17 – зовнішнього контролю якості 

лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.  

За 2019 рік проведено 3480 підтверджувальних досліджень, із них 3370 – 

методом імуноферментного аналізу та 110 – імуноблотингом; 6160 досліджень 

для діагностики гепатиту В та 6144 гепатиту С та 6136 досліджень на ІПСШ. 

Хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД 2019 року проведено 6418 досліджень на 

визначення рівня СD/4, 7077 досліджень на визначення рівня вірусного 

навантаження та проведено 5608 аналізів для діагностики опортуністичних 

інфекцій. 

В області впроваджено систему лабораторного моніторингу резистентності 

ВІЛ до антиретровірусних препаратів. З метою проведення епідеміологічного 

нагляду шляхом тестування на медикаментозну резистентність ВІЛ за 2019 рік 

направлено 8 зразків сироватки крові від нещодавно інфікованих пацієнтів [2]. 

У межах виконання обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки [10] та заходів протидії захворюванню 

соціально-небезпечних хвороб, у тому числі наркоманії, в області впроваджено 

замісну підтримувальну терапію для хворих з опіоїдною залежністю. У 

лікувально-профілактичних закладах Херсонської області відкрито і працює 8 

сайтів ЗПТ, на яких станом на 01.01.2020 року охоплено цим видом лікування 348 

осіб, у тому числі на сайті обласного наркодиспансеру – 103 особи, 

облтубдиспансеру – 15, Скадовська ЦРЛ – 46, Новокаховська міська лікарня – 57, 

Каховська ЦРЛ – 27, Олешківська ЦРЛ – 18, Голопристанська ЦРЛ – 24, 

Генічеська ЦРЛ – 58 [2].  

На всіх сайтах ЗПТ 2019 року впроваджено обстеження хворих на ВІЛ-

інфекцію швидкими тестами, розширено коло обстежених на ВІЛ, постійно 

пропонується з’ясувати ВІЛ-статус статевим партнерам пацієнтів. У межах 

поліпшення якості надання допомоги було запроваджено послугу видачі 

препаратів стабільним пацієнтам безпосередньо із сайту на термін до 10 діб, що 

передбачає більшу свободу пересування, працевлаштування та сприяє 

поліпшенню якості їхнього життя; таких пацієнтів 18 (5,2%) від загальної 

 кількості на ЗПТ. 

Херсонщина посідає перше місце за найважливішим показником якості 

надання допомоги ЗПТ – утримання пацієнтів у програмі. Майже 90% хворих 

довгостроково отримують лікування, як правило, виходять із програми або в разі 
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самостійного рішення вести тверезий спосіб життя, або в разі смерті чи взяття під 

варту. 

Із загальної кількості пацієнтів, які отримують ЗПТ (348) по області, 130 осіб 

ВІЛ-інфіковані (37,4%), у тому числі 120 отримують АРТ, охоплено лікуванням 

антиретровірусними препаратами 92,3%. Із загальної кількості отримувачів ЗПТ 

81 пацієнту, або 23,3%, видається препарат безпосередньо на руки, організовано 2 

стаціонари вдома. Аналіз соціально-демографічних характеристик пацієнтів ЗПТ 

засвідчив, що 87,4% від їхнього числа складають чоловіки та 12,6% – жінки. 

Препаратом «Метадон» лікується 310 осіб (89,1%), препаратом «Бупренорфін» – 

38 (10,9%).  

Усі клієнти ЗПТ отримують консультації соціальних працівників, 

здійснюються перенаправлення до психологів, лікарів, юриста. На сайтах 

проводяться групи самопомочі, індивідуальні консультації, групові заняття.  

Медичним персоналом закладів охорони здоров’я, на базі яких розташовано 

сайти ЗПТ, відпрацьовано механізми переадресації хворих до інших ЗОЗ за 

показниками соматичних захворювань, розроблено локальні протоколи, 

маршрути пацієнтів. У подальшому в області планується розширення послуг із 

замісної підтримувальної терапії та відкриття сайтів у Білозерському та 

Бериславському районах, а також у місті Херсоні в первинній ланці клінічних 

міських лікарень. Питання щодо стану впровадження замісної підтримувальної 

терапії та відкриття сайтів ЗПТ у Бериславському та Білозерському районах 

заслуховувалося на засіданнях Херсонської обласної ради з координації дій (як 

відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ) від 03 квітня2019 року, протокол 

№1 та від 13 вересня 2019 року, протокол №3. 

У межах проєкту «Поліпшення якості та стійкості медикаментозного 

підтримувального лікування в Україні», що реалізується МБФ «Альянс 

громадського здоров’я», згідно з Меморандумом про співпрацю із МОЗ України 

та за фінансової підтримки Центру контролю та профілактики захворювань США 

згідно з надзвичайним планом президента США щодо боротьби зі СНІДом 

(PEPFAR) у серпні 2019 року було проведено 3-денну робочу зустріч з питань 

розвитку медикаментозного підтримувального лікування в регіоні та підтримки 

досягнення цілей ініціативи Fast Track «90-90-90». У зустрічі взяли участь лікарі-

наркологи, фтизіатри, інфекціоністи, психіатри, сімейні лікарі, медичні сестри, 

соціальні працівники та представники громадськості [2].  

Окремо  зупинимося  на  проблемах  профілактики передачі ВІЛ-інфекції від 

матері до дитини. Так, основним методом виявлення ВІЛ-інфекції у вагітних є 

тестування на ВІЛ. 2019 року на ВІЛ-інфекцію проведено всього 8717 досліджень 

сироваток крові вагітних жінок при взятті їх на диспансерний облік щодо 

вагітності (код 109.1), виявлено 35 позитивних результатів (0,40%), з них 
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обстежено швидкими тестами 325 осіб, виявлено 4 позитивних результати 

(1,23%). За кодом 109.2 обстежено 10426 вагітних, виявлено 2-х осіб з позитивним 

результатом (0,02%). 

На початок 2019 року під наглядом у жіночих консультаціях перебувало 33 

ВІЛ-інфікованих вагітних, упродовж року первинно взято на облік 84 ВІЛ-

інфіковані вагітні, загальна кількість склала 117 жінок (2018 р. – 120, 2017 р. – 135 

вагітних). 2019 року вперше виявлено позитивний результат у 37 вагітних (2018 р. 

– 23, 2017 р. – 36 вагітних). З відомим ВІЛ-позитивним статусом на облік через

вагітність звернулися 47 жінок, або 55,9% від загальної кількості взятих на облік

2019 року (2018 р. – 71,3%, 2017 р. – 63,6%).

2019 року відбулися пологи у 84 ВІЛ-інфікованих жінок (народилося 84 

живих новонароджених дітей), із них у 38 випадках були ускладнення 

вагітності (45,2%); у 52 випадках виявлено супутню патологію (61,9%). Пологи 

були передчасними у 16 випадках (19,0%). Доставлено до пологового 

стаціонару в потужному періоді 11 вагітних (13,1%) та 2 жінки – після 

народження дитини (2,2%). 

2019 року підлягали ПЛР ДНК діагностиці всього 105 дітей, обстежено 102 

дитини (97,1%), виявлено 4 ВІЛ-позитивних дитини (3,9%). Із 102 дітей 

обстежено методом ПЛР ДНК упродовж перших 2-х місяців життя 97 дітей, або 

95,1%. Із 81 обстеженої ПЛР ДНК дитини 2019 року народження виявлено ВІЛ-

інфекцію в 2-х дітей, або 2,47%. 

Водночас, як зазначають фахівці, заходи з профілактики передачі ВІЛ від 

матері до дитини в області проводяться недостатньо, показники щороку 

погіршуються. За останні три роки спостерігається зниження охоплення ВІЛ-

інфікованих вагітних профілактичним лікуванням АРТ: 2019 року показник 

охоплення склав 92,9% (не отримали лікування 6 ВІЛ-інфікованих вагітних), 2018 

– 95,3%, 2017 – 97,7%. Отримали антиретровірусну профілактику 82 дитини, або

97,6% (усі в першу добу після народження), не отримали лікування 2 дитини.

2019 року проведено пологи шляхом кесаревого розтину в 24 жінок (28,6%),

питома вага кесаревого розтину менше ніж 2018 (32,3%) та 2017 (40,0%).

Показник передачі ВІЛ від матері до дитини 2019 року (діти 2017 року

народження) зріс до 3,26%, 2018 – 2,08%. Цільове значення показника 1%.

За час дії обласної програми з ВІЛ/СНІД (2015 – 2018 роки) [10] та в 

наступний період за 9-ма індикаторами було досягнуто відповідних цільових 

значень. Водночас не вдалося виконати повністю такі індикатори: кількість ВІЛ-

інфікованих, охоплених послугами з догляду та підтримки; кількість 

загальноосвітніх навчальних закладів, які мають підготовлених вчителів і 

впродовж останнього навчального року забезпечили навчання учнів за 

програмами розвитку життєвих навичок щодо формування здорового способу 
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життя і профілактики ВІЛ; частота передачі ВІЛ від матері до дитини; кількість 

ВІЛ-інфікованих, узятих під медичний нагляд на останніх стадіях розвитку ВІЛ-

інфекції. Причини цього криються в складнощах роботи з асоціальними сім’ями, 

що не хочуть приймати АРТ і мігрують територією області, ховаючись від 

державних служб і банків, недостатнє тестування на ВІЛ, насамперед уразливі на 

ВІЛ групи населення, з метою виявлення раннього інфікування ВІЛ. 

Висновки. Саме тому вважаємо за потрібне для поліпшення роботи з питань 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному та місцевому рівні проведення таких 

заходів: 1. Насамперед розробити нові регіональні та місцеві програми протидії 

ВІЛ/СНІДу на 2021-2025 роки. 2. Вирішити питання про відкриття кабінетів 

«Довіра» в лікувальних закладах областей, де їх ще немає, відповідно до наказу 

МОЗ України від 12 березня 2008 року № 122 «Про внесення змін до наказу МОЗ 

України від 23 лютого 2000 року № 33». 3. Розширити доступ до консультування 

та тестування на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидких тестів на первинному рівні 

надання медичної допомоги, насамперед вразливих до ВІЛ груп населення. 4. 

Забезпечити охоплення антиретровірусною терапією (АРТ) не менше 95% від 

кількості диспансерної групи ВІЛ-інфікованих без урахування дітей, народжених 

ВІЛ-інфікованими матерями, у стадії підтвердження діагнозу. 5. Організувати в 

районах і містах областей регулярний забір крові для дослідження на СД4, 

вірусне навантаження, ПЛР ДНК з наступною своєчасною доставкою 

біоматеріалу до лабораторій, зокрема на Херсонщині до КНП «Херсонський 

обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Херсонської обласної ради. 

6. Забезпечити якісну диспансеризацію ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД,

охоплення хворих дослідженням на визначення імунного статусу СД4+, вірусного

навантаження, своєчасне якісного внесення даних до МІС/ВІЛ. 7. Забезпечити

дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, дитячими молочними сумішами

за рахунок місцевих бюджетів та запас ДМС на випадок виявлення ВІЛ-інфекції в

жінки під час пологів. 8. Поліпшити охоплення тестуванням на ВІЛ-інфекцію

чоловіків (статевих партнерів) вагітних жінок у жіночих консультаціях з метою

профілактики інфікування статевим шляхом жінок у період вагітності та

наступним інфікуванням дитини. 9. Забезпечити 100% проведення

антиретровірусного лікування ВІЛ-інфікованих вагітних та народжених ними

дітей, розширити проведення пологів ВІЛ-інфікованих вагітних шляхом

кесаревого розтину. 10. Посилити контроль з боку акушерів-гінекологів жіночих

консультацій за прийомом АРВ-терапії та продовження отримання лікування ВІЛ-

інфікованими вагітними після пологів. 11. І насамкінець, що має неабияке

значення: забезпечити належний зв’язок з громадськістю з питань запобігання

ВІЛ/СНІДу, посилити роз’яснювальну профілактичну роботу, особливо серед

молоді, насамперед учнівської і студентської, щодо небезпеки для здоров’я
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людини, яку спричиняє ВІЛ-інфекція, та наслідків для дальшого нормального 

життя. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО 

ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Анотація. В статті розглянуто різні підходи до розуміння сутності поняття 

«електронне врядування» на основі чого сформульовано авторське визначення. 

Окреслено основні проблеми розвитку електронного врядування, які пов’язані із 

відсутністю чіткої градації електронних адміністративних послуг та відсутністю 

ефективних елементів електронного врядування в сфері митниці, державних 

закупівель та оподаткування. Запропоновано декілька перспективних напрямків 

удосконалення електронного врядування в Україні з огляду на існуючі проблеми 

та виклики спричинені пандемією коронавірусу. Метою даної статті є аналіз 

ефективності впровадження електронного урядування в Україні з огляду на 

необхідність спрощення отримання населенням і бізнесом державних 

адміністративних послуг та перспектив його розвитку в умовах подолання 

наслідків пандемії коронавірусу. В дослідженні використано методи порівняння 

та узагальнення при дослідженні наукових підходів до розуміння сутності поняття 

«електронне врядування», емпіричний метод при дослідженні проблематики 

становлення електронного врядування та системний підхід при розробці 

пропозицій щодо перспектив удосконалення електронного врядування в Україні. 

В статті сформульовано авторське визначення поняття «електронне врядування». 

Визначено три основні проблеми розвитку електронного врядування в Україні: 

відсутність чіткої градації електронних адміністративних послуг держави; 

відсутність можливостей для широкого забезпечення доступу населення до 
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tel:+380442054869
tel:+380442054869


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №1(7) 2021 

204 

електронних послуг Кабінету Міністрів України; відсутність ефективного 

електронного врядування у сферах, які наповнюють державний бюджет України 

та забезпечують правове функціонування економіки, зокрема в таких як митниця, 

державних закупівель та оподаткування. Запропоновано заходи щодо 

удосконалення електронного врядування в медицині, на митниці, в системі 

оподаткування, в освіті, в сфері надання адміністративних послуг шляхом 

створення нових спеціальних Інтернет-порталів, мобільних додатків, залучення 

технологій блокчейн тощо. 

Ключові слова: електронне врядування, адміністративні послуги, 

електронне врядування в медицині, електронні послуги. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF E-GOVERNANCE 

DEVELOPMENT  IN UKRAINE. 

Abstract. The article considers different approaches to understanding the essence 

of the concept of "e-government" on the basis of which the author's definition is 

formulated.  The main problems of e-government development are outlined, which are 

related to the lack of clear gradation of e-government services and the lack of effective 

elements of e-government in the field of customs, public procurement and taxation.  

Several promising areas for improving e-government in Ukraine are proposed, given the 

existing problems and challenges caused by the coronavirus pandemic.  The purpose of 

this article is to analyze the effectiveness of e-government in Ukraine given the need to 

simplify the receipt of public administrative services by the population and business and 

prospects for its development in overcoming the effects of the coronavirus pandemic.  

The study uses methods of comparison and generalization in the study of scientific 

approaches to understanding the essence of the concept of "e-government", an empirical 

method in the study of e-government and a systematic approach in developing proposals 
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for improving e-government in Ukraine. 

The author's definition of the term "e-government" is formulated in the article.  

Three main problems of e-government development in Ukraine have been identified: 

the lack of a clear gradation of e-government services;  lack of opportunities for wide 

access of the population to electronic services of the Cabinet of Ministers of Ukraine;  

lack of effective e-government in the areas that fill the state budget of Ukraine and 

ensure the legal functioning of the economy, in particular such as customs, public 

procurement and taxation.  Measures to improve e-government in medicine, customs, 

taxation, education, administrative services by creating new special Internet portals, 

mobile applications, attracting blockchain technologies, etc. are proposed. 

Keywords: e-government, administrative services, e-government in medicine, e-

services. 

Постановка проблеми. Удосконалення ефективності державного управління 

в країнах, що розвиваються є одним із найголовніших аспектів економічної 

стратегії спрямованої на забезпечення сталого розвитку держави. Одним із 

елементів економічної стратегії країн, що розвиваються є розвиток електронного 

врядування заснованого на всебічному впровадженні можливостей інформаційно-

комунікаційних технологій в практику державного управління з метою 

спрощення процедур отримання послуг державних органів влади.  

Актуальність питання розвитку електронного врядування значно зростає в 

умовах пандемії коронавірусу, адже впровадження карантинних заходів обмежує 

можливості населення і бізнесу отримувати необхідні державні послуги через 

порушення логістики та інші супутні проблеми. Окрім цього, ще важливішим 

розвиток електронного врядування буде в посткарантинний період, адже держава 

вимагатиме наповнення державного бюджету і стимулювання розвитку бізнесу, а 

тому, на цьому етапі, досить важливим є мінімізація корупційної складової на всіх 

рівнях державного управління, а особливо в сферах, які стосуються митниці, 

державних закупівель та оподаткування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблематики 

електронного врядування присвятило свої праці багато вітчизняних та зарубіжних 

теоретиків і практиків державного управління серед яких варто відмітити 

Баранова О.А., Демкової М.С., Жиляєва І.Б., Малюкової І.Г. [1], Дада Д. [2], 

Карачай В.А. [3], Клімушина П.С., [4] Лопушинського І. П. [5], Пеко Дж., 

Фінгера М. [6] та ін.  

Однак, основний акцент в дослідженнях електронного урядування зроблено 

на спрощенні тих видів державних послуг, які несуть великі втрати часу 

населення і бізнесу в процесі їх отримання, проте тим сферам діяльності держави, 

що  мають  корупційну  складову  або  призводять   до  необґрунтованих   витрат  
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бізнесу приділяється мало уваги. 

Тому метою даної статті є аналіз ефективності впровадження електронного 

урядування в Україні з огляду на необхідність спрощення отримання населенням і 

бізнесом державних адміністративних послуг та перспектив його розвитку в 

умовах подолання наслідків пандемії коронавірусу. 

Виклад основного матеріалу. Проблематика електронного управління 

набуває своєї актуальності з розвитком інформаційних технологій та мережі 

Інтернет починаючи з середини 90-х років минулого століття. За цей час в 

науковій літературі сформувалися певні теоретичні підходи до пояснення суті 

електронного урядування. В силу різної мети дослідження та умов реалізації 

концепцій електронного урядування зауважимо, що у фаховій літературі немає 

єдиного підходу до пояснення сутності електронного урядування. Однак 

аналізуючи праці вітчизняних та зарубіжних вчених відмітимо комплексний 

підхід дослідження специфіки електронного врядування відображеного в працях 

американських вчених Фінгер М. та Пеко Дж., які виділяють три основні підходи 

до розуміння сутності поняття «електронне врядування». Так, відповідно до 

першого підходу електронне врядування трактується як механізм задоволення 

потреб населення і бізнесу за допомогою надання послуг через мережу Інтернет. 

Такий підхід описує початкові етапи становлення електронного урядування в 

країнах, що розвиваються, які спрямовані на спрощення бюрократичних процедур 

для отримання багатьох довідок або інших адміністративних послуг, які є не 

надто значущими як для населення і бізнесу, так і для держави. Другий підхід 

трактує електронне врядування як специфічну форму співпраці між громадянами, 

приватним сектором та державою як у виробленні політики, так і в наданні 

послуг. Тобто даний підхід акцентує увагу на тому, що електронне урядування 

ґрунтується на створенні умов для взаємного обміну інформацією між надавачем 

адміністративних послуг (державою) та їх споживачами (населення, бізнес). 

Третій підхід визначає електронне врядування як набір певних інструментів для 

демократизації суспільства, що є досить широким, а тому невизначеним [6, с. 6]. 

Досить широке визначення електронного врядування наводиться в книзі 

«Електронне урядування в Україні – ефективна влада для мешканців», де 

електронне врядування розуміють не як часткове технологічне рішення, а цілісну 

новітню концепцію здійснення управління державою, яка є необхідним 

елементом масштабного інформаційного перетворення суспільства. Нова 

ідеологія (філософія) та технологія формування і здійснення регуляторної 

політики, розробки та реалізації регуляторних актів, перерозподіл компетенції 

державних і суспільних структур, додержання ціннісних парадигм суспільства – 

усе це разом з багатьма іншими компонентами життєдіяльності суспільства є 

основою для інжинірингу державного управління, для створення і 
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функціонування інформаційного суспільства [7, с. 7]. На наш погляд, дане 

визначення описує загальну концепцію державного управління в умовах розвитку 

Інтернет-технологій та інформаційно-комп’ютерних технологій, що розмиває 

сутність базового поняття електронне врядування, яке передбачає використання 

інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення конкретних завдань 

державної влади спрямованих на забезпечення ефективного виконання державою 

своїх функцій.  

Уособленням наукових доробок у сфері електронного урядування в Україні є 

Концепція розвитку електронного урядування в Україні (далі – Концепція), де під 

електронним врядуванням розуміють форму організації державного управління, 

яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу 

держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян [8]. На відміну від 

багатьох визначень електронного врядування визначення наведене в Концепції 

акцентує увагу на таких важливих складових електронного врядування як 

підвищення ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної 

влади і органів місцевого самоврядування, однак не зважаючи на це, на наш 

погляд все ж не в повній мірі розкриває зміст електронного врядування. 

Так, виходячи з аналізу наукової літератури та практики державного 

управління в Україні в контексті запровадження елементів електронного 

врядування, при визначені сутності даного поняття необхідно звернути увагу на 

запит суспільства, де головним акцентом є не зменшення бюрократичних 

процедур та скорочення часу отримання адміністративних послуг, а зменшення 

корупційної складової державного управління, що є найкращим показником 

ефективності держави. Таким чином, на наш погляд, електронне врядування 

повинно включати в себе чотири ключових складових: 1) максимальне 

використання можливостей комп’ютерних технологій та мережі Інтернет для 

спрощення бюрократичних процедур щодо надання населенню і бізнесу 

адміністративних послуг; 2) спрощення комунікації між всіма органами 

державного управління і місцевого самоврядуванням шляхом максимального 

скорочення кількості паперових документів і процедур прийняття управлінських 

рішень; 3) підвищення прозорості і відкритості органів державної влади не лише в 

сфері прийняття рішень та публікації різного роду відомчих документів у 

відкритому доступі, але й у сфері самого процесу надання адміністративних 

послуг, наприклад, проходження митного контролю, проведення податкової 

перевірки, складання кваліфікаційних іспитів кандидатів на обіймання посад в 

органах державного і місцевого управління та інших; 4) максимальне залучення 

населення до вирішення проблем функціонування держави шляхом подання 
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пропозицій, правок до законопроектів, організації дискусій та створення 

електронних майданчиків для голосування за проекти державного і місцевого 

врядування на зразок голосування за проекти партисипаторного бюджету. 

Таким чином, виходячи з вищенаведеного можемо зробити висновок, що 

електронне врядування – це інноваційний механізм прийняття і реалізації 

управлінських рішень державними органами влади та місцевого самоврядування 

шляхом використання можливостей комп’ютерних технологій та мережі Інтернет 

в сфері спрощення бюрократичних процедур управлінських процесів, надання 

адміністративних послуг населенню та бізнесу, залучення населення до 

управління державою, а також створення умов для забезпечення верховенства 

права в суспільстві. 

Впровадження електронного врядування в Україні розпочалося з середини 

2000-х років, зокрема відправною точкою можна назвати прийняття Закону 

України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007-2015 рр.» [9], який прийнятий із метою вдосконалення державного 

управління, відносин між державою та громадянами, становлення електронних 

форм взаємодії між органами державної влади й органами місцевого 

самоврядування та фізичними і юридичними особами. Після цього було прийнято 

ще ряд інших законодавчих і нормативно правових актів таких як: Закон України 

«Про електронний цифровий підпис» [10], Закон України «Про доступ до 

публічної інформації» [11] Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 

вересня 2017 р. №649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні» [8] тощо. 

Реалізація перелічених законодавчих та нормативно-правових актів призвела 

до створення можливостей для електронного надання понад 120 видів 

адміністративних послуг населенню та бізнесу шляхом розробки спеціальної 

Інтернет-сторінки на веб-порталі Кабінету Міністрів України – 

https://www.kmu.gov.ua/servicesfilter. Однак не зважаючи на такі заходи Україна в 

міжнародних рейтингах щодо розвитку електронного врядування перебуває за 

межами ТОП-50 країн. Одним із основних таких рейтингів є рейтинг Організації 

Об’єднаних Націй, яка починаючи з 2001 року готує спеціальний звіт щодо 

розвитку електронного урядування в країнах світу.  

Для оцінювання та моніторингу поточного стану впровадження електронного 

урядування, порівняння різних країн використовують показник електронної 

готовності (е-government Readiness Index), який охоплює індекс стану веб-

ресурсів, насамперед наявність доступного актуального офіційного урядового 

веб-порталу, веб-сайтів органів державної влади, через які надаються 

інформаційні й інші послуги в електронному вигляді (The Web Measure Index); 

індекс стану телекомунікаційної інфраструктури – відносну чисельність 

https://www.kmu.gov.ua/servicesfilter
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користувачів інтернету, кількість персональних комп’ютерів, телефонних ліній 

тощо (Telecommunication Infrastructure Index); індекс освіти, наукового й 

культурного рівнів громадян (Human Capital Index). Дані показники 

розраховуються з інтервалом в 2 роки і публікуються на Інтернет-сайті 

Організації Об’єднаних Націй (табл. 1). 

Таблиця 1 

Рейтинг деяких країн світу за показником 

E-government development index у 2018 р.

Рейтинг Країна EGDI EGDI 

Компонент он-

лайн 

обслуговування 

(OSI) 

Компонент 

ІКТ (TII) 

Компонент 

людського 

капіталу 

(HCI) 

1. Данія 0.9150 1 0.7978 0.9472 

2. Австралія 0.9053 0.9722 0.7436 1 

3. Республіка Корея 0.9010 0.9792 0.8496 0.8743 

4. 

Сполучене 

Королівство Великої 

Британії та Ірландії 

0.8999 0.9792 0.8004 0.9200 

5. Швеція 0.8882 0.9444 0.7835 0.9366 

… … … … … … 

32. Російська Федерація 0.7969 0.9167 0.6219 0.8522 

33. Польща 0.7926 0.9306 0.5805 0.8668 

38. Білорусь 0.7641 0.7361 0.6881 0.8681 

45. Угорщина 0.7265 0.7361 0.6071 0.8364 

49. Словаччина 0.7155 0.7361 0.5964 0.8141 

67. Румунія 0.6671 0.6597 0.5471 0.7944 

69. Республіка Молдова 0.6590 0.7708 0.4787 0.7274 

… … … … … … 

81. Узбекистан 0.6207 0.7917 0.3307 0.7396 

82. Україна 0.6165 0.5694 0.4364 0.8436 

83. Сейшели 0.6163 0.6181 0.5008 0.7299 

* Побудовано автором за даними ООН [12]

Не зважаючи на те, що Кабінет Міністрів України на своєму сайті пропонує 

надання онлайн багатьох адміністративних послуг, Україна в рейтингу за E-

government Readiness Index посідає 82 місце в світі знаходячись поруч таких країн 

як Сейшели та Узбекистан. Окрім цього, Україна суттєво поступається всім 
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країнам-сусідам, навіть Республіці Молдова, яка за іншими економічними чи 

політичними рейтингами займає нижчі місця, ніж наша держава. Такий стан 

речей, на наш погляд, пов'язаний з такими складовими рейтингу як онлайн-

обслуговування та компонент ІКТ, тобто чисельність абонентів Інтернет. Так, не 

зважаючи на те, що Кабінет Міністрів України сформував великий перелік послуг 

на своєму сайті, насправді, значна кількість таких послуг не можуть вважатися 

послугами в традиційному розумінні, адже багато вкладок містить лише 

інформацію про послуги або про місця, де можна таку послугу отримати. 

Наприклад, послуги у сфері медицини на сайті КМУ містять такі вкладки: 

Медичні заклади: Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги; 

Електронне здоров’я: перевірка медичної довідки. Тобто, насправді така 

інформація відноситься до інформаційної послуги, а не до послуг в сфері 

медицини. Таким чином, сьогодні, в умовах карантинних заходів пов’язаних з 

пандемією коронавірусу (COVID-19) електронне врядування фактично не задіяно. 

Аналогічні зауваження можна висловити й до інших, так званих, онлайн-послуг, 

що реалізуються на сайті Кабінету Міністрів України.  

З іншого боку, в порівняно низькому рейтингу України за E-government 

Readiness Index є й суб’єктивна сторона, яка відображає кількість абонентів 

мережі Інтернет, адже з одного боку за даними Держстату станом на 1 січня 2019 

року чисельність абонентів Інтернет в Україні складає 26,067 млн. осіб, що 

становить 75,8% від загальної чисельності населення старших за 18 років (тобто 

того населення, яке має право отримувати державні адміністративні послуги). 

Однак враховуючи те, що в Україні існує 52 млн. абонентів мобільного зв’язку 

[13], частка користувачів мобільного Інтернету може бути вищою, ніж частка 

абонентів мережевого Інтернету, а отже з високою ймовірністю можна говорити 

про те, що резерви охоплення онлайн-послугами в нашій державі є значно 

більшими, ніж відображено при розрахунку E-government Readiness Index.  

Розуміючи тенденції зростання користувачів мобільного Інтернету та 

зростання кількості власників смартфонів українська влада запропонувала 

концепцію розвитку електронного врядування під назвою «Держава у смартфоні». 

Відповідно до цієї концепції Урядом розроблено спеціальний мобільний додаток 

«Дія» і спеціальний Інтернет-портал, за допомогою яких реалізується ряд 

адміністративних послуг, що відображені в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Функціональний набір мобільного додатку «Дія» та урядового порталу «Дія» 

в рамках реалізації концепції електронного врядування 

«Держава в смартфоні»* 

Застосунок Портал Цифрова освіта Інтернет 

Цифрові водійські 

права 

єМалятко Запуск 

освітньої 

платформи 

Ліцензії 

операторам 

мобільного 

зв’язку 

Цифрове свідоцтво 

про реєстрацію 

транспортного 

засобу 

Верифікація 

водійських прав 

Запуск 

Цифрової 

освіти в 

бібліотеках 

Методики 

вимірів 

швидкості 

BankID Верифікація 

свідоцтва про 

реєстрацію 

транспортного 

засобу 

Тренери для 

тренерів 

Обробка даних 

спідтестів 

Цифровий поліс 

страхування на авто 

Визначення 

належного 

користувача 

транспортного 

засобу 

Цифровий 

студентський 

Заміна водійських 

прав 

Цифровий паспорт Електронний 

кабінет 

Цифровий 

закордонний 

паспорт 

Реєстрація ФОП 

Штрафи на авто Реєстрація ТОВ 

Цифровий 

податковий номер 

Прописка дитини 

онлайн 

Твої дані з реєстрів Паспорт разом з 

ІПН 

*Побудовано автором за даними Інтернет-порталу Дія. Цифрова держава [14]

Реалізація концепції електронного врядування «Держава в смартфоні» через 

мобільний додаток і урядовий портал «Дія» безумовно є позитивним кроком для 
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 розвитку електронного врядування в Україні, в сфері спрощення ведення бізнесу, 

адже підприємці отримують можливість зареєструвати підприємство не виходячи 

із дому, а також подати майже всі види звітності через електронний кабінет 

платника податків.  

Однак ситуація, що склалася у світі та Україні пов’язана із пандемією вірусу 

COVID-19 та карантинних заходів вимагає перегляду всіх концепцій 

електронного врядування в нашій державі, адже важливим є не лише організація 

роботи всіх служб і держави в цілому в умовах карантину, але й забезпечення 

швидкого виходу з економічної кризи, яка вже є і буде посилена наслідками 

коронавірусу. 

Розглянемо деякі перспективні аспекти удосконалення електронного 

врядування в Україні в умовах пандемії COVID-19 з урахуванням міжнародного 

досвіду та національних реалій. 

Так, безумовно, перший напрямок електронного врядування, який потребує 

удосконалення – це система охорони здоров’я. Варто зауважити, що повноцінне 

запровадження електронного врядування в систему охорони здоров’я буде 

можливим шляхом створення електронної бази даних всіх пацієнтів починаючи 

від створення електронних медичних книжок і закінчуючи оцифруванням історії 

хвороби та результатів аналізу, адже до сьогоднішнього дня дані про 90% 

пацієнтів знаходяться на паперових носіях в лікарняних архівах. Така база даних є 

досить важливою зокрема в період пандемії COVID-19, адже приймаючі 

відділення різних лікарень могли б миттєво знайти історії інших хвороб людини, 

виявити патології значно скоротивши час на пошуки в паперових носіях та не 

чекаючи доставки, наприклад з районної лікарні в обласну. Звичайно, скептики 

вказуватимуть на відсутність грошових і людських ресурсів для проведення 

роботи з оцифрування даних, з чим важко не погодитися. Однак, зважаючи на те, 

що в Україні майже в кожній області є великі вищі навчальні заклади, які готують 

фахівців у сфері ІТ-технологій, то організація спеціальної практики для таких 

студентів дозволить оцифрувати лікарняні архіви з мінімальними затратами і за 

короткий період.  

Іншим перспективним напрямком удосконалення електронного врядування в 

сфері медицини є створення можливостей для формування онлайн-черги до того 

чи іншого лікаря через спеціальний мобільний додаток, що підвищить зручності 

для хворих, зокрема батьків малих дітей. Разом з тим, в умовах карантину досить 

доречим є створення спеціального додатку для отримання онлайн-консультації від 

фахових лікарів. Такий додаток вже є створений волонтерами під назвою «Доктор 

Онлайн», однак даний крок необхідно реалізувати в загальнонаціональному 

масштабі з метою охоплення широких верств населення, в т.ч. літніх людей, для  

чого необхідно організувати спеціальний контакт-центр. 
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Належне місце необхідно віддати організації медичної логістики починаючи 

з управлінням руху швидкої допомоги і закінчуючи онлайн-обліком резервів і 

складів з медичним обладнанням та медикаментами. Як показує невтішна 

практика, за відсутності прозорості, з початку 2020 року з України безконтрольно 

і безкарно було вивезено стратегічні запаси медичних масок та іншого 

необхідного для боротьби з COVID-19 обладнання [15].  

Разом з цим, варто звернути увагу на вже використаний досвід Китаю, 

Ізраїлю, Італії щодо відстеження дотримання громадянами карантину шляхом 

використання даних про «переміщення» смартфонів, даних мобільних операторів 

про пересування та даних камер відеоспостережень на вулицях міст. Цими ж 

країнами розробляються технології щодо глобального контролю здоров’я нації 

використовуючи технології дистанційного вимірювання пульсу та артеріального 

тиску через спеціальні гаджети та фітнес-браслети. 

Враховуючи досягнення наукової думки та розвитку новітніх технологій 

обліку і реєстрів даних варто звернути увагу на роль блокчейн в економіці та в 

управлінні процесами, в тому числі на державному рівні. Блокчейн – це 

багатофункціональна і багаторівнева інформаційна технологія призначена для 

надійного і захищеного обліку різноманітних активів. Технологія блокчейн була 

створена в процесі розробки криптовалюти біткоїн (не будемо вдаватися до 

пояснення суті цього цифрового феномену, в науковій і науково-популярній 

літературі існує велика кількість обґрунтованих думок щодо цього питання) у 

2009 році невідомою особою або групою осіб під псевдонімом Сатоші Накамото 

(Satoshi Nakamoto). Концепція і подробиці роботи біткойна викладені в 

лаконічному і легкому для читання технічному документі «Біткойн: Однорангова 

система електронної готівки». Платежі в децентралізованій віртуальній валюті 

записуються в публічному реєстрі (public ledger), який зберігається на багатьох – 

потенційно на всіх – комп’ютерах користувачів біткойна і постійно доступний для 

перегляду в Інтернеті. На кожному комп’ютері, підключеному до мережі біткойна 

за допомогою клієнта, що виконують перевірку і передачу трансакцій, – 

зберігається копія блокчейну, яка автоматично завантажується, коли користувач 

під’єднується до біткойн-мережі. В реєстрі зберігається повна інформація про всі 

адреси і баланси, починаючи з генезис-блоку, тобто найпершого блоку 

трансакцій, до останнього доданого блоку [16, с. 21]. Тобто виходячи з 

вищенаведеного, можна зробити висновок про те, що блокчейн дозволяє 

забезпечити повністю прозоре використання будь-яких активів, а це в свою чергу 

робить його одним із реальних механізмів досягнення відкритості і прозорості 

електронного врядування зокрема, і державного управління взагалі. 

Вже  сьогодні  в  науковій  та  науково-популярній літературі розглядаються  

елементи концепції блокчейн-медицини, яка передбачає формування електронних 
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медичних карт, історій хвороби, зберігання інших медичних даних в блокчейні, 

банки вірусів, медичні контракти тощо. Такі технології дадуть можливість 

проводити різні медичні наукові дослідження використовуючи необхідні дані в 

електронній формі, а також значно спростять саме лікування хворих маючи 

доступ як до їх історії хвороби, так і до банку вірусів. Однак найважливіша роль 

блокчейну в медицині полягає в забезпеченні прозорості закупівлі ліків, 

встановленні цін в аптеках, збереженні резервів медикаментів тощо. 

Не зважаючи на наявність прогресивних технологій в сфері медицини, для 

ефективного функціонування системи охорони здоров’я необхідна сильна 

економіка, яка внаслідок пандемії отримає суттєві збитки. Така ситуація 

вимагатиме вжиття негайних заходів щодо підвищення ділової активності та 

подолання дефіциту державного бюджету утвореного внаслідок негативних 

наслідків карантину.  

В цьому контексті, на наш погляд, найголовнішими заходами удосконалення 

електронного врядування будуть ті заходи, які з одного боку полегшують ведення 

бізнесу, а з іншого – суттєво зменшують рівень тіньової економіки і контрабанди 

товарів.  

З метою полегшення ведення бізнесу Кабінетом Міністрів України створено 

портал «Дія», який дозволяє реєструвати підприємства онлайн, а також містить 

спеціальну Інтерент-сторінку «Дія.Бізнес», яка виконує роль довідника з 

підприємництва, дає можливість отримати ту чи іншу консультацію тощо. 

Однак, в сфері зменшення контрабанди та зниження тіньової економіки, на 

сьогоднішній день, фактично нічого не реалізовано шляхом використання засобів 

електронного врядування, особливо це стосується митниці, пунктів 

прикордонного контролю, митних постів. Як показує успішний досвід Грузії, який 

з тих чи інших причин не вдалося реалізувати в Україні, застосування 

електронних засобів управління та електронних відкритих баз даних на митниці 

до мінімуму зводить людський фактор в процесі оформлення митних документів, 

здійснення митних платежів. Окрім цього, важливим є зменшення кількості 

паперових документів необхідних для митного оформлення товарів шляхом 

створення відповідних електронних сервісів, що дозволить зменшити час на 

розмитнення всіх груп товарів, особливо це стосується подання електронних 

митних декларацій. Тобто пропонується максимальне обмеження контакту 

митного інспектора та експортера/імпортера чи митного брокера з метою 

унеможливлення корупційних дій. Конкретизуючи заходи щодо підвищення 

ефективності електронного врядування на митниці відмітимо наступне: 

запровадження повної автоматизації в процесі реєстрації електронної митної 

декларації за допомогою спеціального сервісу без необхідності завантаження .pdf 

– файлів інспектором митниці, що унеможливить свідомі затримки такого
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завантаження з метою отримання неправомірної вигоди; надсилати декларанту 

повний перелік процедур призначених митницею при розмитнені товарів, а також 

інформацію про хід процесу оформлення митних документів; інтеграція 

платіжних програм та інструментів з програмним забезпеченням декларантів з 

метою спрощення безготівкової оплати всіх митних платежів тощо. 

Удосконалення роботи митниці шляхом повної реалізації концепції 

«Електронна митниця» дасть змогу нашій державі мінімізувати фінансові втрати 

при розмитненні товарів, а це в свою чергу дозволить суттєво збільшити 

надходження до державного бюджету від митних платежів. Адже зважаючи на те, 

що за висновками експертів, обсяги контрабанди товарів в Україну коливаються в 

межах 8-12 млрд. дол. США щороку, то залучення хоча б частини цієї суми до 

державного бюджету сприятиме акумуляції необхідного фінансового ресурсу для 

подолання наслідків пандемії COVID-19, економічної кризи та розвитку держави 

Україна в цілому. 

Перспективним напрямом розвитку електронного врядування в Україні, на 

наш погляд, може бути надання електронного підпису під час отримання ID-

картки громадянами України, а також під час оформлення закордонних віз, що з 

одного боку значно знизить навантаження на систему органів влади, які надають 

адміністративні послуги, а з іншого – цей захід дозволить збільшити кількість 

жителів, які зможуть не виходячи з дому підписувати будь-які документи 

пов’язані із державними адміністративними послугами або різними правочинами. 

Важливим напрямком розвитку електронного врядування є освіта. 

Непідготовлений перехід до концепції «Нова українська школа» та дистанційне 

навчання в умовах карантину висвітлило багато недоліків в системі організації 

освіти, основним серед яких, на наш погляд, є нездатність до тайм-менеджменту 

ні збоку вчителів, ні збоку батьків. На жаль, освіта в Україні в останні роки 

фінансується за залишковим принципом, а як суспільно необхідний процес взагалі 

відійшов на другий план, що зменшило увагу до проблем вчителів, які сьогодні не 

користуються повагою через загальний рівень деградації суспільства. Фактична 

організація роботи вчителя по 12-15 годин на день в умовах карантину та 

дистанційного навчання є ненормальним явищем, яке порушує норми Кодексу 

законів про працю України, адже неорганізованість дистанційного навчання збоку 

держави призводить до безкінечних запитань батьків чи учнів у засобах 

комунікації (Viber, Facebook та ін.), в тому числі після закінчення робочого дня. 

Тому формування загальнонаціонального порталу онлайн освіти може стати 

одним із напрямків вирішення якості дистанційної освіти та проблем тайм-

менеджменту. Адже такий портал повинен мати функції створення онлайн шкіл з 

можливістю відкриття класних кімнат; дозволяти детально розписувати домашні 

завдання і отримувати відповіді на них у чітко встановлений час без змоги 
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зв’язатися з вчителем після визначених годин, коли такий зв'язок можливий в 

прямому ефірі; з метою зменшення запитань до вчителя, які забирають його час, 

створений портал повинен дозволяти проведення щоденних консультацій з 

вчителем протягом однієї академічної години у визначений час тощо. Тобто 

онлайн-освіта повинна давати змогу навчатися 24 години на добу, однак 

комунікація з викладачем чи вчителем повинна бути строго у визначені години, 

як і здача домашніх завдань і їх перевірка також у визначені години. В іншому 

випадку, освітній процес буде хаотичним з перевантаженням як вчителів, так і 

учнів, що знижуватиме його ефективність.  

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене можна зробити висновок, що 

розвиток електронного врядування в Україні є вимогою часу і особливо 

актуальним завданням Уряду в умовах карантинних заходів пов’язаних із 

пандемією COVID-19. Однак потрібно зауважити, що ефективність розвитку 

електронного врядування повинна вимірюватися не лише спрощенням процедур 

отримання тієї чи іншої довідки населенням, а динамікою надходження коштів до 

державного бюджету внаслідок впровадження різноманітних електронних 

сервісів. Зважаючи на рівень права в країні і якість судової та правоохоронної 

системи одним із основних ефектів від впровадження електронного врядування 

також є забезпечення прозорості державної влади і місцевого самоврядування, що 

сприятиме зменшенню зловживань, розкраданню медичних резервів та іншого 

державного майна. Пришвидшення реалізації концепції електронного врядування 

в Україні є можливим завдяки впровадженню технології блокчейн в систему 

державного управління з метою ефективного збереження будь-яких активів, 

зокрема різноманітних важливих даних, документів та фінансів. Перспективними 

напрями розвитку електронного врядування є розвиток онлайн освіти на засадах 

тайм-менеджменту в сфері організації освітнього процесу.  
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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ 

Анотація. Стаття присвячена висвітленню питань державного регулювання 

процесів впровадження соціальних інновацій. Метою публікації є нове 

осмислення процесів формування моделі державного управління впровадженням 

соціальних інновацій. Окреслено проблеми, які виникають при впровадженні 

соціальних інновацій. Надано класифікацію факторів, які впливають на процеси 

впровадження новацій в соціальній сфері. Усі фактори поділено на: внутрішні 

фактори впливу на суб’єктів інновірування; внутрішні фактори впливу на об’єктів 

інновірування; зовнішні фактори. Запропонована модель врахування дії факторів 

на процеси впровадження соціальних інновацій. Деталізовано етапи 

впровадження новацій у соціальну сферу. Створення соціальних інновацій 

«згори-вниз» передбачає примусову адміністративну ініціалізацію інноваційного 

процесу як цілеспрямованого та свідомого впровадження новації відповідно до 

конкретного напрямку розвитку. Необхідність такої ініціалізації може бути 

продиктована низкою причин (адміністративна реформа, міжнародні договори, 

суспільний запит тощо). Окреслено коло організацій, які мають відповідати за 

успішність процесу реалізації соціальних інновацій, адже реалізація новацій у 

соціальній сфері є складним процесом, який потребує об’єднаних зусиль 

державного та приватного сектора, виробничих, соціальних, наукових і освітніх 

структур, представників різних галузей і сфер діяльності. Зроблено висновок, 

щодо важливості стабільного розвитку державної соціально-орієнтованої 

інноваційної діяльності, адже будь-який процес державного управління в 

сучасному світі не може обходитися без орієнтації управлінської свідомості на 

продукування нового як такого.  

Ключові слова: соціальні інновації, об’єкти інновірування, суб’єкти 

інновірування, модель впровадження соціальних інновацій, державне 

регулювання процесів впровадження соціальних інновацій. 
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THE MODEL FORMATION OF STATE REGULATION FOR SOCIAL 

INNOVATIONS IMPLEMENTATION IN UKRAINE. 

Abstract. The article is devoted to the issues of state regulation of the 

implementation processes of social innovations. The purpose of the publication is a new 

understanding of the processes of forming a model of public management of social 

innovations. The problems that arise in the implementation of social innovations are 

outlined. The classification of factors influencing the processes of innovation in the 

social sphere is given. All factors are divided into: internal factors influencing the 

subjects of innovation; internal factors influencing the objects of innovation; external 

factors. The model of the consideration of factors on social innovations implementation 

is offered. The stages of introduction of innovations in the social sphere are 

investigated. The creation of "top-down" social innovations involves the forced 

administrative initialization of the innovation process as a purposeful and conscious 

implementation of innovation in accordance with a specific direction of development. 

The necessity for such initialization can be dictated by a number of reasons 

(administrative reform, international treaties, public demand, etc.). The range of 

organizations that should be responsible for the success of the process of implementing 

social innovations is outlined. Due to the implementation of innovations in the social 

sphere is a complex process that requires joint efforts of public and private sectors, 

industrial, social, scientific and educational structures. It is concluded that the 

importance of stable development of state socially-oriented innovation, because any 

process of public administration in the modern world cannot rise without the focus of 

management consciousness to the production of new as such.  

Keywords: social innovations, objects of innovation, subjects of innovation, 

implementation model of social innovations, state regulation of processes of social 

innovations implementation. 

Постановка проблеми. Розбудова сучасної європейської держави, до чого 

прагне Україна, включає зміну фундаментальних уявлень про взаємовідносини 

держави та суспільства. Ідеї толерантності, політичної нації, європейської 

екстериторіальної єдності, залучення громадян до процесів вироблення 

управлінських рішень є основою державної політики впровадження соціальних 

інновацій. Йдеться про впровадження в поле громадського дискурсу нових 
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ідейних конструктів і перетворення з їх допомогою політичного, соціального та 

екологічного ландшафту, а також зміни способу життя на принципах сталості, 

верховенства права, інтегрованості. Інновації, за умови їх ефективного 

впровадження, забезпечують стійку конкурентну перевагу для держави, регіону, 

міста, організації чи підприємства тощо. 

У системі державного управління України мають відбуватися модернізаційні 

зміни, які передусім мають включати елементи соціально-інноваційної діяльності. 

Формування комплексної системи управління інноваціями є визначальним 

фактором забезпечення злагодженого та послідовного процесу втілення 

інноваційних технологій, у тому числі в соціальну сферу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання державного управління 

впровадженням соціальних інновацій (СІ) досліджували в окремих аспектах цієї 

багатогранної проблематики такі українські та зарубіжні вчені, як Дж.Дьюї 

(теорія інструменталізму) [1]; В. Антонюк, О. Новікова, О. Воловодова (аналіз 

можливості розвитку та впровадження інновацій в соціальній сфері) [2]; 

М. Згуровський, А. Мельниченко та Л. Федулова (зв’язок між соціальними 

інноваціями та забезпеченням сталого розвитку суспільства); Х. Хачатурян 

(визначення ролі інновацій в державному управлінні [3]; Р. Мюррей, 

Дж. Кольєр-Грайс та Г. Малган (Murray, R., Caulier-Grice, J., Mulgan, G.), які 

сформулювали основні поняття та розробили основу моделювання соціальних 

інновацій [4]; І. Терон (дослідження соціальних інновацій в трудових відносинах) 

та багато інших науковців. 

Водночас, багато аспектів лишилися поза увагою вчених, що викликало 

необхідність подальших теоретичних напрацювань, у тому числі щодо системного 

викладення державних механізмів впровадження соціальних інновацій. 

Мета статті. Отже метою підготовки публікації є нове осмислення процесів 

формування моделі державного управління впровадженням соціальних інновацій. 

Виклад основного матеріалу. Формування системи державного управління 

інноваціями – складний процес, що стикається з цілою низкою проблем, серед 

яких можна виділити такі: неготовність владних структур до оновлення 

управлінської діяльності; невідповідність владних структур тим суспільним 

змінам, які породжуються інноваційною діяльністю; неготовність влади йти на 

ризик, що пов’язаний з втратою вкладених інвестицій або втратою політичних 

позицій; байдужість або негативне ставлення окремих представників влади до 

прогресивних методів інноваційного перетворення державно-управлінських 

систем тощо.  

Неповне використання управлінського ресурсу автоматично призводить до 

відставання країни в світовій системі не лише з виробничо-фінансових, а й 

соціальних позицій. Водночас, надання соціальній сфері інноваційного поштовху, 
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акумулювання управлінського потенціалу може призвести до радикальних 

позитивних зрушень, які дозволять вирівняти паритет відносин у 

світогосподарській системі. Як зазначає сучасний український дослідник Х. 

Хачатурян, «соціальна інновація стала об’єднуючим поняттям для змін у будь-

яких сферах діяльності, і конкретне значення терміну «інновація» залежить від 

мети дослідження, вимірювання або аналізу об’єкта» [3]. 

Процес впровадження соціальних інновацій на державному рівні – це 

багатоступеневий, циклічний, багатоплановий процес. Успіх або невдача на 

шляху реалізації інноваційної політики прямо залежить від рівня і якості науково-

дослідницького діяльності в сфері соціальної інженерії загалом і соціальної 

інноватики зокрема.  

Впорядкування існуючого теоретичного та практичного досвіду, пошук 

перспективних шляхів розвитку інноваційної діяльності – один з важливих етапів 

у процесі побудови ефективної моделі, використання якої  дозволило б 

здійснювати необхідний для поліпшення суспільних умов вплив. Важливий, але 

недостатній. Адже лінійна, механічна кумуляція тематичних даних, їх зведення, 

класифікація ще не гарантує вдалого їх застосування. Саме синтез системних 

управлінських дій дозволить побудувати дієву систему реалізації інноваційних 

змін як у соціальній сфері, так і в суспільстві загалом, що особливо важливо в 

умовах перманентно зростаючих соціальних викликів.  

Ми вважаємо, що при розробці інноваційної моделі державного управління 

інноваційною діяльністю доцільно дотримуватися інструменталістської наукової 

традиції (Дж. Дьюї і його послідовники) [1].  

Деякі аспекти цієї традиції доречно означити. Пізнавати – означає 

«виробляти», вирішувати проблеми, перетворювати та змінювати ситуацію. 

Базовий характер відносин між суб’єктом та світом – практичний, суб’єктивно 

забарвлений. Будь-яку ситуацію необхідно усвідомлювати як проблемне поле,  що 

запускає механізм застосування придбаного досвіду. Оскільки проблема локалізує 

досвід і є такою, поки не знайдені та усвідомлені ефективні рішення 

(інструменти) її долання, а більшість управлінських ситуацій з високою часткою 

впевненості можна вважати проблемними – актуальним стає питання професійної 

підготовки державних службовців на засадах методологічних установок 

інструментальної логіки. Якщо процес вирішення проблем (у т.ч. пов’язаних із 

впровадженням новації) йде за схемою «адекватне схоплення проблеми» – «вірна 

постановка цілей» – «вибір засобів-інструментів», оцінка можливих наслідків, що 

породжуються прийнятими рішеннями, краще відображає реальний стан явища 

або процесу, що підлягає препаруванню.  

«Інструментальне» розуміння макропроцесів передбачає нівелювання 

особливої (домінуючої) ролі тої чи іншої сфери держави. Тобто економіку, 
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політику, культуру тощо слід вважати своєрідними «інструментами» соціальної 

взаємодії, які необхідно адаптувати до потреб суспільства відповідно до 

принципів суспільної користі. А державна політика має орієнтуватися на 

прагнення до розширення соціальних функцій держави. 

Водночас, на процес впровадження нової ідеї, продукту, послуг, моделі 

бізнесу тощо впливають різні зовнішні та внутрішні фактори, створюючи 

стимулюючий ефект. Безперервна робота по виявленню та ідентифікації 

«подразників»  інноваційного процесу – запорука ефективної сталої інноваційної 

державно-управлінської діяльності загалом.  Оскільки фактори впливу на 

інноваційний процес діють (але по різному) як на суб’єктів інновірування, так і на 

тих, на кого цей процес розрахований (безпосередні споживачі новації), доречно 

виокремити дві групи факторів за суб’єкт-об’єктною ознакою.  

До внутрішніх факторів впливу на суб’єктів інновірування можна віднести 

такі: 

освітня, психологічна та професійна підготовка суб’єктів до інноваційного 

процесу;  

якість інструментарію впровадження СІ; 

управлінська традиція та досвід інноваційної діяльності; 

якість та «налаштованість» каналів комунікації між акторам процесу 

впровадження; 

обсяг та вимоги до здійснення контролю; 

здатність акумулювати та генерувати інноваційні ідеї;  

вміння відслідковувати та вчасно реагувати на зміни середовища на всіх 

етапах процесу; 

якість і злагодженість взаємодії між групами інновірування. 

До внутрішніх факторів впливу на об’єкт інновірування належать:  

соціально-психологічний стан об’єкта інновації; 

культурно-адаптивний стан об’єкта інновації; 

освітній рівень та професійний рівень; 

дисциплінарні аспекти. 

До зовнішніх факторів належать: політична ситуація в країні та світі; стан 

економіки; криміногенна ситуація; зміна кліматичних умов і техногенні фактори; 

глобальні біологічні загрози (епідемія тощо); загроза або хід війни;  екологічні 

умови; технологічні можливості.  

Окремою групою факторів є латентні фактори. Латентні фактори 

поділяються на: 

 фактори, які не виявлено під час розробки, впровадження або поширення

нововведення; 
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 фактори, які виявлені, впливають на процес, але діють нелегітимно та/або

непідконтрольні групам інновірування. 

Перелік факторів та їх комбінація постійно змінюються. Це обумовлено 

специфічними ознаками конкретної соціальної новації. Кожне окреме 

впровадження матиме свої особливі риси, свій набір факторів, характеристик, 

каузальних (причинно-наслідкових) зв’язків. У системі державного управління 

доцільно розробити мультифакторну модель врахування дії чинників.   

Фактори можуть групуватись за різними ознаками, зокрема можна виділити 

фактори екстенсивної та інтенсивної дії; дискретні та континуальні; детерміновані 

та стохастичні.  Водночас, слід убезпечити процес впровадження СІ на етапі 

підготовки до інновірування від механічного групування факторів. Ступінь 

повноти врахування факторів, які впливають на інноваційний процес, 

зумовлюють результат управлінського впровадження новації, успіх або невдачу 

нововведення. 

Отже, ефективність втілення новації в соціальному просторі за допомогою 

механізму державного управління інноваційною діяльністю прямо залежить від 

якості процедур виявлення, виокремлення та комбінації факторів, які можуть 

вплинути на  інноваційний процес.  Систематизація факторів, аналіз сили впливу 

окремого фактору або групи факторів, виявлення факторів вищого порядку, тобто 

таких, які завдають впливу на чисельні змінні соціальних процесів, розробка 

алгоритмів комбінування факторів відповідно до завдань ефективного 

інновірування – важливі процедури, які необхідно включити в загальну модель 

державно-управлінського механізму впровадження  соціальних інновацій. 

Схематично система факторів впливу на процес впровадження СІ 

представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Фактори впливу на впровадження соціальних інновацій, які 

необхідно враховувати в системі державного управління.  

Розроблено автором. 
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Наступним важливим структурним елементом моделі є розроблення етапів 

впровадження СІ. Інноваційна діяльність складається з певних ініціатив, заходів, 

актів, які об’єднані одним логічним ланцюгом.  

Джерела ініціювання створення СІ можуть бути різними. Особливостями 

соціальних новацій є те, що вони часто ініціюються «знизу». Соціальний суб’єкт, 

мотивований досягнути конкурентної переваги або подолати конкурентне 

відставання, самостійно створює та поширює інноваційний продукт. В цьому 

випадку вкрай важливим для системи державного управління інноваційною 

діяльністю є якість відслідковування та акумуляції інноваційних ідей та продуктів 

із «зовнішнього» середовища. Створення СІ «зверху» передбачає примусову 

адміністративну ініціалізацію інноваційного процесу як цілеспрямованого та 

свідомого впровадження  новації відповідно до конкретного напрямку розвитку. 

Необхідність такої ініціалізації може бути продиктована низкою причин 

(адміністративна реформа, міжнародні договори, суспільний запит тощо).  

До основних етапів впровадження соціальної інновації належать такі: 

На першому етапі здійснюється пошуково-дослідницька робота та збір даних. 

Зокрема здійснюється: дослідження актуальних соціальних запитів/загроз, що 

можуть бути задоволені/вирішені за допомогою впровадження СІ; відбір 

найбільш суспільно значущих запитів/загроз;  погодження переліку за певними 

критеріями. 

На другому етапі слід здійснити підготовку умов для інновірування, зокрема: 

формування груп інновірування; аналіз внутрішніх факторів: аналіз зовнішніх 

факторів; аналіз економічних умов впровадження, зокрема визначення джерел 

фінансування; оцінка екологічних умов впровадження; оцінка технологічних 

можливостей для впровадження СІ.  

На третьому етапі здійснюється розробка самого продукту соціальних 

інновацій, що передбачає: генерацію ідей, які здатні задовольнити конкретний 

соціальний запит або вирішити певну соціальну проблему; їх відбір; 

трансформацію ідей у цілі та завдання процесу впровадження СІ;  побудову 

концепції соціальної новації відповідно до потреб соціального запиту; побудову 

конкретної моделі соціальної новації з урахуванням специфіки внутрішніх та 

зовнішніх умов для інновірування; дизайн соціально-інноваційної послуги або 

продукту;  

На четвертому етапі відбувається аналіз потенційних шляхів реалізації СІ та 

відбір оптимального з альтернативних варіантів, а також розробка комунікативної 

стратегії впровадження соціальної новації. 

На останньому, п’ятому етапі іде впровадження соціальної інновації, яке 

супроводжується: реалізацією оперативних-тактичних планів комунікативної 

стратегії впровадження СІ; реєстрацією конкретного інноваційного продукту на 
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ринку соціальних інновацій; запуском пілотного проекту або прототипу СІ в 

локалізованих умовах; моніторингом зародження суспільного попиту на нову 

ідею, процес, продукт тощо. 

Обов’язковим процесом є корекція «траєкторії» впровадження СІ відповідно 

до отриманих даних у напрямку збільшення соціального попиту на СІ. 

Структура перелічених вище процесів потребує пояснень і уточнень, 

розкриття деяких додаткових аспектів: 

1. Особливої уваги в процесі дослідження актуальних соціальних запитів

або загроз  потребує питання якості інструментарію вимірювання та 

«діагностики» найбільш соціально значущих запитів або проблем. Наскільки 

точно була ідентифікована проблема, настільки високим може бути ефект від 

впровадження соціальної інновації. Ефект від впровадження вважається високим, 

коли новація сприймається в соціумі і виконує свою функцію.  

2. Ідеї для вирішення виявленої соціальної проблеми можуть надходити,

зокрема, від громадян, місцевої громади, окремих працівників організації чи 

членів громадських організацій. Здатність суб’єкту інновірування «абсорбувати» 

нові ідеї із зовнішніх джерел та адаптувати їх до специфіки державно-

управлінської діяльності з перспективою використання в процесі впровадження – 

цінна та необхідна кваліфікаційна якість.    

3. На етапі розробки соціальної інновації ще не визначена можлива

реакція соціуму на нововведення, і, незважаючи на обов’язкову процедуру 

підготовки прогнозів щодо майбутнього інноваційного процесу, ризики 

несприйняття конкретної СІ залишаються високими або помірно високими.  

4. Визначальним аспектом щодо ініціювання процесу впровадження

конкретної СІ є висновок щодо готовності суспільства до інновацій. Так, аналіз та 

оцінка зовнішніх і внутрішніх факторів може показати, що та або інша підсистема 

не готова до інноваційних змін у даний час, ініціювання впровадження новації 

зв’язано з надто високими ризиками, або прогноз вказує на неможливість 

застосування механізму впровадження новації у зв’язку з відсутністю або 

дисфункцією базового структурного елементу (-тів) механізму.  

Робота із здійснення пошуково-дослідницької діяльності по підготовці до 

інновірування, здійснення моніторингу та контролю за впровадженням СІ має 

бути покладена на спеціальні проектно-структурні та виконавчі одиниці в органах 

влади. Такі структурні одиниці мають бути утворені або шляхом трансформації 

існуючих, або шляхом утворення нових інституцій. Автор пропонує утворити 

відповідні структурні підрозділи в  Національній академії наук України, 

Міністерстві соціальної політики України та Міністерстві освіти та науки (рис. 2).  
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Рис. 2. Авторський підхід до удосконалення організаційного механізму 

впровадження соціальних інновацій  

Пріоритетними завданнями організації інноваційної діяльності на рівні 

державних інституцій мають стати такі: розробка ефективних інструментів 

узгодження завдань, вдосконалення нормативно-правової бази інноваційної 

діяльності, вдосконалення управлінських методів і практик впровадження 

соціальних новацій, забезпечення чіткої та прозорої, необтяженої 

бюрократичними «гальмами», схеми взаємодії адміністративних одиниць, 

коригування та координація планової роботи відомств.  

Висновки. Отже, важко переоцінити важливість стабільного розвитку 

державної соціально-орієнтованої інноваційної діяльності, тобто відтвореності й 

послідовності інноваційних процесів. Адже будь-який процес державного 

управління в сучасному світі не може обходитися без орієнтації управлінської 

свідомості на продукування нового як такого. Уряди, які своєчасно не впровадили 

інновації в процеси управління, втратили конкурентні переваги і, за законами 

конкуренції, були витиснуті з політичного простору.  

Реалізація новацій у соціальній сфері є складним процесом, який потребує 

об’єднаних зусиль державного та приватного сектора, виробничих, соціальних, 

наукових і освітніх структур, представників різних галузей і сфер діяльності.   
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА 

ПРИКЛАДІ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА  

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ 

Анотація: Стаття присвячена проблемам здійснення громадського контролю 

в системі публічних закупівель з урахуванням останніх змін. Проаналізовано стан 

громадського контролю відповідно, до нових змін в Законі України “Про публічні 

закупівлі”. Особливу увагу приділено некомпетентності суб’єктів (третіх осіб), 

здійснення громадського контролю, та роботі уповноважених осіб, як одного з 

ключових учасників в процесі здійснення громадського контролю. Висунуто 

позицію, щодо здійснення громадського контролю фахівцями (уповноваженими 

особами), які мають досвід і можуть виступати гарантами правдивості висвітленої 

інформації громадського контролю, за для нормалізації роботи та захисту системи 

публічних закупівель від недобросовісної експлуатації. 

По перше, така позиція становитиме економії державного бюджету, 

забезпечить роботою нові робочі місця, які зараз заходяться на само-зайнятій 

онові, та відіб’ється в цифрах державного бюджету.  

По друге, така позиція, здатна спричинити хвилю зацікавленості до сфери 

публічних закупівель громадян, які працюють на само зайнятій основі, 

займаючись обслуговуванням системи публічних закупівель. Особлива увага 

приділятиметься, в осіб які займаються впровадженням державних програм та 

місцевих проектів за рахунок державного бюджету. При такому підході 

громадський контроль реалізовуватиметься на місцях та забезпечить інтереси 

громадян, які виконуватимуть функцію громадського контролю, що впливатиме 

на оцінку функціонування роботи системи публічних закупівель. 

Вже, найближчим майбутнім ми, зможемо спостерігати, як розпочинається 

поступова трансформація організації самого процесу закупівель — від тендерних 

комітетів до уповноважених осіб, де відповідальність перейде від керівників 

установ до посадових осіб, останні з яких стануть ключовою фігурою у 

забезпеченні здійснення публічних закупівель, та гарантами ефективної роботи 
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влади та бізнесу, а також формуванню соціальної думки про ефективність роботи 

системи “Prozorro”.  

Наголошується на тому, що громадський контроль в системі публічних 

закупівель здійснює свою місію виключно через інформаційно-комунікативні 

засоби зв’язку, тобто через набір функцій та відкритих данних, в системі 

публічних закупівель, які являються основою для відтворення громадської позиції 

чи реакції до діяльності учасників публічних закупівель.  

Через певний період часу, ми побачимо результат у вигляді покращення 

роботи в системі публічних закупівель, яке стане прикладом для майбутніх 

наукових вдосконалень, що відтворюватимуться без будь-якого порушення в 

системі публічних закупівель, чи системі адміністрування, обслуговування 

аналогічних систем, які будуть вдосконалюватися та створюватися а основі 

системи публічних закупівель “Prozorro”. 

Ключові слова: громадський контроль, уповноважена особа, публічні 

закупівлі, система публічних закупівель, учасники публічних закупівель. 
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC CONTROL ON THE 

EXAMPLE OF AUTHORIZED PERSONS RESPONSIBLE FOR 

ORGANIZATION AND CONDUCT OF PROCUREMENT PROCEDURE 

Abstract. The article is devoted to the problems of public control in the public 

procurement system, taking into account the latest changes. The state of public control 

is analyzed in accordance with the new amendments to the Law of Ukraine “On Public 

Procurement”. Particular attention is paid to the incompetence of entities (third parties), 

the implementation of public control, and the work of authorized persons as one of the 

key participants in the process of public control. A position has been put forward on the 

implementation of public control by specialists (authorized persons) who have 

experience and can act as guarantors of the veracity of the covered information of public 

control, in order to normalize the work and protect the public procurement system from 

unfair exploitation. This position will save the state budget, provide jobs for new jobs 

that are currently self-employed, and will be reflected in the state budget figures. This 

position can cause a wave of interest of citizens in the field of public procurement, 

working on a self-employed basis and engaged in servicing the public procurement 

system. Particular attention will be paid to those involved in the implementation of state 
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programs and local projects at the expense of the state budget.  With this approach, 

public control will be implemented on the ground and will ensure the interests of 

citizens who will perform the function of public control, which will affect the 

assessment of the functioning of the public procurement system and the implementation 

of public programs. First, such a position will save the state budget, provide jobs for 

new jobs, which are now self-employed, and will be reflected in the state budget 

figures.  Secondly, such a position can cause a wave of interest in the field of public 

procurement of citizens who work on a self-employed basis, engaged in servicing the 

public procurement system.  Particular attention will be paid to those involved in the 

implementation of state programs and local projects at the expense of the state budget.  

With this approach, public control will be implemented on the ground and will ensure 

the interests of citizens who will perform the function of public control, which will 

affect the assessment of the functioning of the public procurement system. 

In the near future, we will be able to observe the gradual transformation of the 

organization of the procurement process itself - from tender committees to authorized 

persons, where responsibility will shift from heads of institutions to officials, the latter 

of whom will be key players in public procurement.  work of government and business, 

as well as the formation of social opinion about the effectiveness of the system 

"Prozorro".  It is emphasized that public control in the public procurement system 

carries out its mission exclusively through information and communication means, ie 

through a set of functions and open data, in the public procurement system, which are 

the basis for reproducing public position or reaction to public procurement.  

procurement. Over time, we will be able to observe improved performance in the public 

procurement system, which will be an example for future scientific improvements that 

will be reproduced without any disruption in the public procurement system, or the 

administration system, maintenance of similar systems that will be improved and 

created  based on the public procurement system “Prozorro”. 

Keywords: public control, authorized person, public procurement, public 

procurement system, participants in public procurement. 

Актуальність дослідження становить, значення  громадського контролю як 

важливого елементу системи публічних закупівель в умовах соціально-

політичних змін, які зазнає сучасне суспільство. Громадський контроль в 

інформаційно-комунікативному аспекті став всеосяжним фактором стримування 

для попередження ризиків корупційної складової в системі публічних закупівель, 

що реально підвищує її ефективність. 

Постановка проблеми. Нині, громадський контроль в системі публічних 

закупівель, являється стримуючим фактором для попередження ризиків 

корупційної складової. Виявлення порушення законодавства або ж процедури 
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закупівлі, які прописані в Законі України “Про публічні закупівлі”, стали 

звичними, їх  кількість зростає разом з кількістю безпосередніх учасників, при 

цьому багато спеціалістів розглядають впровадження системи електронних 

закупівель єдиним шляхом подолання корупції, що в результаті збільшує увагу 

громадського контролю в цьому напрямку. 

Мета статті. Полягає в обґрунтуванні доцільності використання  сучасних 

механізмів громадського контролю, що впливатиме на покращення  прозорості, 

ефективності його реалізації в системі публічних закупівель України в аспекті 

впровадження нових тенденцій взаємозв’язку з громадськістю для зменшення 

корупційної складової; збільшення результативності; підвищення фаховості, 

компетентності третіх осіб; мінімізації кількості порушень в процедурах 

закупівлі; яка повинна задовольнити громадян в реалізації ними функцій 

контролю через застосування інформаційно–комунікативних каналів зв’язку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою контролю у сфері 

публічних закупівель займалися багато вітчизняних науковців, такі як:  

Н. Піроженко, В. Зубар, О. Критенко, Н. Рубан, В. Міняйло, М. Письменна та 

інші. Проте, враховуючи перманенті зміни, що відбуваються в організаційно-

правовому механізмі закупівель, зміни в законі про “Публічні закупівлі” ця тема 

залишається актуальною, та потребує уваги. 

Виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри те, що 

у сучасній науковій літературі представлені окремі аспекти підвищення 

ефективності громадського контролю, недостатньо уваги приділялося механізмам 

громадського контролю, а саме тому, як він відбувається, що впливає на якість 

його реалізації. 

Виклад основного матеріалу Закон України “Про публічні закупівлі” 

встановлює та регулює основи закупівлі товарів, виконання робіт чи надання 

послуг, що потребують територіальні громади, державні підприємства або органи 

управління через систему публічних закупівель “Prozorro”. Метою цього Закону є 

забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення 

конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам 

корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції [1]. 

 Наголосимо, що державні закупівлі становлять важливу складову діяльності 

установ, організацій, підприємств державного сектора зі створення суспільних 

благ, тому у статті 7 п. 5  Закону України “Про публічні закупівлі” зазначено, що 

— громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації 

щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього 

закону, зокрема шляхом здійснення аналізу і моніторингу інформації, розміщеної 

в електронній системі закупівель, а також шляхом інформування через 

електронну систему закупівель або письмово органи, що уповноважені 
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здійснювати контроль, про виявлені ознаки порушення (порушень) законодавства 

у сфері публічних закупівель[1].  

Тобто, громадський контроль здійснюється виключно, за допомогою 

вільного доступу до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає 

оприлюдненню і є доступною. Наголошуємо, що громадський контроль в системі 

публічних закупівель, є стримуючим фактором, для недобросовісних учасників та 

замовників, діяльність яких, може завдати збитків економіці, соціальному 

становищу регіону, та навіть країні в цілому, якщо не займатися підвищенням 

фахової підготовки громадського контролю в цій сфері.  

Особливістю громадського контролю являється, його правосуб’єктність, 

тому суб’єкти громадського контролю діють як представники громадськості, а не 

держави; їх контрольні повноваження зазвичай не мають юридично владного 

змісту і рішення за результатами перевірок є рекомендаційними. 

На сьогоднішній день, проблема некомпетентності громадян при здійсненні 

громадського контролю залишається відкритою, причиною цьому стала 

неефективна інформаційна компанія нових можливостей інновацій, те як 

з'явилося політичне рішення, наслідки якого громадяни не вважають 

сприятливими для себе, після чого починають підозрювати учасників публічних 

торгів у корупції та неефективності розподіленню бюджетних коштів. 

В Україні громадськість мають право на безкоштовний і повний доступ до 

інформації про здійснення державних закупівель, а також можуть здійснювати 

моніторинг діяльності у сфері державних закупівель.  

Наголосимо, що публічні закупівлі становлять важливу складову діяльності 

установ, організацій, підприємств державного сектора зі створення суспільних 

благ. Не є таємницею, що існують ситуації при яких, громадський контроль, 

своєю діяльністю у межах передбачених законами та у відповідності до чинного 

законодавства, і в силу своєї некомпетентності може нанести економічні, 

моральні та матеріальні збитки, учасникам торгів, перевірка закупівель має свої 

особливості, проведення в ході кожного із контрольних заходів, зокрема такою 

особливістю є оформлення її результатів. При цьому питання, що розглядаються 

під час здійснення перевірки закупівель, є загальними для будь-якого виду 

контролю, в тому числі контролю, що здійснюють інші державні органи 

відповідно до своїх повноважень [2]. 

Нагадаємо, що громадський контроль діє у межах законів України. Залучення 

громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель здійснюється 

відповідно до таких законів як: Закон України “Про громадські об’єднання”, “Про 

звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації”, "Про інформацію”, 

“Про відкритість використання публічних коштів”. Публічний характер суб’єктів 

владних повноважень вимагає оприлюднення певної інформації для формування 
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громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві, 

що закріплено у статті 34 Конституції України права кожного на доступ до 

інформації. 

Сьогодні, розвиток системи управління публічними закупівлями нерозривно 

пов’язаний з запровадженням сучасних інформаційних технологій.  

В епоху швидкого розвитку інформаційних систем та технологічного 

прогресу, кожна держава повинна слідкувати за інноваціями і проводити 

реформи, спрямовані на удосконалення роботи державних інституцій з метою їх 

модернізації та підвищення ефективності [3]. При цьому, враховуючи невисокий 

рівень інформаційної безпеки в Україні загалом, як в роботі власне системи, так і 

в діяльності майданчиків доволі часто трапляються системні збої. 

У контексті євроінтеграційного вектора України особливого значення 

набувають запровадження європейських норм і стандартів щодо забезпечення 

широкосмугового доступу, поліпшення безпеки мереж та широкого використання 

інформаційно-телекомунікаційних технологій приватними особами, бізнесом та 

органами влади шляхом розвитку локальних ресурсів Інтернет і розвитку системи 

онлайн послуг, електронного бізнесу, електронного уряду, електронної охорони 

здоров’я, електронного навчання та ін.[4] 

Потрібно пам’ятати, що використання інформаційно-комунікативних 

технології для здійснення громадського нагляду мінімізують робочий часу 

оператора системи “Prozorro”, це знижує витрати на обслуговування та трансакції 

за рахунок автоматизації управлінських процесів; економія ресурсів завдяки 

доставлення відповідей шляхом самообслуговування; зниження витрат на 

закупівлі через систему он-лайн (електронні каталоги, повідомлення про 

пропозиції через сайти, закупівельні карти для невеликих закупівель, зворотні 

аукціони і засоби для проведення безпаперових трансакцій тощо); скорочення 

витрат на освіту і відрядження (телеконференції, електронні кімнати і онлайнові 

семінари допомагають скорочувати витрати на освіту та ін. 

Для того, щоб реалізація вищезазначених інформаційно-комунікативних 

технологій виконувались, необхідно залучати громадськість до розробки 

законодавства, проводити навчальні програми, які відповідатимуть за здійснення 

громадського нагляду. Для цього, необхідно розвивати потенціал зацікавлених 

третіх осіб, шляхом активізації роботи по навчанню фахівців, залученню 

громадськості з розробки законодавства, поширення провідної міжнародної 

практики, антикорупційних заходів та здійснення ефективного моніторингу 

державних закупівель в ЗМІ. 

Часто громадський контроль здійснюють не фахові особи або група осіб з  

недостатньою обізнаністю  та компетентності в сфері публічних закупівель, що 

спричиняє негативні наслідки, дуже часто для певної громади міста де 
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страждають зазвичай соціально незахищені верстви населення (невчасним 

отриманням різноманітних товарів чи послуг).  

В такому випадку, громадський контроль при здійсненні  своєї діяльності 

запускає процес по дискредитації замовників відносно учасників публічних 

закупівель, що створює бар’єр недовіри між учасниками та замовниками.  В свою 

чергу, недовіра, яка спричиняється діяльністю громадського контролю запускає 

процес перегляду тендерної документації, що провокує учасників тендеру 

надавати свої нові пропозиції, звертатися за роз’ясненнями та оскаржувати 

результати тендеру свої корегування в процес обрання переможця торгів, 

з’являються порушення у публічних закупівлях.  

19 квітня 2020 року запрацювала нова редакція Закону України “Про 

публічні закупівлі”, де зазначено положення щодо організації закупівельної 

діяльності замовника. Фахівці і практики у сфері публічних закупівель називали 

зміни, нової редакції закону – “друга закупівельна революція”. Ці зміни 

вносились для покращення роботи, як самої системи, так і для спрощення 

проведення закупівель, мінімізуючи час між процедурами поетапного проведення 

тендеру.  

Так, у звіті Мінекономрозвитку щодо функціонування системи публічних 

закупівель за 2018 рік були наведені оптимістичні дані, що 53% всіх організаторів 

закупівель у 2018 році провели від 1 до 10 закупівель на рік, 13% всіх 

організаторів – 11-20 закупівель, майже 24% організаторів мають на рік від 21 до 

100 закупівель, понад 100 закупівель на рік мають лише 10% організаторів. До 

системи залучено понад 28 тис. організаторів закупівель та близько 148 тис. 

активних учасників[5]. Але, в цьому звіті є стадія публічної закупівлі, що 

залишається поза електронною системою і є фактичним прикладом для 

громадського контролю, і відповідає на запитання. 

Яким чином працює система ?  – Це виконання договору.  На цій стадії 

замовник залишається сам на сам з постачальником. Не можна виключити 

ситуацію, коли зловживання відбувається саме на цьому етапі. Дотримання 

принципу прозорості та відкритості на цьому етапі закупівлі залишається 

актуальним і досі. На цьому етапі громадський контроль стає активним та 

відкритим до діалогу в напрямку вирішення спільних питань, до якого влада 

повинна бути готова. 

Зараз громадський контроль проходить адаптивний період де активне 

волевиявлення громадян починає проявляється через бажання вчитись. Навчання 

ж потрібне для оволодіння повною картиною, що відбувається в системі 

публічних закупівель. Необхідно звернути увагу на те, що разом з розвитком 

інформаційно – комунікаційними технологіями та розвитком програм штучного 

інтелекту, громадський контроль удосконалюється і стає ефективнішим. Потрібно 
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наголосити на тому, що громадський контроль в системі публічних закупівель має 

можливість здійснює свою місію виключно через інформаційно-комунікативні 

засоби зв’язку, тобто – це набір функцій за допомогою яких відтворюються 

(інформація) відкриті дані, в системі публічних закупівель, які являються 

основою для відтворення громадської позиції чи реакції до діяльності учасників 

публічних закупівель.  

Отож, для об’єктивного відтворення громадської позиції, щодо учасників, 

системи публічних закупівель, необхідно володіти певними знаннями та 

навичками користувача, які являтимуться гарантією достовірності висвітленої 

громадської позиції. Тому, в наступному буде необхідно виробити та визначити 

механізм за допомогою якого, буде вимірюватись достовірність інформації, яка 

висвітлюється громадським контролем. 

На нашу думку, механізм вимірювання достовірності інформації, яка 

висвітлюється громадським контролем, був закладений в новій редакції Закону 

України “Про публічні закупівлі”, де наголошується, на професійну підготовку та 

досвід роботи. Тому, стає зрозуміло, що громадський контроль у сфері публічних 

закупівель повинен здійснюватися фахівцями, які володіють певними знаннями та 

мають досвід роботи у відповідній сфері, гарантуючи правдивість висвітленої 

інформації про ефективність роботи громадського контролю. 

Так, починаючи з 1 січня 2022 року, організацією закупівель 

займатимуться виключно уповноважені особи. Уповноважена особа для 

здійснення своїх функцій повинна підтверджувати свій рівень володіння 

необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель на веб-порталі 

Уповноваженого органу шляхом проходження безкоштовного тестування. 

Уповноваженим особам необхідно буде пройти тестування до 01.01.2022. Тому, 

можемо спостерігати, як розпочинається поступова трансформація організації 

самого процесу закупівель — від тендерних комітетів до уповноважених осіб, 

де відповідальність перейде від керівників установ до посадових осіб, останні з 

яких стануть ключовою фігурою у забезпеченні здійснення публічних 

закупівель, та гарантами ефективної роботи влади та бізнесу, а також 

формуванню соціальної думки про ефективність роботи системи “Prozorro”.  

У цьому контексті слід визначити таке ключове питання. 

Процес формування професійно важливих утворень та формування 

стратегії професійної поведінки, як відповідальність майбутнього фахівця, 

уповноваженої особи упродовж фахового навчання.  

На думку К. Абульханової-Славської, відповідальна особистість усвідомлює 

свою відповідальність шляхом передбачення впевненості у власних силах та 

відчуття потреби знайти оптимальні можливості для досягнення цілей, які 

ставляться перед нею [6, с.159]. Суттєвою ознакою громадянського суспільства є 
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усвідомлення майбутнім фахівцем свого особистісного ресурсу, мобільності, 

високого рівня кваліфікації та можливості повноцінно конкурувати на ринку 

європейської вищої освіти тощо. Так на зміну колективному прийняттю рішень 

прийде персональне, а проведення закупівель з додаткового навантаження стане 

оплачуваною роботою. 

Висновки. Створення механізму підготовки учасників громадського 

контролю, учасників публічних закупівель, третіх осіб як фахівців, яке 

сприятиме максимальному задоволенню суспільних, державних потреб за 

рахунок формування професійно важливих утворень та формування стратегії 

професійної підготовки учасників публічних торгів, який не перешкоджатиме 

нормальній роботі. в першу чергу установ та організацій соціальної та 

державній сфері, гарантуватиме достовірність висвітленої інформації про 

ефективність роботи громадського контролю. 

На нашу думку, реальний результат для покращення навичок і кращого 

розуміння процесу закупівель можуть дати створення колегії уповноважених 

осіб на добровільних засадах. Це сприяє “тренуванню”, проходженню всіх 

етапів на практиці. Необхідно спробувати, адже рівень відповідальності 

залежить від діяльності всіх учасників публічних закупівель. Така, можливість 

надасть змогу реальним фахівцям удосконалити громадський контроль в цьому 

напрямку.  
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МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 

Анотація. У статті проаналізовано стан освітнього законодавства України та 

визначено особливості його формування, здобутки й недоліки. Окреслено можливі 

шляхи удосконалення механізму правового регулювання процесу публічного 

управління освітою.  

Аналіз нормативно-правової бази дозволив дійти висновку, що протягом 1998 

– 2002 рр. були прийняті спеціальні освітні закони, в яких визначалися правові,

організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної,

загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти. Однак,

ці закони приймалися із значним запізненням, тому не відповідали вимогам часу. З

цієї причини впродовж усієї незалежності у законодавчій діяльності України

відбувається процес удосконалення освітнього законодавства, який здійснюється

шляхом внесення змін і доповнень до чинних законів про освіту.

Нову хвилю щодо прийняття освітнього законодавства в новій редакції було

розпочато з прийняття в 2017 р. базового освітнього закону – Закону України «Про

освіту», який є прогресивним, інноваційним та цілком відповідає європейським

тенденціям, що відбуваються в освіті.

Доведено, що в Україні створено достатню законодавчу та нормативно-

правову базу, що забезпечує розвиток освітньої галузі відповідно до сучасних 

трансформацій, що відбуваються в світі та в українському суспільстві. У цьому 

контексті у правовому полі закладені основи якісних змін усіх компонентів 

системи освіти – від дошкільної до вищої освіти. Однак, освітня практика 

актуалізує необхідність вирішення низки недоліків, що існують у нормативно-

правовому регулюванні відносин суб’єктів освітнього процесу. Потребують 

удосконалення, перегляду та приведення у відповідність до сучасних вимог 

деяких положень законодавчих актів у галузі освіти. Також потребують посилення 

інституційної спроможності місцевих органів виконавчої влади та органів 
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місцевого самоврядування в управлінні освітою на місцях. 

Ключові слова: публічне управління освітою, правовий механізм, правове 

регулювання, освітнє законодавство.  
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MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF THE PUBLIC MANAGEMENT 

PROCESS IN EDUCATION 

Abstract. The article analyzes the state of educational legislation in Ukraine and 

identifies the features of its formation, achievements and shortcomings. Possible ways 

to improve the mechanism of legal regulation of the process of public education 

management are outlined. 

The analysis of the legal framework allowed to conclude that during 1998-2002 

special educational laws were adopted, which defined the legal, organizational and 

financial principles of functioning and development of preschool, general secondary, 

extracurricular, vocational and higher education. However, these laws were adopted 

with a significant delay, so they did not meet the requirements of the time. For this 

reason, since obtaining independence Ukraine’s legislative activity has been in a process 

of improving its educational legislation, which has been carried out by making changes 

and additions to the current laws on education. 

The new wave of adoption of educational legislation in the new version started in 

2017 with the adoption of the basic educational law – the Law of Ukraine "On 

Education", which is progressive, innovative and fully consistent with European trends 

in education. 

It is proved that Ukraine has created a sufficient legislative and regulatory 

framework that ensures the development of the education sector in accordance with 

modern transformations taking place in the world and in Ukrainian society. In this 

context, the legal field lays the foundations for qualitative changes in all components of 

the education system – from preschool to higher education. However, educational 

practice highlights the need to address a number of shortcomings in the legal regulation 

of relations between the subjects of the educational process. Some provisions of the 

legislation in the field of education need to be improved, revised and brought in line 

with modern requirements. Institutional capacity of local executive bodies and local 

governments to manage local education also need to be strengthened. 
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educational legislation. 

Постановка проблеми. Формування сучасної освітньої політики в Україні 

залежить від змін, що відбуваються на міжнародному, національному та 

регіональному рівні. Обраний Україною шлях європейської та світової інтеграції 

зумовив необхідність інтенсивних змін у всіх сферах суспільного життя, у тому 

числі й в освітній галузі.  

Важливим кроком у реформуванні освітньої галузі є прийняття законодавчих 

актів, що формують освітнє законодавство, яке складає сукупність правових норм, 

засад, принципів, стандартів надання освітніх послуг. Від стану освітнього 

законодавства, яке має регулювати в тому числі й процес публічного управління 

освітою, залежить ефективність функціонування всієї системи освіти. Тож 

актуальним для України стає вирішення питання належного правового 

регулювання управлінської діяльності в освітній галузі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українське освітнє законодавство 

в різних його аспектах досліджують такі вчені, як О. Акімов, Б. Деревянко, 

О. Красівький, І. Луценко, Н. Максимчук, І. Михайлик, І. Мищак, М. Набок, 

Н. Шульга та багато інших. У своїх наукових працях автори вказують на існування 

значної кількості проблем у правовому полі, у тому числі щодо організації 

процесу управління освітою, що, на за їх твердженням, гальмують розвиток 

системи освіти. В той же час, автори не мають спільної позиції у своїх висновках, 

кожен намагається запропонувати свій механізм, своє бачення вирішення цих 

проблем. 

Мета статті – проаналізувати стан освітнього законодавства України та 

визначити особливості його формування, здобутки й недоліки; окреслити можливі 

шляхи удосконалення механізму правового регулювання процесу публічного 

управління освітою. 

Виклад основного матеріалу. Визначення національної політики в освіті 

забезпечують на законодавчому рівні Конституція України; базовий Закон України 

«Про освіту» та спеціальні закони в сфері дошкільної,  повної загальної середньої, 

позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти; міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана парламентом України; укази 

Президента України та постанови уряду з питань освіти; Державна національна 

програма «Освіта» («Україна  ХХІ століття»), Національна доктрина розвитку 

освіти України, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року та ін. При цьому підзаконні нормативно-правові акти, відповідно до базового 

освітнього закону, «не можуть звужувати зміст і обсяг конституційного права на 

освіту, а також визначених законом автономії суб’єктів освітньої діяльності та 
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академічних свобод учасників освітнього процесу», а «листи, інструкції, 

методичні рекомендації, інші документи органів виконавчої влади, крім наказів, 

зареєстрованих Міністерством юстиції України, та документів, що регулюють 

внутрішню діяльність органу, не є нормативно-правовими актами і не можуть 

встановлювати правові норми» [1]. 

Перший базовий освітній закон – Закон України «Про освіту» – був 

прийнятий у 1991 р. та закріплював концептуальні нововведення, серед яких: 

децентралізація управлінських функцій; диверсифікація фінансових джерел 

підтримки освіти; запровадження багатоступеневої системи професійної освіти та 

ін. Протягом 1998 – 2002 рр. були прийняті спеціальні освітні закони, в яких 

визначалися правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку 

системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та 

вищої освіти. Однак, ці закони, на думку більшості вчених і практиків, 

приймалися із значним запізненням, тому не відповідали вимогам часу. З цієї 

причини впродовж усієї незалежності у законодавчій діяльності України 

відбувається процес удосконалення освітнього законодавства, який здійснюється 

передусім шляхом внесення змін і доповнень до чинних законів про освіту.  

Частота внесення змін в освітні закони вражає. Найчастіше за весь час 

незалежності вносилися зміни й доповнення до законів України «Про освіту» (52 

рази) та «Про вищу освіту» (51 рази), практично вдвічі менше – по 28 разів – «Про 

дошкільну освіту» і «Про загальну середню освіту» та найменше – по 19 разів – 

«Про позашкільну освіту» та «Про професійно-технічну освіту». В цілому зміни і 

доповнення до спеціальних законів про освіту вносилося 190 разів за 29 років 

незалежності. Це в середньому становить 6,6 рази внесення змін щорічно.  

Слід відмітити, що закони про освіту, дошкільну, повну загальну середню та 

вищу освіту в новій редакції за час незалежності було прийнято двічі. При цьому 

частота внесення змін та доповнень до вже прийнятого в новій редакції Закону 

України «Про вищу освіту» є найвищою – 31 рази за 6 років, тобто в середньому 

5,2 рази на рік. Така інтенсивність внесення змін в освітнє законодавство скоріше 

свідчить про нерозуміння стратегічного  курсу в суспільстві, не визначеності візії 

держави – ідеї майбутнього розвитку системи освіти або некомпетентності 

законодавців. 

Зауважимо, що крім базового і спеціальних законів у сфері освіти додатково 

приймаються інші нормативно-правові документи, що регулюють відносини 

суб’єктів освітньої діяльності. Завдяки чому сучасна нормативно-правова база в 

освітній сфері є перевантаженою й містить деякі протиріччя між положеннями 

окремих правових актів, із-за чого виникають певні проблеми у практичній 

діяльності, що потребує вдосконалення або оновлення нормативно-правової бази. 

Про важливість і необхідність прийняття нового базового освітнього 
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законодавчого акту в українському суспільстві говорили не одне десятиліття. 

Закон України «Про освіту» в новій редакції був прийнятий 5 вересня 2017 р. До 

цього він пройшов важкий шлях. Законопроект готувався більше трьох років, 

узгоджувався з усіма стейкхолдерами і зацікавленими групами, змінювався і 

переписувався, заручався підтримкою фахових інституцій і спільнот. Його 

інноваційний характер випливає з аналізу його тезарусу, який подається в 

загальних положеннях акту, та складається з 30 найменувань, серед яких можна 

відмітити: академічна свобода, електронний підручник (посібник), засновник 

закладу освіти, індивідуальна освітня траєкторія, індивідуальна програма 

розвитку, інклюзивне навчання, розумне пристосування, якість освіти та якість 

освітньої діяльності. Також новаціями законодавства є визначення: видів освіти 

(формальної, неформальної, інформальної освіти); форм здобуття освіти 

(інституційна, індивідуальна, дуальна); академічної доброчесності; інституційного 

аудиту; громадської акредитації закладу освіти; інституту освітнього омбудсмена 

та ін. На відміну від попереднього законодавчого акту, прийнятого в 1991 р., 

наведені категорії є прогресивними, інноваційними, що підпорядковуються 

сучасній парадигмі єдиного освітнього простору, цілком відповідає європейським 

тенденціям, що відбуваються в освіті.  

На сьогодні ще багато положень, визначених у базовому законі про освіту, 

залишаються для українського суспільства не зрозумілими й потребують 

роз’яснення. Однак, в цілому, можна стверджувати, що базовий освітній закон, 

прийнятий у 2017 р., є прогресивним, містить низку інноваційних положень. Цей 

крок є дуже важливим для країни, як один із перших кроків на шляху до 

модернізації освітньої сфери. Безсумнівно він не вирішує всіх освітніх проблем, 

що накопичувалися десятиріччями. До того ж, імплементація базового Закону 

України «Про освіту» потребує внесення суттєвих змін до спеціальних законів у 

сфері освіти, розробки великої кількості нормативних документів різних рівнів.  

Щодо нормативно-правового забезпечення функціонування та розвитку 

структурних компонентів освітньої сфери. Зазначимо, що стратегічними цілями 

державної освітньої політики є забезпечення доступу до якісної освіти, зокрема в 

дошкільній освіті це можливо насамперед шляхом подолання черги до закладів 

дошкільної освіти (далі – ЗДО). Для вирішення цього питання у 2017 р.  було 

затверджено урядом План дій на 2017 – 2019 роки поетапного створення 

додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку [2], розроблений на 

підставі регіональних планів з вирішення цього питання. Очікувані результати 

були передбачені за рахунок та в межах видатків державного та місцевого 

бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел фінансування. 

Передбачено було створення додатково 81974 місця. Так, протягом 2017 – І 

кварталу 2019 рр. було створено майже 55 тис. додаткових місць для дітей 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №1(7) 2021 

244 

дошкільного віку. При чому в 2018 р. ці місця було створено за рахунок розвитку 

мережі ЗДО: уведено в експлуатацію 33 новобудови; реорганізовано 85 закладів 

освіти із створенням у них дошкільних відділень; реконструйовано 35 ЗДО; 

відкрито 70 приватних ЗДО; відновлено діяльність 20 закладів, що 

використовувались не за призначенням; відкрито 25 дитячих садків у 

пристосованих для цього приміщеннях; відкрито 412 додаткових груп у 

функціонуючих ЗДО; інші шляхи створення ЗДО (відновлення діяльності закладів, 

що функціонували, реорганізація із перепрофілюванням у ЗДО) – 51 ЗДО [3, с. 28]  

В рамках реалізації принципу доступності рівного доступу дітей до якісної освіти 

в 2019 р. з метою організації інклюзивного навчання в дошкільній освіті було 

прийнято постанову уряду «Про затвердження Порядку організації діяльності 

інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» [4]. Цей документ дозволив 

розпочати впровадження ранньої допомоги дітям з особливими освітніми 

потребами в ЗДО. Для реалізації цього питання було направлено 37,2 млн. грн. 

субвенції, що надало можливість проводити корекційно-розвиткові та психолого-

педагогічні заняття, а також придбати потрібне обладнання. 

Актуальним питанням сьогодні є наступність між дошкільною і початковою 

освітою, яка передбачає узгодження нормативно-правового забезпечення та 

залучення до філософії й змісту дошкільної освіти принципів «Нової української 

школи» (далі – НУШ) – концептуальні засади реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти, які були оприлюднені 

Міністерством освіти і науки України в 2016 р. Основними принципами, що 

мають бути залученими до дошкільної освіти, є наступність освітніх програм, 

доступність здобуття дошкільної освіти дітьми перед шкільного віку, 

компетентнісний підхід та ін. 

Що стосується змін, які передбачені реформою НУШ на період до 2029 р., то 

в базовому освітньому законі (ст. 12.3) передбачено обов’язковість здобуття для 

громадян країни повної загальної середньої освіти, яка має три рівні – початкову 

тривалістю 4 роки, базову середню тривалістю 5 років та профільну середню 

освіту тривалістю 3 роки, що в цілому складає 12 років та підтверджує введення 

12-річної школи за реформою.

Відповідно до НУШ, основними напрямами реформування освіти є:

створення нового сучасного освітнього середовища; розроблення і впровадження 

нових Державних стандартів початкової, базової середньої та профільної 

середньої освіти; впровадження в освітній процес компетентнісного особистісно 

орієнтованого навчання, педагогіки партнерства, здійснення підготовки вчителя; 

створення передумов для інноваційної діяльності; реалізації права закладу освіти, 

педагогічних працівників на автономію в освітній діяльності; описано портрет 

випускника закладу загальної середньої освіти [5]. 
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В січні 2020 р. було прийнято в новій редакції Закон України «Про повну 

загальну середню освіту» [6], у якому знайшли своє відображення концептуальні 

засади НУШ та нововведення, закладені у базовому освітньому законі. Також 

концептуальні засади НУШ були закладені й в розроблених державних стандартах 

початкової, базової середньої та повної загальної середньої освіти. Крім того, 

відповідно до компетентнісного підходу, було переглянуто та доопрацьовано 

навчальні програми для учнів базової середньої та профільної середньої школи та 

затверджено типові освітні програми закладів повної загальної середньої освіти. 

Одним із значних досягнень реформи НУШ стало упровадження в освітній процес 

електронних підручників – підручників нового покоління, здатних зацікавити та 

мотивувати до навчання учнів. Особливо це є вчасним в умовах навчання в 

дистанційному режимі в зв’язку із запровадженням у 2020 р. вимушеного 

карантину по всій території країни з метою запобігання поширення 

коронавірусної інфекції. 

Нововведенням в освітнє середовище стало прийняття в 2018 р. Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

боулінгу (цькуванню)», в якому булінг визначається як «діяння учасників 

освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, 

сексуальному насильстві» [7] та передбачено види відповідальності та покарання, 

відповідно до чого внесені зміни у Кодекс України про адміністративні 

правопорушення. 

У цьому ж році нововведенням в освітній сфері стало утворення Служби 

освітнього омбудсмена, затвердження порядку та умов звернення до освітнього 

омбудсмена (постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання освітнього 

омбудсмена»). Основним завданням освітнього омбудсмена є забезпечення права 

людини на здобуття якісної та доступної освіти, сприяння виконанню 

українського законодавства та виконанню Україною міжнародних зобов’язань 

щодо додержання прав людини на освіту, вжиття заходів для забезпечення 

належних умов для рівного доступу до здобуття освіти тощо [8]. 

Для розбудови ефективного діалогу між органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування з упровадження реформи НУШ та для 

підвищення управлінської спроможності Кабінетом Міністрів України було  

створено Координаційну раду з питань взаємодії. Також для підвищення рівня 

спроможності управлінців у освітній сфері на місцях створено веб-ресурс, на 

якому зібрано базу найкращих практик з управління освітою в об’єднаних 

територіальних громадах та органах місцевого самоврядування. 

Правовим підґрунтям для функціонування позашкільної освіти є Закон 

України «Про позашкільну освіту», у якому позашкільну освіту визначено як 

складову системи безперервної освіти, спрямовану «на розвиток здібностей та 
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обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних 

запитів і потреб у професійному визначенні» [9]. В законі закріплено можливість 

визнання і врахування освітніх результатів, здобутих в закладах позашкільної 

освіти. 

Професійна (професійно-технічна) освіта є важливим напрямом реформи 

НУШ, оскільки в ній передбачено перехід повної загальної середньої освіти до 

профільного навчання та закладено трансформацію сфери професійної освіти. 

Сьогодні основним спеціальним законом, який регулює суспільні відносини в 

галузі професійної (професійно-технічної) освіти є Закон України «Про 

професійну (професійно-технічну) освіту» [10]. Цей закон прийнятий ще у 1998 р. 

і, хоча до його статей практично кожного року вносяться відповідні зміни та 

доповнення, в цілому суттєві позитивні зміни у розвитку професійної освіти 

суспільство не відчуває. Оскільки професійна освіта має сприяти економічному 

розвитку та зростанню конкурентоспроможності країни, то сучасний стан галузі 

потребує її реформування. 

В цьому контексті в 2019 р. була прийнята Концепція реалізації державної 

політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна 

(професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року, в якій були визначені 

проблеми, які потребують розв’язання «низька соціально-економічна мотивація 

особи до здобуття професійних кваліфікацій, збільшення частки молоді, яка 

здобуває вищу освіту, зокрема за кордоном; втрата привабливості та престижності 

професійної (професійно-технічної) освіти; зростання дефіциту робітничих кадрів 

на внутрішньому ринку праці; зниження соціального статусу педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти; застаріла 

матеріально-технічна база закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

невідповідність змісту освіти та методики викладання вимогам сучасного ринку 

праці та потребам особи; незаінтересованість місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування у розвитку системи професійної 

(професійно-технічної) освіти регіону» [11]. Концепцією визначено шляхи, 

способи розв’язання проблеми та етапи і строки їх реалізації. 

В 2018 р. було ухвалено Концепцію підготовки фахівців за дуальною 

формою здобуття освіти, в якій також визначалися проблеми, які потребують 

розв’язання, серед яких найголовнішою є недостатній рівень готовності багатьох 

випускників закладів професійної освіти до самостійної професійної діяльності на 

перших робочих місцях, що відповідають здобутій освіті. У документі дуальна 

форма здобуття освіти визначається як «спосіб здобуття освіти, що передбачає 

поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на 

підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як 

правило, на основі договору про здійснення навчання за дуальною формою 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №1(7) 2021 

247 

здобуття освіти» [12]. Дана Концепція має бути реалізована в три етапи, які 

включають: розроблення нормативно-правової бази для запровадження цієї 

форми здобуття освіти; розроблення типових моделей дуальної форми здобуття 

освіти; створення кластерів дуальної освіти на базі конкурентоспроможних 

закладів освіти та зацікавлених роботодавців – підприємств, установ, організацій 

тощо. 

В цілому можна зазначити, що вище згаданими концепціями передбачено 

заходи з удосконалення управлінської діяльності в галузі професійної 

(професійно-технічної) освіти (зокрема, передачу повноважень з управління 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти та їх фінансування на 

обласний рівень: заплановано здійснити частковий перехід до фінансування 

закладів освіти, що розташовані на території міст обласного значення, з обласних 

бюджетів реалізації пілотного проекту в окремих областях). 

Паралельно з вище зазначеними реформами освітньої галузі проводиться й 

реформування вищої освіти, головним завданням якої є підготовка 

конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та 

інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб 

суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Правовим 

підґрунтям для функціонування вищої освіти виступає Закон України «Про вищу 

освіту» [13], в якому закладені зміни в ступенево-кваліфікаційній структурі вищої 

освіти та в управлінні галуззю, встановлені ліцензійні умови та стандарти вищої 

освіти, визначені органи, заходи та процедури забезпечення якості вищої освіти та ін. 

З метою вирішення нагальних проблем у зв’язку з реформуванням всієї 

освітньої галузі в 2018 р. було затверджено Концепцію розвитку педагогічної 

освіти [14], яка охоплює всі елементи підготовки педагогічних працівників до 

здійснення професійної діяльності та передбачає системний підхід до розвитку 

педагогічної освіти. Необхідність у прийнятті даного документу виникла у зв’язку 

з потребою забезпечення освітньої галузі висококваліфікованими працівниками у 

педагогічній освіті для роботи у закладах освіти, що реформуються, оскільки, як 

зазначено у документі, педагог в умовах розвитку інформаційного суспільства, в 

якому головним чинником стає якісна освіта, одночасно є об’єктом і провідником 

позитивних змін.  

Висновки. Підсумовуючи все вище зазначене, можна зробити висновок, що в 

Україні створено достатню законодавчу та нормативно-правову базу, що 

забезпечує розвиток освітньої галузі відповідно до сучасних трансформацій, що 

відбуваються в світі та в українському суспільстві. У цьому контексті у правовому 

полі закладені основи якісних змін усіх компонентів системи освіти – від 

дошкільної до вищої освіти. Реалізуються заходи із змістовного наповнення 

освіти, закладені основи для створення нової системи управління освітою та її 
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фінансування, організації інклюзивної та спеціальної освіти, інертизації та 

комп’ютеризації закладів освіти, електронної освітньої платформи та 

електронного навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо.  

Водночас, освітня практика актуалізує необхідність вирішення низки 

недоліків, що існують у нормативно-правовому регулюванні відносин суб’єктів 

освітнього процесу. Потребують удосконалення, перегляду та приведення у 

відповідність до сучасних вимог деяких положень законодавчих актів у галузі 

освіти. Також потребують посилення інституційної спроможності місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в управлінні 

освітою на місцях. 

Подальші наукові дослідження доцільно спрямувати на здійснення аналізу 

процесу адаптації основних положень міжнародно-правових документів в освітній 

сфері до вимог і стандартів управління освітою в Україні.  
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КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

Анотація. У статті досліджується питання корупції, яка  створює суттєву 

небезпеку для  суспільства в цілому, і на сьогодні масштаби її поширення 

становлять реальну загрозу національній безпеці. З цією метою було 

проаналізовано рейтинги вебінару Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні, які 

проводились разом з Національним агентством з питань запобігання  корупції. В 

ході дослідження були проведені опитування підприємців, експертів і населення 

«КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ 2020: РОЗУМІННЯ, СПРИЙНЯТТЯ, ПОШИРЕНІСТЬ».  

Також в статті розглядаються законодавчі акти вітчизняного антикорупційного 

законодавства та результат впливу на результат боротьби з корупцією в Україні. 

Розглянуто наслідки в соціальноекономічній сфері від корупційних схем, які 

діють у державному управлінні. Як перспектива для подальших наукових 

досліджень визначена розробка заходів підвищення ефективності державної 

антикорупційної політики та показників (індикаторів) її ефективності. В 

результативній частині статті запропоновано шляхи вдосконалення запобігання 

проявам корупції. Як результат дослідження, визначено, що необхідно приділяти 

увагу своєчасному реагуванню на повідомлення громадян та засобів масової 

інформації, результати  досліджень про корупційні діяння в окремих відомствах 

та  протиправні дії окремих посадових осіб. В статті підтверджена думка про 

складність подолання корупції. Це  пов’язано ще з тим, що у таких протиправних 

діяннях зацікавлені не тільки представники різних органів влади, а й прості 

громадяни та суб’єкти бізнесу. 

Пропозиції в подальшому необхідно розробити з подальшим впровадження в 

життя комплексні технології протидії корупції по різним сферам: місцеве 

самоврядування, державне управління, освітня галузь, правосуддя, будівництво, 

медицина і т.п. Це повинні стати  технології, які мають складатися з заходів, 

керованих з єдиного спеціального органу: аналітика, експертиза, розвідка, 

розслідування, судівництво і т.п. Тому єдиною метою зусиль усіх зацікавлених 

https://doi.org/
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органів у цьому напрямі - це повинно стати забезпечення дотримання прав і 

свобод громадян, як найповнішої реалізації їхніх законних інтересів. 

Результативність залежить від того, наскільки держава виконує свої зобов'язання 

перед своїми громадянами.     

Ключові слова: Корупція, конфлікт інтересів, посадова особа, 

конституційний лад, корупційні прояви, місцеве самоврядування. 
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CORRUPTION IN UKRAINE: PROBLEMS AN D WAYS TO SOLVE 

Abstract. The article examines the issue of corruption, which poses a significant 

threat to society as a whole, and today the scale of it is spread is a real threat to national 

security. To this end, the ratings of the EU Anti-Corruption Initiative webinar in 

Ukraine, which were conducted together with the National Agency for the Prevention of 

Corruption, were analyzed. In the course of the research, surveys of entrepreneurs, 

experts and the population "CORRUPTION IN UKRAINE 2020: UNDERSTANDING, 

PERCEPTION, PREVALENCE" were conducted. The article also considers the 

legislation of domestic anti-corruption legislation and the result of the impact on the 

outcome of the fight against corruption in Ukraine. The consequences in the socio-

economic sphere of corruption schemes operating in public administration are 

considered. As a prospect for further research, the development of measures to improve 

the effectiveness of state anti-corruption policy and indicators (indicators) of its 

effectiveness is identified. The effective part of the article suggests ways to improve the 

prevention of corruption. As a result of the study, it was determined that it is necessary 

to pay attention to the timely response to reports from citizens and the media, the results 

of research on corruption in certain departments and illegal actions of individual 

officials. The article confirms the idea of the difficulty of overcoming corruption. This 

is due to the fact that not only representatives of various authorities, but also ordinary 

citizens and businesses are interested in such illegal actions. 

Proposals should be further developed with the subsequent implementation of 

comprehensive anti-corruption technologies in various areas: local government, public 

administration, education, justice, construction, medicine, etc. These should be 

technologies that should consist of activities managed by a single special body: 

analytics, expertise, intelligence, investigation, judiciary, etc. Therefore, the only 
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purpose of the efforts of all interested bodies in this direction should be to ensure the 

observance of the rights and freedoms of citizens, as the fullest realization of their 

legitimate interests. Effectiveness depends on the extent to which the state fulfills its 

obligations to its citizens. 

Keywords: Corruption, conflict of interests, official, constitutional order, 

corruption, local self-government. 

Постановка проблеми.  За останні роки рівень корупції в Україні виріс і 

став однією з гострих проблем сучасності. Це негативне явище створює реальну 

загрозу безпеці, демократичному розвитку держави та суспільству, 

конституційному ладу, а саме: підриває авторитет країни, завдає шкоди 

демократичним засадам управління суспільством, функціонуванню державного 

апарату, обмежує конституційні права і свободи людини та громадянина, порушує 

принципи верховенства права, порушує встановлений порядок здійснення 

повноважень посадовими і службовими особами органів державної влади, 

управлінських структур приватного сектора, руйнує моральні та суспільні 

цінності, дискредитує державу на міжнародному рівні. Корупція дестабілізує 

суспільний лад у державі, систему правопорядку, негативно впливає на стан 

захищеності прав, свобод і законних інтересів громадян. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Багатьох науковців привертає 

проблема корупції в Україні і світі. Значна частина літератури з питань 

запобігання та протидії корупційним проявам в Україні протягом тривалого часу 

носила не стільки науковий, стільки прикладний характер і стосувалась, 

здебільшого, питань здійснення різноманітних аспектів протидії на практиці. До 

таких джерел можна віднести праці І. Ю. Аввакумова, О. В. Войцеховського,      

В. М. Безчасного, Л. М. Горілик, Е. С. Дмитренка. Теоретичний характер з даного 

дослідження становлять праці М. І. Бесараба, Ю. П. Дмитренка, 

А. А. Кушніренка, В. В. Романовського, М. А. Павловського, М. І. Пірен, 

О. В. Тіменка.  На даний момент відсутні комплексні дослідження, необхідні для 

побудови цілісної системи запобігання та протидії корупції в усіх органах влади. 

В зв’язку з цим виникає гостра потреба в науково - методичному забезпеченні 

зазначеної проблематики. 

Мета статті. Головною метою цієї статті є дослідження сутності корупції, 

сучасний стан в Україні та світі, розглянути можливе вирішення проблеми на 

державному рівні. 

Виклад основного матеріалу. Українське законодавство дає формулювання 

поняття «корупції» в Законі України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 

14.10.2014 р: «корупція - використання особою, зазначеною у частині першій 

статті 3 Закону наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої 

вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 

відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 

зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей»[1]. 

Слід наголосити, що корупція створює суттєву небезпеку для 

життєдіяльності суспільства, і на сьогодні масштаби її поширення становлять 

реальну загрозу національній безпеці. Незважаючи на вжиті протягом останніх 

років організаційно-правові заходи щодо протидії корупції, масштаби її не 

зменшилися, що частково слід пояснити нерозробленістю теоретичного підґрунтя 

формування національної антикорупційної політики. Науковий інтерес 

дослідження корупції сягає як вивчення системних характеристик корупції, 

наслідків, до яких вона призводить на загальнодержавному рівні, так і до 

розуміння індивідуальних культурних і психологічних факторів, що сприяють або 

перешкоджають корупційному поводженню посадових осіб на певному рівні. 

Тому потребує самостійного дослідження феномен корупції, передусім як 

соціально-політичне явище, сутність якого неможливо пояснити лише соціально-

психологічними чи економічними особливостями діяльності посадових осіб. 

Корупція гальмує розвиток в Україні управлінської, політичної та правової 

системи, що повністю блокує наближення України до  світових показників рівня 

життя. У зв’язку з відсутністю дійсних результатів  боротьби з корупцією, 

поширення корупційних ризиків фактично на всі сфери суспільного життя, а 

також толерантне ставлення більшості громадян країни до вказаного явища 

призвели до того, що корупційна діяльність на всіх щаблях влади паралізувала 

проведення реформ, визначених керівництвом держави як пріоритет розвитку. 

Арнольд Хайденхаймер та Майкл Джонсон зазначали, що корупція все 

більше виходить на передній план всесвітніх досліджень міжнародного 

політичного порядку денного[2]. Для України вона набуває особливого значення, 

адже демократичні перетворення, що нині відбуваються в нашій державі, 

супроводжуються складними процесами реформування політичних, економічних і 

правових відносин, що супроводжуються масштабними корупційними явищами 

та діями. 

У багатьох енциклопедіях та словниках визначення корупції надається як 

дослівний переклад з латинської «corruption» – «корозія, роз’їдання, руйнування». 

Відомий російський філолог С. І. Ожегов визначав корупцію як «підкуп хабарями, 

продажність посадових осіб, політичних діячів». 

У  Довідковому  документі  про  міжнародну  боротьбу  з корупцією (квітень 
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 1995 р.) вона визначається як «зловживання державною владою для отримання 

вигоди в особистих цілях». Боротьба з корупцією має базуватися на таких 

принципах: не повинні обмежуватися законні права та свободи людини та 

громадянина; ефективність протидії корупції може бути забезпечена тільки 

узгодженими діями державних органів, громадських організацій та громадян; 

державна система боротьби з корупцією передбачає здійснення державної 

політики, спрямованої на усунення та нейтралізацію чинників, які сприяють 

розвитку корупційних дій; правова база боротьби з корупцією має враховувати 

зміни соціально-економічної та політичної ситуації в державі; головна увага в 

протидії корупції повинна надаватися запобіжним заходам, основаним на аналізі 

та прогнозуванні тенденцій поширення корупційних діянь; основні практичні 

заходи щодо запобігання та виявлення корупційних діянь здійснюють органи, які 

ведуть боротьбу з корупцією. 

У 2020 р. у форматі вебінару Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні разом з 

Національним агентством з питань запобігання корупції були проведені 

опитування підприємців, експертів і населення «КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ 2020: 

РОЗУМІННЯ, СПРИЙНЯТТЯ, ПОШИРЕНІСТЬ». Опитування проводилось у 

березні 2020року соціологічною компанією Info Sapiens за фінансової підтримки 

Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI). Метою 

дослідження є моніторинг ситуації у сфері запобігання і протидії корупції в 

Україні, який дозволяє фіксувати динаміку показників поширеності корупції і 

сприйняття населенням ефективності антикорупційної діяльності у наступних 

галузях: освіта, охорона здоров’я, судові органи, правоохоронні органи, 

патрульна/дорожня поліція, адміністративні послуги, які надаються органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, комунальні послуги, 

публічні закупівлі, і приватна сфера. 

Дослідження було проведено за Методикою стандартного опитування щодо 

рівня корупції, розробленою і затвердженою НАЗК. Дані дослідження 

порівнюються з отриманими у 2017 році під час опитування, проведеного за цією 

ж методикою. До вибірки не включаються території, які тимчасово не 

контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та 

Луганської областей.   

 Для населення корупція є другою за значущістю суспільною

проблемою після військових дій у Донецькій і Луганській областях. 

 Так, 69% громадян вказали корупцію серед дуже серйозних проблем

України. Стосовно військових дії на сході України такої думки дотримується 

72,7% українців; 

 44,2% українців стикалися з корупційними практиками. Так, протягом

опитування було виявлено, що більшість громадян не мають чіткого розуміння 
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щодо того, які практики варто вважати корупційними, та толерують деякі з них. 

Коли відповідне питання було поставлено без зазначення певної сфери, то 27% 

заявили про те, що вони особисто або їх родичі стикалися з корупцією за останній 

рік. Коли були поставлені питання щодо окремих випадків корупції (наприклад, 

вимагання «благодійних внесків» у лікарнях), то 44,2% громадян підтвердили, що 

вони особисто або члени їх сім’ї стикнулися з такими практиками; 

 За оцінками підприємців, рівень поширеності корупції в Україні

знизився. За п’ятибальною шкалою підприємці оцінили рівень поширення 

корупційних практик в Україні на 4,23 (коли задавалося пряме питання). У 2017 

році цей показник становив 4,52; 

 Бізнес та громадяни стверджують, що найперше Україні потрібно

подолати корупцію у судах. Так вважають 56,9% підприємців та 52,2% від усього 

населення. 

Одним з важливих кроків на шляху подолання корупції в Україні стало 

прийняття Верховною Радою України Закону України «Про запобігання 

корупції»[1]. Зазначений Закон спрямований на створення дієвого 

антикорупційного законодавства України. Цим Законом  передбачено наступне:  

– розширення кола суб’єктів відповідальності за корупційні 

правопорушення; 

– чітке визначення кола суб’єктів, які здійснюють заходи, координують та

контролюють діяльність із запобігання і протидії корупції; 

– конкретизацію видів обмежень суб’єктів відповідальності за корупційні

правопорушення стосовно використання ними службового положення, роботи 

близьких родичі, суміщення посад та отримання такими суб’єктами подарунків;  

– встановлення обмежень щодо осіб, які звільнились з посад або припинили

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави; 

– введення нового порядку здійснення фінансового контролю, встановлення

обов’язку декларування як доходів, так і витрат. 

Важливим фактором запобігання проявам корупції є вдосконалення 

діяльності органів по боротьбі з корупцією. Необхідно більше уваги приділяти 

своєчасному реагуванню на повідомлення громадян, засобів масової інформації, 

результати соціологічних досліджень про корупційні діяння та інші протиправні 

дії посадових осіб, поширеність корупції в окремих відомствах [3]. 

Можна зазначити, що одні й ті ж суб'єкти, причетні до корупційних відносин, 

можуть виступати в різних суб'єктних ролях. Так, окремі народні депутати 

України (переважно з числа представників діючої влади) можуть виступати 

одночасно організаторами й покровителями корупційних мереж, безпосередніми 

корупціонерами, або посередниками корупційних змов між владою та олігархами, 

котрі фінансують політичну партію, до якої належить даний народний депутат. 
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Водночас, окремі народні депутати можуть виступати також в роли мовчазних 

спостерігачів корупційних відносин, або й борців з корупцією.  

Зважаючи ж на те, що в Україні склалися умови фактичної відсутності 

належного суспільного контролю та ефективної боротьби з корупційними 

проявами – організатори й покровителі корупції тяжіють до створення 

нелегітимних корупційних мереж, які підміняють собою систему публічної влади 

в державі. А в умовах корупційних мереж вже більшість державних службовців, 

службовців органів місцевого самоврядування та керівників цих органів вже 

навіть попри своє бажання чи небажання виявляються втягнутими в корупційні 

діяння. Їх самих примушують брати хабарі, щоб потім віддавати "наверх" 

обумовлену частку – "платню" за посаду, привілеї, прихильне ставлення 

керівництва тощо.  

Вважаємо, що найбільш загрозливим визначено тенденцію, за якою в 

корупційні відносини сьогодні виявляється втягнутим чи не все українське 

суспільство, коли корупція стає інструментом соціальної реадаптації громадян до 

перманентних криз і соціальних негараздів, все більше значення в суспільній 

свідомості набувають цінності виживання за будь-яку ціну, прагматичні опції 

пошуку виходу зі злиденного життя руйнують традиційну етику й мораль, а 

корупція починає сприйматися як буденність. 

Питання як боротися з корупцією, вже десятиліттями задають собі наші 

люди, але ж в тому, що корупція процвітає є також і наша з вами вина. В 

суспільстві міцніють стереотипи толерантності по відношенню до корупції та 

організованої злочинності, пов’язаної з нею. В масовій свідомості основних 

соціальних груп формується думка, що корупційні злочини не наносять шкоди 

суспільству, тому певні верстви населення обирають корупційні шляхи вирішення 

тих чи інших повсякденних проблем (чесний чиновник часто не влаштовує ні 

населення в цілому, ні підприємців, як його найбільш активну частину). 

Розповсюдженість корупції й призвичайніть до неї населення, особливо в окремих 

сферах суспільного життя, діє на окрему особистість як культурна норма. Людині, 

знаючи про те, що всі дають у тому чи іншому закладі хабарі, дуже важко 

психологічно перебороти у собі конформістську схильність і вчинити не так, як це 

робить решта. Вона може добре розуміти на раціональному рівні, що давати 

хабаря – це принизливе, аморальне і навіть протиправне явище, але на рівні 

психологічних чинників, що обумовлюють її поведінку, піддається традиції. Всі 

ці симптоми щодо корупції існують в українському суспільстві.  

Погоджуємось з думкою Новак А.М. в тому, як свідчить вітчизняний і 

міжнародний досвід боротьби з корупцією, що ліквідувати корупцію повністю як 

соціально неприйнятний феномен майже неможливо. За таких умов реальною 

метою антикорупційної політики повинно стати реальне зменшення рівня та 
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локалізація корупції в суспільстві, зміна її характеру, обмеження її впливу на 

соціально-політичні та економічні процеси [4].  

В Україні корупція є однією із головних проблем, яка потребує 

невідкладного вирішення. Вона становить значну загрозу демократії, реалізації 

верховенства права, національній безпеці, становленню громадянського 

суспільства. Аналіз інституціонального складника антикорупційної політики 

особливо важливий у сучасних умовах проведення системних реформ, серед яких 

один із головних напрямів – курс на європейську інтеграцію, що є на сьогодні 

головною і необхідною умовою ефективного розвитку держави.   

Становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток 

громадянського та інформаційного суспільства, європейська інтеграція України, 

проведення політичної, адміністративної та економічної реформ вимагають 

рішучих дій у боротьбі з корупцією. На сучасному етапі розвитку суспільства в 

умовах стрімких суспільно-політичних перетворень питання удосконалення 

державної антикорупційної політики набуває першочергового значення, оскільки 

боротьба з корупцією активно впливає на суспільне життя і значною мірою 

формує певний вектор подальшого розвитку держави. 

Висновки. Для ефективної боротьби з корупцією, як системним явищем, на 

наш погляд необхідно розробити комплексні технології протидії корупції по 

основним сферам: державне управління, місцеве самоврядування, правосуддя, 

будівництво, освіта, медицина і т.п. Ці технології мають складатися з комплексу 

адекватних заходів, керованих з єдиного спеціального органу: аналітика, 

експертиза, розслідування, судівництво і т.п. Єдина мета зусиль усіх державних 

органів у цьому напрямі - це забезпечення дотримання прав і свобод громадян, як 

найповнішої реалізації їхніх законних інтересів, адже єдиним чинником 

ефективності роботи у цьому випадку є те, наскільки громадяни задоволені 

виконанням зобов'язань, які бере на себе держава.  

Отже, на сьогоднішній день існує складність подолання корупції, яка 

пов’язана ще з тим, що у таких протиправних діяннях зацікавлені не тільки 

представники органів влади, а й бізнесмени та пересічні громадяни. Люди схильні 

дати “хабаря”, навіть коли в них не вимагають, з метою мати державне рішення на 

свою користь у найкоротші терміни. Необхідність вирішення цих та інших 

проблем обумовлюють подальші дослідження щодо вироблення ефективної 

антикорупційної політики. 

Тому, виходячи з офіційних статистичних даних щодо виявлення 

корупційних злочинів, можна зробити висновок лише про активність діяльності 

органів прокуратури, Національної поліції, Національного антикорупційного 

бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції у напрямі 

їх виявлення, а не про реальну кількість проведених заходів щодо її подолання. 
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Підводячи підсумок вищевикладеному, можна відзначити, що вирішити 

проблему протидії корупції одним лише прийняттям нормативно-правових актів, 

а також внесенням відповідних змін та доповнень в них неможливо. За 

найсприятливіших умов не антикорупційне законодавство сприяє запобіганню 

корупції. На наш погляд, саме громадянське суспільство повинно активно 

популяризувати цінності та відкинути культуру корупції. Тому з корупцією 

повинен боротися кожен із нас. 
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ЗАКОН «ПРО ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ» НАБУВ ЧИННОСТІ 

Анотація. Визначено, що,  на сучасному етапі переходу світового 

співтовариства до інформаційного суспільства процес взаємодії держави, бізнесу 

та громадянина дедалі більше відбувається із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій, і саме від стабільності функціонування та розвитку 

галузі інформаційно-комунікаційних технологій залежать суспільне порозуміння 

в країні та створення передумов для сталого зростання економіки..  

Встановлено, що метою державної політики в сфері електронних комунікацій 

є, зокрема: розвиток ринків доступу до електронних комунікаційних мереж та 

ринків електронних комунікаційних послуг, що забезпечує розгортання та 

використання електронних комунікаційних мереж високої та надвисокої 

пропускної здатності, розвиток конкуренції, сумісність електронних 

комунікаційних послуг та переваги в отриманні більш якісних послуг для 

кінцевих користувачів. 

Визначено, що Кодекс електронних комунікацій ЄС, прийнятий у грудні 

2018 року встановлює гармонізовану основу для регулювання комунікаційних 

мереж, послуг електронних комунікацій та пов’язаного з ними обладнання, а 

також певних аспектів термінального обладнання. Імплементація положень 

Кодексу в проекті Закону України «Про електронні комунікації» дозволить 

врегулювати ціни та якість надання послуг постачальниками, забезпечить 

широкий доступ усіх цільових груп і територій до Інтернету, що є важливим для 
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 України. 

Обгрунтовано, що проектом Закону України «Про електронні комунікації» 

встановлюються правові основи діяльності постачальників електронних 

комунікаційних мереж та/або послуг та передбачається: запровадити повідомний 

принцип реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері 

електронних комунікацій; установити виключний перелік вимог до учасників 

ринку; запровадити консультації з учасниками ринку з усіх питань, що зачіпають 

їх інтереси; установити процедуру подання документів до регуляторного органу в 

електронному вигляді. 

Ключові слова: державне регулювання сфери електронних комунікацій, 

закон України «Про електронні комунікації», законодавство ЄС у сфері 

електронних комунікацій, оператори телекомунікацій. 
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LAW "ON ELECTRONIC COMMUNICATIONS" ENTERED INTO FORCE 

Abstract. It is determined that at the present stage of transition of the world 

community to the information society the process of interaction between the state, 

business and citizen is increasingly taking place with the use of information and 

communication technologies, and public understanding in the country and for 

sustainable economic growth .. It is established that the purpose of state policy in the 

field of electronic communications is, in particular: development of markets for access 

to electronic communications networks and markets for electronic communications 

services, which ensures the deployment and use of electronic communications networks 

of high and ultrahigh capacity, competition, compatibility of electronic communications 

services and benefits in obtaining better services for end users. It is determined that the 

EU Electronic Communications Code, adopted in December 2018, establishes a 

harmonized framework for the regulation of communication networks, electronic 
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communications services and related equipment, as well as certain aspects of terminal 

equipment. The implementation of the provisions of the Code in the draft Law of 

Ukraine "On Electronic Communications" will regulate prices and quality of service 

provision by providers, will provide wide access of all target groups and territories to 

the Internet, which is important for Ukraine. It is substantiated that the draft Law of 

Ukraine "On Electronic Communications" establishes the legal basis for the activities of 

suppliers of electronic communications networks and / or services and provides: to 

introduce a notification principle of registration of business entities engaged in 

electronic communications; establish an exclusive list of requirements for market 

participants; to introduce consultations with market participants on all issues affecting 

their interests; establish the procedure for submitting documents to the regulatory body 

in electronic form. 

Keywords: state regulation of electronic communications, law of Ukraine "On 

electronic communications", EU legislation in the field of electronic communications, 

telecommunications operators. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі переходу світового 

співтовариства до інформаційного суспільства процес взаємодії держави, бізнесу 

та громадянина дедалі більше відбувається із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), і саме від стабільності функціонування та 

розвитку ІКТ-галузі залежать суспільне порозуміння в країні та створення 

передумов для сталого зростання економіки. В Україні, одночасно з наявністю 

значного потенціалу щодо впровадження сучасних ІКТ у всі сфери 

життєдіяльності країни й значного суспільного запиту на таке впровадження, стан 

розбудови інформаційного суспільства та сфери ІКТ, порівняно із світовими 

тенденціями, є недостатнім і не відповідає стратегічним цілям розвитку країни. 

Перш за все, недостатнім є розвиток нормативно-правової бази інформаційної 

сфери.[1] 

Діюча в Україні законодавча база у сфері електронних комунікацій 

формувалась понад 15 років тому та не відповідає сучасним потребам 

динамічного розвитку сфери та вимогам суспільства.  

Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII ратифіковано Угоду про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, (далі – Угода про асоціацію), яка передбачає обов’язок України з 

імплементації до національної правової системи законодавчих актів ЄС у сфері 

телекомунікацій, в тому числі, нових. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика розвитку і 

формування державної політики в сфері електронних комунікацій досліджувалася 
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такими вітчизняними ученими і експертами, як: І. Аристова, В. Богуш, 

В. Гурковський,  Н. Драгомирецька, В. Кравченко, О. Литвиненко, Є. Макаренко, 

Г. Несвіт, О. Олійник, О. Соснін, О. Стариш та ін. 

Мета статті полягає у визначенні особливостей державної політики в сфері 

електронних комунікацій, аналізі основних положень закону України «Про 

електронні комунікації». 

Виклад основного матеріалу. План заходів з реалізації стратегічного курсу 

держави на набуття повноправного членства України в ЄС передбачав 

опрацювання (2019-2020 роки) питання щодо інтеграції до внутрішнього ринку 

ЄС у сфері цифрової економіки. Це потребуватиме відповідності українського 

законодавства актуальному законодавству ЄС у даній сфері. 

До останнього часу Україна майже не здійснювала практичних кроків щодо 

імплементації актів права ЄС в сфері телекомунікацій в діюче законодавство.   

Електронні комунікації, як базова технічна складова інформаційної сфери, є 

основою функціонування та розвитку інформаційного суспільства в Україні, 

цифрової трансформації всіх сфер життєдіяльності особистості, суспільства та 

держави на базі використання інформаційно-комп'ютерних та інших технологій. 

Метою державної політики в сфері електронних комунікацій є, зокрема: 

- розвиток ринків доступу до електронних комунікаційних мереж та ринків

електронних комунікаційних послуг, що забезпечує розгортання та використання 

електронних комунікаційних мереж високої та надвисокої пропускної здатності, 

розвиток конкуренції, сумісність електронних комунікаційних послуг та переваги 

в отриманні більш якісних послуг для кінцевих користувачів;  

- створення засад для ефективного користування радіочастотним спектром

для забезпечення  економічного, соціального інформаційного та культурного 

розвитку, державної безпеки, обороноздатності, виконання міжнародних 

зобов’язань. 

Слід відзначити, що регуляторні дії держави мають ґрунтуватися на прозорих 

та послідовних цілях комунікаційної політики і бути надійними та 

передбачуваними для надавачів електронних комунікаційних послуг та 

користувачів.  

Як свідчить європейська  практика, найкращим чином такі регуляторні дії 

держави забезпечуються регуляторним органом, але за певних умов: 

- порядок створення, функції та процедури прийняття рішень регулятора

визначаються законом і прописуються таким чином, що унеможливлюють (або 

зводять до мінімуму) політичні втручання та протекціонізм; 

- повноваження регуляторного органа є чітко прописаними, для запобігання

дискримінації постачальників послуг чи користувачів; 

- у  своїй  діяльності  регуляторний  орган   має   дотримуватись   принципу
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технологічної нейтральності. 

Угода про асоціацію передбачає, що співробітництво охоплює, зокрема, 

посилення незалежності та адміністративної спроможності регуляторного органа 

у галузі зв'язку з метою забезпечення його здатності вживати відповідні 

регуляторні заходи та впроваджувати свої рішення і всі відповідні норми, а також 

гарантування добросовісної конкуренції на ринках (стаття 391).  

Крім того, згідно з доповненням XVII-3 «Правила, що застосовуються до 

телекомунікаційних послуг» Угоди про асоціацію Україна взяла на себе 

зобов’язання, зокрема, щодо адаптації:  

1) Директиви № 2002/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради від

07.03.2002 про доступ до, та з’єднання з, електронних комунікаційних мереж та 

відповідного оснащення (Директива Доступу) із змінами, внесеними Директивою 

№ 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.11.2009 (далі – 

Директива № 2002/19/ЄС): 

базуючись на аналізі ринку, проведеному відповідно до рамкової директиви, 

національний регулятор у секторі електронних комунікацій накладає на 

операторів, які виявлені як такі, що мають значний ринковий вплив (SMP) на 

відповідних ринках, належні регуляторні зобов’язання відносно:  

- доступу до, та використання, окремих мережевих засобів;

- ціновий контроль оплати за доступ до мережі та з’єднання, включаючи

зобов’язання щодо вартісної орієнтації; 

- прозорість, відсутність дискримінації та розмежування бухгалтерського

обліку; 

2) Директиви № 2002/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від

07.03.2002 про авторизацію електронних комунікаційних мереж та послуг 

(Директива Авторизації) із змінами, внесеними Директивою № 2009/140/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 25.11.2009 (далі - Директива 

№ 2002/20/ЄС):  

запровадити процедуру надання загальної авторизації та обмежити 

необхідність видачі індивідуальних ліцензій окремими обґрунтованими 

випадками; 

3) Директиви № 2002/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від

07.03.2002 про єдину нормативно-правову базу для електронних комунікаційних 

мереж та послуг (Рамкова Директива) із змінами, внесеними Директивою 

№ 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.11.2009 (далі – 

Директива № 2002/21/ЄС): 

- визначити відповідні ринки товарів та послуг у секторі електронних

комунікацій, які підпадають під процедури ex-ante, та проаналізувати ці ринки з 

метою визначення, чи існують на них значний ринковий вплив (SMP); 
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- зміцнювати  незалежність  та  адміністративну спроможність національного

регуляторного органу в секторі електронних комунікацій; 

- запровадити процедуру публічних консультацій для нових регуляторних

заходів; 

- створити ефективні механізми для оскарження рішень Національного

регулятора в секторі електронних комунікацій. 

Строк імплементації відповідних положень Директиви № 2002/19/ЄС, 

Директиви № 2002/20/ЄС, Директиви № 2002/21/ЄС протягом 4 років з дати 

набрання чинності Угодою про асоціацію.  

Разом з тим, до кінця 2020 року в Європі буде впроваджено норми Кодексу 

електронних комунікацій, який поглинув відповідні положення Директиви № 

2002/19/ЄС, Директиви № 2002/21/ЄС; Директива № 2002/20/ЄС.   

Слід зазначити, що Кодекс електронних комунікацій ЄС, прийнятий у грудні 

2018 року встановлює гармонізовану основу для регулювання комунікаційних 

мереж, послуг електронних комунікацій та пов’язаного з ними обладнання, а 

також певних аспектів термінального обладнання. Імплементація положень 

Кодексу в проекті Закону України «Про електронні комунікації» дозволить 

врегулювати ціни та якість надання послуг постачальниками, забезпечить 

широкий доступ усіх цільових груп і територій до Інтернету, що є важливим для 

України.[2]  

До першого читання законопроєкт готувала робоча група на базі Комітету ВР 

з питань цифрової трансформації, у складі якої працювали представники 

операторів, провайдерів, асоціацій, а також експерти Офісу ефективного 

регулювання BRDO. 5 лютого 2020р. законопроект № 3014 «Про електронні 

комунікації»  було зареєстровано у Верховній Раді.  16 червня Верховна Рада 

прийняла за основу законопроект №3014 «Про електронні комунікації» в якому 

зазначено, що застосування законодавства в сферах електронних комунікацій та 

радіочастотного спектра здійснюються з додержанням принципів: 

- мінімально необхідного регулювання, згідно з яким рішення, дії суб’єктів

владних повноважень повинні бути необхідними і мінімально достатніми для 

досягнення мети і завдань, визначених цим Законом; 

- регуляторної передбачуваності, згідно з яким забезпечується послідовний

регуляторний підхід, а також об’єктивності, пропорційності та неупередженості; 

- запровадження регуляторних зобов'язань до постачальників електронних

комунікаційних мереж та/або послуг із значним ринковим впливом з метою 

попереднього регулювання лише в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення 

ефективної та стійкої конкуренції в інтересах кінцевих користувачів та 

послаблення або скасування таких зобов'язань, як тільки ця умова буде 

забезпечена; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059
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- прозорості,   згідно   з   яким рішення  (дії)  суб’єктів  владних  повноважень

мають бути належним чином обґрунтовані та повідомлені суб’єктам, яких вони 

стосуються, до набрання ними чинності (їх застосування); 

- недискримінації, згідно з яким в подібних обставинах не повинно бути

дискримінації в поводженні з будь-яким та усіма постачальниками електронних 

комунікаційних мереж та послуг, в тому числі, незалежно від видів електронних 

комунікаційних послуг, технологій, форми власності; 

- технологічної нейтральності (якщо це відповідає досягненню завдань,

викладених у частині другій статті 4 цього Закону), згідно з яким застосування 

законодавства здійснюється максимально не залежно від технології, що 

використовується для надання електронних комунікаційних послуг, і не заохочує 

або не дискримінує використання конкретних технологій та сприяє підтриманню 

конкуренції на ринку; 

- належного врахування різноманітності умов, що стосуються 

інфраструктури, конкуренції, кінцевих користувачів послуг і, зокрема, споживачів 

послуг у різних географічних районах країни; 

- сприяння ефективному інвестуванню та інноваціям у створення та

розширення електронних комунікаційних мереж, в тому числі врахування ризиків 

для інвесторів при накладенні зобов'язань з доступу, а також забезпечення 

конкуренції на ринку електронних комунікацій і принципу недискримінації; 

- презумпції правомірності діяльності постачальників електронних

комунікаційних мереж та/або послуг або кінцевих користувачів електронних 

комунікаційних послуг у разі, якщо положення законодавства про електронні 

комунікації допускають неоднозначне (множинне) трактування їхніх прав та 

обов'язків та/або повноважень суб’єктів владних повноважень (крім відносин між 

постачальниками електронних комунікаційних послуг і кінцевими користувачами 

послуг);  

- забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання, 

випромінювальних пристроїв, радіоелектронних засобів та випромінювальних 

пристроїв спеціального призначення. 

Проектом Закону визначені основні принципи діяльності та повноваження 

регуляторного органа у сферах електронних комунікацій, а також повноваження 

Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у сферах 

електронних комунікацій та радіочастотного спектру. 

 Крім того, проектом Закону України «Про електронні комунікації» 

встановлюються правові основи діяльності постачальників електронних 

комунікаційних мереж та/або послуг та передбачається:  

- запровадити повідомний принцип реєстрації суб’єктів господарювання, що

здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій; 
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- установити виключний перелік вимог до учасників ринку;

- запровадити консультації з учасниками ринку з усіх питань, що зачіпають їх

інтереси; 

- установити процедуру подання документів до регуляторного органа в

електронному вигляді; 

- удосконалити контроль (нагляд) у сфері електронних комунікацій з метою

його спрямування на попередження правопорушень та зниження потенційно 

можливого тиску на суб’єктів господарювання, зменшення кількості перевірок 

цих суб’єктів на їх території; 

- визначити засади попереднього регулювання, а також перелік

регуляторних зобов’язань, які можуть накладатись на постачальників 

електронних комунікаційних мереж та/або послуг з істотною ринковою 

перевагою на ринку певних електронних комунікаційних послуг, та повноваження 

регуляторного органа щодо їх накладання; 

- зробити акцент на доступ до інфраструктури та спільне використання

інфраструктури, що суттєво знизить витрати на розгортання мереж; 

- встановити універсальну послугу, яка забезпечує доступність, включаючи і

цінову доступність, до Інтернету та голосового зв’язку; 

- особливості припинення діяльності постачальників електронних 

комунікаційних послуг; 

- відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації;

- уточнити, враховуючи законодавство ЄС, термінологію у сфері електронних

комунікацій. 

Проектом Закону пропонувалися нові підходи до регулювання 

радіочастотного спектру, зокрема, щодо забезпечення ефективного користування 

радіочастотами, технологічної нейтральності, зменшення регуляторних бар’єрів. 

Законопроект не містив положень, які передбачають зменшення надходжень до 

державного бюджету. Реалізація законопроекту передбачає збільшення витрат з 

державного бюджету, пов’язаних із здійсненням радіочастотного моніторингу. 

На сьогодні оператори телекомунікацій, сплачуючи до державного бюджету 

рентну плату за користування радіочастотами, повинні додатково оплачувати 

Українському державному центру радіочастот послуги з радіочастотного 

моніторингу в обсягах, що становлять понад 20 відсотків від суми рентних 

платежів, для того щоб забезпечити придатність цього спектру для використання.  

Відповідно до законодавства України та міжнародного досвіду забезпечення 

радіочастотного моніторингу є функцією держави. 

Директива ЄС 1972/2018 (Кодекс електронних комунікацій ЄС) передбачає 

встановлення зборів за користування радіочастотним на рівні, що забезпечує, 

зокрема, ефективне їх призначення та використання.  
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Планом заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 615-р) передбачено 

запровадження фінансування радіочастотного моніторингу за рахунок 

надходжень, які щомісяця сплачуються користувачами частот до державного 

бюджету як рента за користування радіочастотами. 

Законопроектом пропонувалося забезпечення національним регулятором 

радіочастотного моніторингу стосовно загальних користувачів радіочастот за 

рахунок 25 відсотків надходжень від рентної плати за користування радіочастотним 

спектром. Враховуючи, що надходження в 2018 р. від рентної плати за користування 

частотами становили 2,6 млрд. грн., орієнтовна сума витрат з державного бюджету 

на радіочастотний моніторинг становила б 650 млн. грн. 

При цьому законопроектом реєстр. № 2321 про зміни до Податкового 

кодексу України було передбачено зміни в підходах до розрахунку рентної плати 

з користування радіочастотним спектром у відповідності до принципів закладених 

у Директиві ЄС 1972/2018. Розмір рентної плати що сплачуються користувачами 

частот до державного бюджету повинен враховувати витрати, пов’язані із 

забезпеченням радіочастотного моніторингу, що забезпечуватиме відповідні 

надходження та досягнення збалансованості державного бюджету.[2] 

30 вересня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому 

законопроект № 3014 «Про електронні комунікації». “За” проголосували 260 

народних депутатів України.[4] 29 жовтня Президент України ветував Закон «Про 

електронні комунікації», ухвалений Верховною Радою 30 вересня. Президент вніс 

пропозиції до закону, оскільки окремі положення проекту закону не відповідали 

законодавству України та Конституції.   

Зауваження Президента були відносно: пункту 13 частини третьої статті 8, 

пункту 2 частини першої статті 19, частина третя статті 28, частина друга статті 

119, частина перша статті 121 , пункт 4 розділу ХІX "Прикінцеві та перехідні 

положення"),  підпункти 42 та 48 пункту 3 розділу XIX "Прикінцеві та перехідні 

положення"). Наведений перелік не є вичерпним. Такі недоліки 

унеможливлювали однозначне розуміння положень Закону, що ускладнюватиме 

застосування його положень на практиці, а в окремих випадках положення Закону 

взагалі не можна буде реалізувати. Тому Закон України "Про електронні 

комунікації" був відправлений на доопрацювання.[3]  

Верховна Рада на засіданні 16 грудня повторно ухвалила евроінтеграційний  

Закон №3014 «Про електронні комунікації»  з пропозиціями президента 

Володимира Зеленського. Закон прийняли голосами "Слуги народу" (222 

депутати "за"), "Довіри" (2 депутата "за") і позафракційних (4 - "за"). Всі інші 

фракції від голосування утрималися. Закон  замінить морально застарілий закон 

«Про телекомунікації» від 2004 року та “Про радіочастотний ресурс України” від 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059
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 2000 року. 

12 січня 2021р. Президент України Володимир Зеленський підписав 

Закон «Про електронні комунікації». Закон набуде чинності 1 січня 2022 року. Він 

складається зі 128 статей, а його обсяг перевищує 200 сторінок.[5]  

Висновки. Таким чином, закон передбачає: 

- зменшення кількості перевірок і регуляторного тиску на компанії у сфері

електронних комунікацій; 

- усі постачальники електронних комунікаційних мереж і послуг матимуть

однакові права та доступ до інфраструктури, запроваджується механізм 

консультацій з учасниками ринку; 

- забезпечення конкуренції на ринку електронних комунікацій;

- користувачі матимуть можливість обрати окремі електронні комунікаційні

послуги (не в складі пакета послуг) за технічної можливості; 

- право на отримання вичерпної та чіткої інформації абонентом щодо опису

умов договору відповідно до правил надання та отримання електронних 

комунікаційних послуг; 

- зменшення спаму за рахунок обов'язкової попередньої згоди абонента на

отримання інформації та обов'язкову можливість відмови абонента від розсилки; 

- збільшення штрафу для постачальників електронних комунікацій у разі

порушення прав користувачів. 

Законом передбачається створення Електронної регуляторної платформи - 

сервісу, який забезпечить прозорий та автоматизований процес взаємодії між 

операторами та провайдерами з одного боку та держави - з іншого. Платформа 

забезпечуватиме взаємодію реєстрів постачальників послуг, ліцензій, присвоєнь 

радіочастот, геоінформаційної системи для географічних оглядів доступності на 

території України тощо. Доступ до цієї системи буде відкритим і безкоштовним. 

Також вперше передбачена детальна процедура врегулювання спорів за 

посередництвом регулятора - як між декількома постачальниками послуг, так і 

між користувачами та постачальниками. 

Крім цього, документ передбачає технологічну нейтральність - можливість 

оператора на власний розсуд обирати технологію (наприклад, 3G або LTE) для 

застосування на його частотах. 

Зазначається, що Закон «Про електронні комунікації» орієнтований на захист 

прав споживачів: відтепер доступ до якісного Інтернету є універсальною 

послугою, тобто має гарантуватись громадянам державою. 

Оператори мають надавати абоненту інформацію про мінімальну, середню та 

максимальну швидкість Інтернету, а заявлена оператором швидкість не повинна 

критично відрізнятися від реальної. 

При  цьому  спрощується  процедура  захисту  прав  абонента. Якщо у нього 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059
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неправомірно списані гроші з рахунку, йому не потрібно йти до суду. Питання 

можна вирішити, звернувшись до регулятора з електронною скаргою.[5] 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ЯК 

КОМУНІКАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я 

Анотація. В статі проаналізовано зарубіжний досвід у використанні 

відкритих даних в охороні здоров’я та їх вплив на публічне управління та 

публічне адміністрування охороною здоров’я в різних країнах. Розглянуті та 

унормовані використання термінів «відкриті дані», «публічні сервіси». Наведені 

приклади того, чому ВД є цінними для гнучких рішень щодо публічне управління 

та публічне адміністрування охороною здоров’я. Узагальнено деякі ранні 

ініціативи щодо формалізації права на доступ до відкритих даних в охороні 

здоров’я та їх повторного використання. Розглянуті основні види даних, які 

публікуються у відкритій манері, та джерела інформації. Розглянуті підходи 

різних урядів щодо публікації та використання відкритих даних в публічному 

адмініструванні, публічному управлінні та формуванні публічної політики 

охорони здоров’я різних країн. Також розглянуті та проаналізовані підходи до 

відкритих даних інтернаціональних не урядових організацій, таких як WHO, 

UNISEF, GIZ та інших. Проаналізовано досягнення та ризики в основних 

напрямках використання відкритих даних: досягнення універсального покриття 

медичними послугами, епідеміологічні регуляторні акти, моделювання ситуацій 

розповсюдження інфекційних та неінфекційних хвороб. Вивчено вплив відкритих 

даних на відповідь різних урядів на пандемію коронавірусної хвороби. Наведено 

приклади різних поводжень з відкритими даними на прикладі Японії, Кенії, 

Великої Британії, Шотландії та інших країн. Визначено роль відкритих даних в 

залученості громади до відкритих дискусія та вливу на прийняття рішень урядів 

щодо розбудови та еволюції охорони здоров’я та громадського здоров’я. 

Визначено залученість бізнес структур в наданні, публікації та використанні 
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відкритих даних з метою співпраці для побудови екосистеми медичних додатків 

великих даних для сприяння розвитку інтелектуальної медицини та впровадження 

рішень що базуються на доказах завдяки відкриттю великих масивів даних. 

Визначені основні ризики, такі як суперечка в питаннях балансу між правом 

особи на приватне життя та прагненням до вагомих статистично-доказових та ВД, 

що сприятимуть розвитку охорони здоров’я. 

Ключові слова: Комунікаційні технології в охороні здоров’я, Електронні 

системи охорони здоров’я, e-Health, Електронні медичні записи, Цифрові системи 

охорони здоров’я, відкриті дані, публічні дані, дані у відкритому доступі, великі 

дані. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF USING OPEN DATA AS COMMUNICATION 

TOOLS TO IMPROVE PUBLIC GOVERNANCE AND PUBLIC 

ADMINISTRATION IN HEALTHCARE 

Abstract. In the article analyzes foreign experience in the use of open data in 

healthcare and their impact on public administration and public administration of 

healthcare in different countries. Considered and standardized use of the terms "open 

data", "public services". The given examples of why VD are valuable for flexible 

decisions regarding public administration and public administration of healthcare. 

Summarized some early initiatives to formalize the right to access and reuse open data 

in healthcare. The main types of data that are published in an open manner and sources 

of information are considered. The approaches of various governments on the 

publication and use of open data in public administration, public administration and the 

formation of public health policy in different countries are considered. Also considered 

and analyzed the approaches to open data of international non-governmental 

organizations, such as WHO, UNISEF, GIZ and others. The achievements and risks in 

the main areas of using open data are analyzed: achieving universal coverage with 

medical services, epidemiological regulatory acts, modeling situations of the spread of 

infectious and non-infectious diseases. Examined the impact of open data responses 

from various governments on the coronavirus pandemic disease. Examples of various 

open data handling are given on the example of Japan, Kenya, Great Britain, Scotland 
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and other countries. The role of open data in the involvement of society in open 

discussions and in influencing government decisions on the development and evolution 

of healthcare and public health is determined. The involvement of business structures in 

the provision, publication and use of open data with the aim of collaborating to build an 

ecosystem of medical applications of big data to promote the development of intelligent 

medicine and the implementation of evidence-based solutions through the discovery of 

big data is determined. The main risks are identified, such as the dispute over the 

balance between the individual's right to privacy and the pursuit of strong statistically 

evidence and VD, that contribute to health development. 

Keywords: Communication technologies in healthcare, Electronic healthcare 

systems, e-Health, Electronic medical records, Digital healthcare systems, open data, 

public data, public data, big data. 

Постановка проблеми. Сьогодні цифрова революція впливає на всі сфери 

людського життя. Вплив нових технологій на індивідуальне життя та на 

суспільство в цілому безпрецедентний. Цифровізація всіх галузей впливає на 

реформування публічного управління. Крім того, в останні роки спостерігається 

високий рівень приватно державного співробітництва, а від так і обмін значними 

обсягами цифрових даних між державним сектором і приватними компаніями як 

вітчизняними так і зарубіжними. Сектор охорони здоров’я не став виключенням. 

Сьогодні, підчас впровадження другого етапу медичної реформи, сфера охорони 

здоров’я та громадського здоров’я в Україні стикнулася із ще одним викликом – 

пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2. А від так усі актори задіяні в наданні медичної допомоги населенню 

та ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) повинні діяти оперативно та гнучко. Стандартний обмін даних між 

медичними установами та органами виконавчої влади не дає такої можливості. 

Нові можливості створюють відкриті данні (ВД), які є достатньо новим, сучасним 

феноменом, однак розвиваються досить бурхливо. Однак відзначаючи значний 

успіх ВД, слід зазначити, що існують значні проблеми пов’язані як з суто 

технічними питаннями, так і з публічним управлінням та адмініструванням ВД. 

Для вирішення питань, що лежать в полі публічного адміністрування, публічного 

управління та створення публічної політики ВД уряду необхідно мати чітке 

розуміння переваг та ризиків пов’язаних з ВД.  

Для розуміння напрямків впровадження та розвитку ВД в охороні здоров’я 

України необхідно вивчити зарубіжний досвід втілення збору, обміну та 

публікації даних та визначити пріоритетні та перспективні комунікаційні сервіси, 

дати їх описання (комунікація між ким і ким, засоби комунікації, публічне 
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управління та адміністрування такої комунікації). А також вивчити зарубіжний 

досвід та шляхи публічного адміністрування та публічного управління ВД. 

Мета статті - вивчити  потребу у використанні ВД в охороні здоров’я та їх 

вплив на публічне управління та публічне адміністрування охороною здоров’я в 

різних країнах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Не дивлячись на бурхливий 

розвиток ВД в усьому світі, в науковій літературі існує не велика кількість 

досліджень, що стосується ВД та ВД в охороні здоров’я.  

Ряд вчених, таких як Олексюк Л. В., Горбата Л.П. розглядають загальні питання 

пов’язані з ВД, такі як нормативно-правове регулювання доступу, у тому числі 

електронного, до публічної інформації та ВД, а також сучасну термінологію, що 

використовується [1,2]. 

Джига Т. В., Ткач, І. В. розглядають розвиток та становлення концепції 

відкритого публічного управління, розглядаючи політичний та технологічний 

концепт [3,4]. 

Ковбаско О.М, Твердохліб О.С. вивчають питання розвитку сервісів та 

підвищення ефективності публічного управління на основі ВД, однак не 

торкається питань охорони здоров’я та публічного здоров’я, однак в своїй 

роботі визначає загальну можливість автоматизації адміністративних процесів; 

виведення на новий рівень якості інформаційного забезпечення процесів 

прийняття рішень, стратегічного планування, координації та контролю, 

статистичного обліку; а від так створити нові високоякісні канали комунікації з 

громадянами і бізнесом. [5,6]. В той же час ряд авторів Оксана Музика-

Стефанчук, Кравчук, І. П. аналізують вплив ВД на загальні економічні 

чинники [7,8]. 

Таким чином можна зазначити, що в вітчізняній літературі не розглядаються 

ВД як комунікаційний інтрумент публічного управління та публічного 

адміністрування охороною здоров’я, хоча обсяг медичних даних за самими 

різними напрямками накопичується кожного дня та використовується для 

прийняття рішень в охороні здоров’я.  

Виклад основного матеріалу. Терміном Відкриті данні (ВД) визначають 

спосіб публікації та повторного використання даних без обмежень ціни та 

дозволу.  

Відповідно до Українського законодавства ВД — це «публічна інформація у 

форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, 

вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання» [9]. В 

багатьох країнах публікація ВД дає можливість розробляти та вдосконалювати 

різні сервіси, що допомагають контролювати та оптимізувати роботу державних 

органів, покращувати створювати нові державні послуги та інструменти для 
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кінцевих споживачів – пацієнтів та медичних працівників. В своїй праці 

Kalampokis, Evangelos та співавтори підкреслюють, що в більшості ВД 

складаються з фінансових та соціальних статистичних індикаторів, геоданих, 

карт, планів, екологічних даних. А також можуть включати матеріали та 

статистичні данні парламентів, міністерств та органів влади. Точна та надійна 

статистика виступає підвалинами для проведення аналізів, які підтримують як 

бізнес процеси так і публічне управління [10].  

Як зазначають Клімушин П. С., та Спасібов Д. В. серед основних джерел ВД 

виступають портали ВД міжнародних організацій, офіційні державні портали, 

портали громадських організацій. Серед міжнародних організацій, найбільшу 

кількість ВД надають Консорціум W3C, Всесвітній банк, Організація Об’єднаних 

Націй, Європейський центр журналістики. Серед міжнародних організацій які 

надають ВД пов’язанаі з охороною здоров’я слід визначити Всесвітню 

організацію охорони здоров’я (World health organization WHO), UNISEF, GIZ. 

Також існує досить великий обсяг ВД пов’язаних з публічним управлінням та 

адмініструванням, у багатьох країнах світу відкриваються і продовжують 

удосконалюватися портали відкритих державних даних, такі портали можуть бути 

як державними так і муніціипальними [11].  

В звіті Open data white paper [12] зазначено, що цифрові данні це 

необроблений та неочищений матеріал ХХІ сторіччя. На думку Diallo G та 

співавторів відкриття медичних даних, обмін та зв’язування великих наборів 

даних про охорону здоров’я дозволяє збагачувати наше розуміння про симптоми, 

захворювання, діагностику та лікування, а також дасть можливість приймати 

управлінські рішення на доказовій та прозорій основі. Що дає значний потенціал 

для покращення медичної допомоги та профілактичної медицини для громадян 

[13]. На думку Michael Chui та співавторів саме уряд повинен стати провайдером, 

каталізатором, користувачем та розробником політики для створення цінності та 

зменшення ризиків використання ВД [14]. Різні уряди застосовують різні підходи 

для досягнення своїх цілей. Наприклад, у лютому 2014 року уряд США запустив 

портал з ВД даними, що містить майже 89 000 наборів даних; Сполучене 

Королівство також маєпортал, що містить близько 13 000 наборів даних; а уряд 

Бразилії має портал ВД, що містить близько 200 наборів даних [15]. 

Christian Philipp Geiger та Jörn von Lucke зауважують, що сьогодні не 

достатньо просто публікації даних державного сектору та вільне їх 

розповсюдження. Підготовка до вільного доступу до даних може бути виконана в 

різних варіантах: проста публікація даних, графіки, дашборди, карти з 

показниками або відстанями, тощо. Рух за ВД, який сформувався в західному 

суспільстві намагається зробити опубліковані данні біль дружніми до кінцевого 

користувача [16]. А Ola, O та Sedig, K . вказують, що раніше за рахунок 
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відсутності публікації даних в легкодоступній формі, яка постійно оновлюється, 

відповідні дії які стосуються використанню даних в охороні здоров’я (епідемії, 

стихійні лиха) були занадто повільними та не могли забезпечити нормальну 

реакцію урядових органів [17]. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (WHO) в документі «WHO guideline 

recommendations on digital interventions for health system strengthening» визначають 

принципи цифрового розвитку охорони здоров’я. Дев'ять основних концепцій, 

направлених на допомогу виконавцям інтегрувати передовий досвід у цифрові 

програми, сприяти уникненню загальних підводних каменів та заохочувати 

прийняття підходів, які з часом продемонстрували цінність. Сюди входять 

принципи залучення користувачів до проектування, розуміння екосистеми, 

повторного використання та вдосконалення існуючих цифрових рішень, а також 

вирішення проблем конфіденційності та безпеки. Важливу роль серед цих 

принципів посідає ВД, як комунікативний інструмент досягнення Універсального 

медичного покриття [18]. 

Відповідно до цих принципів, на саміті G20, який був проведений в Японії 

визначили, що публікація ВД можуть повипливати на покращення та досягнення 

Універсального покриття медичними послугами (Universal Health coverage (UHC)) 

[19]. Shizo Abe під час своєї промови на економічному форумі в Давосі зазначив, 

що багато країн сьогодні все більше використовує данні (у тому числи і ВД), щоб 

розбудувати Універсальне покриття медичними послугами. Крім того розробка та 

підсилення медичних інформаційних систем та накопичення даних високої якості 

необхідні для моніторування прогресу розбудови UHC та завчасного виявлення 

пасток та прогалин в цьому процесі [20]. 

На думку Gerald Bloom та співавторів ВД в охороні здоров'я виступають 

важливим комунікативним інструментом не тільки на рівні країни, але і для 

вистежування та прийняття рішень щодо публічного управління на 

інтернаціональному рівні. Однак серед значущих перепон слід відзначити 

варіабельність технік накопичення даних та відсутності стандартизації їх 

публікації [21].  

Іншим важливим масивом даних, що може дати значну вигоду виступає 

публікація епідеміологічних даних на рівні держави та населення, зібрані за 

допомогою різних систем нагляду та опублікованих у відкритій манері. Великий 

обсяг епідеміологічних даних у відкритій манері публікує Центри з контролю та 

профілактики захворювань у США (Centers for Disease Control and Prevention) 

(https://wonder.cdc.gov/wonder/help/WONDER-API.html), а інтернаціональні дані 

можна знайти на сайті World health organization The global health observatory 

(https://www.who.int/data/gho). Однак на думку Stephen J Mooney та співавторів 

відкриті данні та їх швидке накопичення в системі звісно обіцяють значні 

https://www.who.int/data/gho
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переваги в розробці проти епідеміологічних заходів, однак великий обсяг та 

швидкість надходження даних можуть виступити загрозою самі по собі, адже 

країни можуть стикнутись з недостатніми ресурсами щодо вибірки та аналітики 

даних, що надходять [22].  

Isha Berry та співавтори зазначають важливість обміну та аналізу даних після 

першого спалаху коронавірусу [23], однак за даними, що оприлюднив The 

Economist великі лікарні в Мадриді фактично не обмінювались електронними 

медичними записами в регіонах Іспанії, під час першої хвилі COVID-19, не 

кажучи вже про публікацію ВД щодо цієї епідемії [24].  

Критично важливо, що регуляторні органи у всьому світі наполягають на 

постачальниках медичних послуг, щоб вони відкрили свої закриті системи - це 

передумова процвітання цифрового здоров'я. Це дасть можливість Охороні 

здоров'я еволюціонувати від «клінічної науки, що підтверджується даними, до 

науки даних, яку підтримують клініцисти». [24]. 

Важливо використовувати ВД не тільки для прогнозування та моделювання 

епідеміологічного процесу, ці дані також можуть бути використані і в моделях 

щодо інших важливих питань громадського здоров'я. Так Jenna M Reps та 

співавтори показали механізм розробки моделі прогнозування для 21 різних 

результатів у цільовій сукупності людей, які страждають на депресію, на основі 4 

баз ВД. Та запропонували можливість використання такого моделювання при 

розробці публічного управління в цьому напрямку охорони здоров’я [25]. 

Серед лідерів використання даних в тому числі ВД у публічному управлінні 

та адмініструванні виступає Японія. Однак сьогодні, досягнувши Універсального 

покриття медичними послугами, держава стикнулася з проблемами старіння нації 

та збільшення кількості хронічних захворювань, і як наслідок, збільшення витрат 

на охорону здоров’я. Отже Уряд Японії запропонував кроки щодо реформування 

охорони здоров’я. В документі «Health care 2035» висвітлено основні зміни, які 

очікують охорону здоров’я Японії для покращення надання медичної допомоги, 

та відповіді на існуючі виклики. Одним з важливіших пунктів в документі 

виступає більш ефективне використання інформації, що може суттєво покращити 

показники охорони здоров’я, якість, вартість та безпеку. Вбачається необхідність 

розробки та використання бази даних охорони здоров’я для підтримки програм 

телемедицини, таких як дистанційна діагностика, дистанційне лікування та 

телехірургія.  

До 2020 року в Японії створено мережу, яка пов’язує ВД за допомогою 

унікальних ідентифікаторів та проводиться їх аналіз. На основі аналізу 

приймаються рішення щодо зміни мережі та підсилення необхідних на теритроії 

сервісів. До 2035 року очікується використання мережі ВД для розробки процесу 

оцінки політики щодо запобігання, діагностика, лікування хронічних 
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захворювань, та впровадження сервісів з догляду за хронічними та паліативними 

хворими [26].  

На основі ВД також створюються потужні локальні сервіси, так в Бразилії 

діють Rio Inteligente (Smart Rio) та Cidadão Recifense (Recife Citizen), створені як 

веб-сайти. Обидва додатки базуються на незалежних урядових ВД з міст Ріо-де-

Жанейро та Ресіфі та зосереджені на основних послугах охорони здоров’я: 

допомогти громадянам та туристам у пошуку найближчих медичних закладів 

відповідно до їх потреб, створення онлайн-карти вакцинації, нагадуватя людям, 

коли настав час робити щеплення. Розробка цих сервісів була зроблена за 

заявками мерій Ріо-де-Жанейро та Ресіфі за підтримки громадськості [27]. 

Звісно в групі найменш розвинутих країн публікація, аналіз та використанні ВД 

на сьогодні є значною проблемою, однак у 2011 в Кенії було запущено перший 

портал з ВД [28], а невдовзі і інші країни Африки доєднались до публікації ВД 

[29]. Слід зазначити, що портал www.opendata.go.ke на якому розміщенні ВД в 

Кенії не є виключано медичним, а включає в себе широкий спектр даних. На 

порталі розміщенні данні щодо державних витрат на національному та місцевому 

рівнях, розподілу бюджету Фонду розвитку округу (CDF), національного 

перепису населення, розташування ключових інфраструктур, які включаючають 

заклади охорони здоров’я, школи, водопостачання та електроенергію, наявність 

послуг охорони здоров’я, освіти та водопостачання на місцевому рівні. Крім того 

будь яка державна та не урядова організація може запропонувати данні для 

публікації на порталі [30]. Публікація ВД дала змогу громадянам Кенії приймати 

участь у публічному управлінні та публічному адмініструванні життєвоважливих 

сфер, у тому числі охорони здоров’я, через лобіювання представників округу 

щодо покращення ЗОЗ та медичних послуг спираючись на відкриті статистичні 

дані. Завдяки ВД громадяни Кенії отримали змогу брати участь у національних 

дебатах щодо розвитку та допоможе їм забезпечити більш прозорий уряд Кенії, 

підзвітним своїм громадянам. 

Нажаль не завжди обсяг даних призводить до якісного їх використання. 

Francini Hak та співавтори визначають, що обсяг нових даних що виробляються 

щодня у різних форматах та структурах даних з різних систем, стає основною 

перешкодою для якісного медичного обслуговування пацієнтів. Ці дані можуть 

бути вилучені та використані для отримання інформації та клінічних знань, однак 

більшість із цих записів є загальнодоступними або навіть структурованими, що 

породжує розпорошення, незрозуміння та інколи втрату даних. На їх думку 

відсутність стандартизації даних призводить до неефективності методів аналізу та 

клінічної підтримки прийняття рішень публічного адміністрування та публічного 

управління охорони здоров’я [31]. І це підтверджуєтьс на прикладі Великої 

британії яка посідає перше місце посідає перше місце за обсягом медичних даних. 

http://www.opendata.go.ke/
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Національна служба здоров’я (NHS) однією з перших почала публікувати ВД. На 

сьогодні в NHS працює близько 10 000 спеціалістів з аналізу даних [32.]. Однак на 

думку Ben Goldacre [33] не рівномірна та досить слабка. Використання цих даних 

здебільшого зосереджено на академічних та наукових потребах та сфокусовані 

навколо етіології та патогенезу різних захворюваннях. В той час як практичний 

аналіз даних необхідних для прийняття рішень публічної політики часто 

ігнорується. Цей аналіз дуже важливий для покращення пацієнтських сервісів, 

зміни та оптимізації маршрутів пацієнтів та госпітальної мережі. Для місцевого 

самоврядування NHS Англії також не дає достатньої інформації, так на сайті 

можна знайти найближчу аптеку, лікарню або сімейного лікаря, але ці данні 

надані не у вигляді графічно-статистичних дашбордів, а у вигляді пошукової 

системи. Пацієнт вводить своє місце проживання і сайт пропонує йому лікаря або 

аптеку поблизу. Отже Harwich та Lasko-Skinner у висновках до свого дослідження 

наполягають, що NHS England та NHS Trusts повинні мати національну стратегію 

на основі цих даних. Вони зазначають, що Міністерство охорони здоров'я, NHS, 

бізнес та промисловість повинні вибудовати діалог із громадськістю для 

обговорення різних комерційних моделей, таких як угоди про обмін даними, 

грантове співробітництво, відшкодування витрат на ліцензування та комерційні 

домовленості [34]. 

Дещо інша ситуація NHS Шотландії, вони пропонують графічне зображення 

статистичних даних на дашбордах Scottish Health and Social Care Open Data. На 

сайті опубліковано близько 80 наборів даних, які стосуються розповсюдженню 

коронавірусу, наявності та карти аптек та Закладів охорони здоров’я (ЗОЗ), 

наявність в них відділень екстреної та невідкладної допомоги. 

Слід зазначити, що і бізнес структури також вже залучені в публікацію ВД, 

так Yidu Cloud, платформа великих даних для лікарень, маючи найбільший у світі 

набір даних про охорону здоров’я, активно співпрацює в колаборації з лікарнями 

та урядом. Компанія налагодила стратегічну співпрацю з понад 700 медичними 

установами та понад 100 відомими лікарнями по всій країні для створення 

інтелектуальної платформи з використанням великих даних. Yidu Cloud в 

співпраці з лікарнями розробляє інтелектуальні платформи для великих даних, 

платформи та сервіси надання третім особам сторонам даних (ВД) та 

обчислювальних можливостей за умови забезпечення безпеки даних. Керівництво 

Yidu Cloud вбачають розвиток в співпраці для побудови екосистеми медичних 

додатків великих даних для сприяння розвитку інтелектуальної медицини та 

впровадження рішень що базуються на доказах завдяки відкриттю великих 

масивів даних [35]. 

Важливою проблемою використання ВД, пов’язаних з сферою охорони 

здоров’я, Patty Kostkova та співавторів залишається питання балансу між правом 
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особи на приватне життя та прагненням до вагомих статистично-доказових та ВД, 

що сприятимуть розвитку охорони здоров’я. На думку дослідників ці два питання 

можуть бути у суперечці. Отже використання ВД в охороні здоров’я повинно 

стати важливим питанням публічного управління та адміністрування. [36]. 

Висновки. ВД виступають потужнім комунікативним інструментом, який 

дає можливість залучити громадськість до дебатів та прямого впливу на публічне 

управління та публічне адміністрування життєво важливими сферами розбудови 

суспільства у тому числі і охорони здоров’я. Цінність даних дуже залежить від 

того, хто їх використовує. Сьогодні сирі не оброблені данні не мають цінності як 

такої та не використовуються а ні публічними службами, а ні бізнесом. Найкраще 

для використання ВД – створення дашбордів та графіків, які чітко висвітлюють 

проблему (наприклад складності доступності до аптеки мешканців віддаленої 

місцевості). У такому випадку публічні служби та бізнес можуть побачити 

проблему та розробити відповідну стратегію.  

В усьому світі Уряди виступають найбільшими ресурсами ВД, однак цінність 

такої інформації залежить від її використання. В першу чергу урядами для 

досягнення Універсального покриття медичними послугами та вироблення 

гнучких відповідей на загрози (епідемії, природні катастрофи). З іншого боку це 

дає можливість громадськості відстежувати дії Уряду, та бути залученими до 

публічного управління та адміністрування охорони здоров’я. Крім того бізнес має 

можливість аналізувати потреби суспільства та гнучко створювати найцінніші 

сервіси які не може запропонувати держава. Враховуючи досвід країн з Єдиним 

закупівельником медичних послуг (Англія, Хорватія, Іспанія) створенні бізнесом 

медичні сервіси, можуть бути оплачені як за державними програмами медичних 

гарантій так і у приватній манері. 

Навіть при наявності великого обсягу даних та аналітичних потужностей, 

далеко не всі країни використовують ВД для врегулювання публічної політики в 

охороні здоров’я, часто такі аналіз цих даних лежить виключно в площині 

академічного інтересу (NHS Англії)Отже, можна визначити, що і сьогодні 

найчастіше ВД використовуються виключно для академічних цілей без прив’язки 

до практичних викликів охорони здоров’я. Відсутність розуміння щодо своєчасної 

та швидкої публікації ВД спостерігалася на початку пандемії COVID-19 на весні 

2020 року. У той час як публікація таких даних могла би значно допомогти в 

розбудові збалансованих маршрутів пацієнтів, та запобігти перевантаженню 

клінік.  

Важливими перевагами використання ВД виступає можливість розбудови не 

тільки публічної політики охорони здоров’я та громадського здоров’я у 

відповідній країні, а також залучення даних від інших держав для розбудови 

універсального покриття медичними послугами моніторуючи потреби, ризики та 
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 пастки враховуючи широку міграцію населення. 

Подальші розвідки будуть стосуватись визначення стану публікації та 

використання ВД як комунікативного інструменту публічного управління та 

публічного адміністрування охорони здоров’я та публічного здоров’я в Україні 

можливості та передумов імплементації зарубіжного досвіду організації 

публікації та використання ВД. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ: СУЧАСНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ 

Анотація. Проблема проєктування, його використання в соціальній практиці 

є складною, дискусійною і водночас мало вивченою. Метою дослідження є аналіз 

соціальних проєктів та розробка практичних рекомендації щодо реалізації 

проєкту зі створення соціального центру з доставки хлібних наборів населенню з 

метою попередження розповсюдження COVID-19. 

У даному досліджені під проєктом у публічній сфері розуміють комплекс 

взаємопов’язаних логічно-структурованих завдань, упорядкованих у масштабі 

часу, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку держави, 

окремих галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць чи 

територіальних громад, організацій та установ і здійснюються в умовах 

фінансових та інших ресурсних обмежень у визначені терміни. Автори даного 

дослідження визначає соціальний проєкт як – згенероване ініціатором проєкту 

соціальне «ноу-хау» (нововведення), метою якого є створення, модернізація або 

підтримання в зміненому середовищі матеріальної або духовної цінності, яке має 

просторово-часові, ресурсні обмеження та визначається позитивним соціальним 

значенням. 

Різноманіття предметних областей, використання соціального проєктування, 

дає простір для реалізації задумів (ідей), застосування кваліфікації та досвіду 

учасників на різних рівнях. Здійснено аналіз різних типів проєктів. Доведено, що 

їх різноманіття – одна з рис соціального проєктування. Можливість застосовувати 

проєктні підходи і технології на будь-якому рівні, в самих різних масштабах, 

https://doi.org/
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часових рамках, з потужними ресурсами (чи без них) надає соціальному 

проєктуванню гнучкості і реалістичності. 

Запропоновано створення центру з доставки хлібних наборів населенню в 

період локдауну з метою попередження розповсюдження COVID-19. Основними 

витратами в період масової захворюваності є витрати на лікування інфікованих 

жителів, другою складовою витрат є недоотримання державою ВВП від 

смертності працездатних працівників. Розрахунки свідчать, що створення 

підрозділів у структурі кластеру з доставки хлібних наборів по-перше знизить 

кількість захворювань та смертності, що в свою чергу суттєво знизить витрати 

бюджетних коштів з подальшою перспективою використання їх на соціальні 

потреби розвитку об’єднаних територіальних громад. 

Ключові слова: проєкт, соціальний проєкт, інновації, розвиток, технології, 

пандемія. 
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SOCIAL PROJECT: LAST VECTOR DEVELOPMENT 

Abstract. The problem of design, its use in social practice is complex, debatable 

and at the same time little studied. The purpose of the study is to analyze social projects 

and develop practical recommendations for the implementation of the project to 

establish a social center for the delivery of bread sets to the population in order to 

prevent the spread of COVID-19. 

In this study, the project in the public sphere is understood as a set of 

interconnected logically-structured tasks, arranged in time, which are aimed at solving 

the most important problems of the state, individual sectors of the economy, 

administrative-territorial units or territorial communities, organizations and institutions. 

carried out in conditions of financial and other resource constraints in due time. The 

authors of this study define a social project as - generated by the initiator of the project 

social "know-how" (innovation), which aims to create, modernize or maintain in a 

changed  environment  of  material  or  spiritual  value,  which has space-time, resource  
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constraints and positive social significance. 

The variety of subject areas, the use of social design, gives space for the 

implementation of plans (ideas), the application of qualifications and experience of 

participants at different levels. The analysis of different types of projects is carried out. 

It is proved that their diversity is one of the features of social design. The ability to 

apply design approaches and technologies at any level, on a variety of scales, time 

frames, with powerful resources (or without them) gives social design flexibility and 

realism. 

It is proposed to create a center for the delivery of bread sets to the population 

during the lockdown in order to prevent the spread of COVID-19. The main costs in the 

period of mass morbidity are the costs of treatment of infected residents, the second 

component of the costs is the state's shortfall in GDP from the mortality of able-bodied 

workers. Calculations show that the creation of units in the structure of the cluster for 

the delivery of bread sets will first reduce the number of diseases and deaths, which in 

turn will significantly reduce budget expenditures with the prospect of using them for 

social needs of united territorial communities. 

Keywords: project, social project, innovation, development, technology, 

pandemic. 

Постановка проблеми. Упродовж останніх років в світі та українському 

суспільстві зростає кількість кризових явищ, поглиблюються соціальні проблеми: 

ВІЛ/СНІД (335 осіб на 100 тис. населення) [1], наркоманія (148 хворих на 100 тис. 

осіб) [1], малозабезпеченість (кількість сімей з недостатнім рівнем доходів за 

останні п’ять років зросла на 50 %) [2], безробіття (близько 10 % осіб від 

економічно-активного населення), внутрішня вимушена міграція (понад 1,3 млн. 

сімей, які внаслідок тимчасової окупації частини території України та проведення 

воєнних дій на сході країни були вимушені переїхати до інших областей) та ін. 

Все це актуалізує значимість соціального проєктування як одного з найбільш 

вагомого чинника, необхідного для сталого розвитку суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема проєктування, його 

використання в соціальній практиці є складною, дискусійною і водночас мало 

вивченою. Гносеологічні, методологічні та соціальні проблеми проєктної 

діяльності висвітлені у наукових працях П. Балабанова, Л. Когана, Н. Лапіна, 

В. Глазичева, О. Генісаретського та ін. Серед зарубіжних дослідників, які 

вивчають питання проєктування необхідно назвати В. Гаспарського, Д. Джонса, 

Д. Діксона, Я. Дітріха, Е. Крика, Ф. Полак, М. Сороса, У. Херда, П. Хілла та 

інших. Проблемами соціальної детермінації в залежності від типу суспільства та 

системи теоретизування (діалектичної або метафізичної) займалися Ж-П. Сартр, 

Г. Спенсер, М. Шлик, Г. Саймон, М. Фуко та ін.  
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Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених питанням проєктування 

залишаються невирішеними проблеми реалізації соціальних проєктів, що вимагає 

подальшої розробки. 

Мета статті. Метою дослідження є аналіз соціальних проєктів та розробка 

практичних рекомендації щодо реалізації проєкту зі створення соціального центру 

з доставки хлібних наборів населенню з метою попередження розповсюдження 

COVID-19. 

Виклад основного матеріалу. Під проєктом у публічній сфері розуміють 

комплекс взаємопов’язаних логічно-структурованих завдань, упорядкованих у 

масштабі часу, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку 

держави, окремих галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць чи 

територіальних громад, організацій та установ і здійснюються в умовах 

фінансових та інших ресурсних обмежень у визначені терміни [3].  

Управління проєктами у публічній сфері – це процес інституалізації у 

програмно-цільовий формат способів втручання державних органів влади, 

місцевого самоврядування у соціальну дійсність з метою розв’язання публічної 

проблеми [3]. У публічній сфери виділяють: проєкти під оголошені конкурси та 

проєкти, що розробляються за ініціативою проєктодавця. Серед зазначених типів 

проєктів окремо виділяють соціальні проєкти. Г. Нагорна під соціальним 

проєктом розуміє «сукупність взаємопов’язаних, запланованих з урахуванням 

наявних ресурсів і реалізованих дій, призначених для досягнення певних 

суспільно-корисних цілей в межах деякого часу» [4]. Автори даного дослідження 

визначає соціальний проєкт як – згенероване ініціатором проєкту соціальне «ноу-

хау» (нововведення), метою якого є створення, модернізація або підтримання в 

зміненому середовищі матеріальної або духовної цінності, яке має просторово-

часові, ресурсні обмеження та визначається позитивним соціальним значенням. 

Щодо проєктування в соціальній сфері, на думку В. Ковалева – це створення 

прообразу соціального об’єкту, процесу, явища, технології, соціальних якостей і 

завжди направлено на внесення змін до соціального оточення людини [5]. 

О. Антонова у [6] зазначає, що проєктування – відповідальний етап соціального 

управління, що вимагає знання законів суспільного розвитку. 

В основі соціального проєктування завжди лежить громадянська ініціатива: 

здатність соціально-орієнтованих некомерційних організацій усвідомити 

суспільно значиму проблему, запропонувати її раціональне рішення, протестувати 

соціальні новації в реально існуючих умовах. У той же час розуміння органами 

влади значимості громадських ініціатив та їх підтримка виступають свідченнями 

зрілості держави, ефективності її соціальної політики. 

Сьогодні без застосування проєктних технологій важко уявити собі державну 

соціальну політику, підприємницьку діяльність або благодійну кампанію. 
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Різноманіття предметних областей, використання соціального проєктування, дає 

простір для реалізації задумів (ідей), застосування кваліфікації та досвіду 

учасників на різних рівнях. Ці важливі обставини для самореалізації ініціаторів і 

виконавців здійснюються через різні типи соціальних проєктів. Надалі наведені 

види соціальних проєктів, деякі типи проєктів не виділяються, оскільки вони не є 

актуальними для діяльності некомерційних організацій. 

«Нормальний» проєкт. До соціальних проєктів можна частково застосувати 

характеристики, які використовуються в технології управління бізнес-проєктами. 

Такі проєкти оцінюються за ознаками масштаб, терміни реалізації, якість, 

ресурсне забезпечення. Враховуються також місце і умови реалізації. Проєкт, в 

якому названі ознаки врівноважують одна одну, називають «нормальним» 

проєктом.  

За характером проєктованих змін. За своєю природою соціальні проєкти 

націлені на підготовку та впровадження соціальних змін. Залежно від того, який 

шлях обирається для реалізації таких змін, соціальні проєкти поділяють на 

інноваційні та підтримуючі. 

У загальному сенсі будь-якому соціальному проєкту притаманні інноваційні 

властивості, але при виділенні типу інноваційних проєктів виходять з їх 

специфічного призначення. Завдання таких проєктів – впровадження принципово 

нових розробок.  

Інноваційний проєкт – це система взаємопов’язаних цілей і механізму їх 

досягнення. Він являє собою комплекс науково-дослідних, виробничих, 

організаційних, фінансових, комерційних та інших заходів, відповідним чином 

організованих, оформлених комплексом проєктної документації. 

Підтримуючі проєкти вирішують завдання культурно-гуманітарного 

спрямування. Вони спрямовані на збереження та використання культурного 

надбання. 

Поділ соціальних проєктів за напрямами діяльності дає безліч типів, оскільки 

тут з питаннями організаційного характеру стикаються питання змістовного 

характеру проєктів. Наведемо деякі з типів, щоб показати різноманітність 

напрямків соціального проєктування.  

Освітні проєкти. В освітніх проєктах вирішуються проблеми з наданням 

освітніх послуг. Треба зауважити, що отримання знань, умінь і навичок 

характерно для будь-якого соціального проєкту. Крім того, освітні проєкти 

можуть бути спрямовані на вдосконалення самої системи освіти (освітні 

реформи). 

Науково-технічні проєкти також можуть виступати як проєкти соціальні, 

якщо своїми наслідками безпосередньо відносяться до суспільного життя. 

Науково-технічні проєкти можуть мати пошуковий, експериментальний характер 
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та через представлення результатів громадської думки викликати суспільний 

інтерес, сприяти створенню асоціацій, клубів тощо. 

Культурні проєкти за своєю основною спрямованістю можуть виступати як 

проєкти художні, символічні, етнічні, екзотичні тощо.  

За особливостями фінансування. Соціальні проєкти по-різному потребують 

фінансових ресурсів. Вибір моделі фінансування залежить від багатьох факторів, 

і, перш ніж з нею визначитися, необхідно зрозуміти мотив фінансиста і оцінити 

можливості взаємодії з ним. 

Інвестиційні проєкти. Інвестиція – це внесок власника в справу з метою 

отримання прибутку. Далеко не кожен проєкт може залучити інвестиції. Потрібен 

детально розроблений документ (бізнес-план), без нього немає інвестиційного 

проєкту. Якою б не була мета проєкту, він не стане інвестиційним, якщо його 

реалізація не задовольняє основну потребу інвестора – отримання прибутку. 

Спонсорські проєкти. У повсякденній практиці слововживання «спонсор» 

розглядається як людина (організація), яка дає гроші на вподобаний проєкт, без 

вимоги повернення. Це уявлення відображено в багатьох довідниках з ринкової 

економіці, де спонсор ототожнюється з меценатом, однак, спонсорство – 

економічна, а не моральна діяльність. Спонсор, як і інвестор, проявляє інтерес до 

цілей проєкту, але в першу чергу переслідує власну вигоду. 

У даному досліджені запропоновано соціальний проєкт – організація центру 

з доставки хлібних наборів населенню в період локдауну з метою попередження 

розповсюдження COVID-19. Основними витратами в даний період є витрати на 

лікування інфікованих та недоотримання державою ВВП від смертності 

працездатних працівників. За словами заступника начальника управління 

стратегічного розвитку охорони здоров’я О. Педенка, одна доба лікування 

хворого на COVID-19 коштує бюджету 1300-1500 грн. За рекомендаціями ВООЗ, 

середня госпіталізація триває 21 день. Тобто на одного хворого доводиться 

витрачати приблизно 27-31 тис. грн. Основна стаття витрат – лікування тяжкої 

пневмонії, яку зумовлює COVID-19, яка коштує, згідно статистики МОЗ, ≈ 98 тис. 

грн. За даним інформаційної прес-служби Одеської ОДА в регіоні станом на 

05.12.2020 р. зареєстровано 50146 випадків захворювання на COVID-19. Із них 

одужало – 14255, хворіють – 35242, померло – 649. Як свідчить статистика, що 

лікування потребують в середньому 50 тис. чоловік. Середній показник вартості 

лікування складає 30 тис. грн. Таким чином витрати на лікування в Одеському 

регіоні становлять 1,5 млрд. грн. державних коштів. В той же час ці люди змушені 

відвідувати продуктові магазини, ринки, що заборонено робити, т. я. вони 

виступають потенційними розповсюджувачами вірусу.  

В рамках даної роботи планується реалізувати соціальний проєкт із доставки 

хлібних наборів, хворим, пенсіонерам та одиноким жителям Київського району 
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м. Одеси. Ідея полягає в тому, що хворим не потрібно кожного дня відвідувати 

магазини, ринки, тим самим знизиться кількість контактів людей інфікованих на 

вулицях міста. Пропонується для здійснення перевезення хлібних наборів 

використовувати автомобілі-фургони. При доставці буде враховано специфічні 

умови їх зберігання, вантаження та перевезення з дотриманням термінів 

зберігання хліба. Ефективним способом зниження трудомісткості та скорочення 

тривалості навантаження-розвантаження є застосування спеціалізованих 

контейнерів на колесах. Доставка хліба споживачам з незмінним обсягом 

перевезення дає можливість організувати рух рухомого складу за маятниковими і 

кільцевими маршрутами. Вибір маршруту залежить від розташування пунктів 

отримання, обсягу завезення та графіка доставки.  

Враховуючи соціальну направленість роботи відділу, та переходу частини 

повноважень державних функцій об’єднаним територіальним громадам (ОТГ), 

рекомендується на період пандемії створити відділ в ОТГ координації роботи з 

хворими на COVID-19. Відділ, сумісно зі службами системи охорони здоров’я, 

формує списки та передає їх відділу з доставки хлібних наборів. ОТГ сумісно із 

виробничими відділами підприємств з випічки хліба розробляють графік 

комплектації наборів, та забезпечують їх передачу на відправлення.  

До хлібних наборів запропоновано включити хліб масового випікання (білий, 

сірий) та два «Одеських» рогалики (бублики). Вартість набору складе 45 грн. За 

даними статистики, кількість хворих проживаючих в Київському районі м. Одеси 

складає 1 тис чоловік або 500 сімей. Добова вартість доставлених хворим хлібних 

наборів складе суму 22,5 тис грн. Вартість обслуговування одного транспортного 

засобу складає 1200 грн. Таким чином, загальна сума з організації перевезення 

хлібної продукції складе 285,0 тис грн. При започаткуванні роботи відділу з 

доставки хлібних наборів, прогнозується, що інфікування знизиться на 30 % (1850 

чоловік). Витрати з доставки хлібних наборів та вартість хлібних наборів можна 

покрити за рахунок витрат на лікування хворих, які статистично (прогнозовано) 

не захворіють.  

За даними Міністерства фінансів [7] станом на 01.11.2020 р. в Україні 

проживає 41,67 млн. чоловік. Згідно із звітом Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України «Продуктивність праці та продуктивність капіталу» [8] 

продуктивність праці на рівні національної економіки у 2019 році (у фактичних 

цінах) одного зайнятого в Україні становила 120,4 тис. грн. Величина витрат від 

зниження інфікування складе 55,5 млн. грн. Таким чином місячна економія від 

запровадження відділу з доставки хлібних наборів складе 5,3 млн. грн. Як видно із 

статистики, втрати на лікування виражаються сумою витрат на пацієнтів, які 

вилікувалися та тих що хворіють. Другою складовою виступає сума ВВП, яку 

недоотримало суспільство, через смертність на COVID-19.  
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Таблиця 1 

Розрахунок недоотримання суспільством ВВП, через смертність та 

захворювання на Covid-19, млрд. грн.* 

Чис-ть 

населення 

України, 

тис чол. 

Чис-ть 

жителів 

Одеської 

обл., 

тис чол. 

Загальна 

чис-ть 

летальних 

випадків 

від дії 

Covid –19 

Продукти

вність 

праці 

одного 

зайнятого 

на рік, 

тис. грн. 

Зниження 

тривалості 

життя з 

причин 

смертності, 

в роках 

Сума 

доотрима-

ного ВВП за 

рік, 

млн. грн. 

Сума 

недоотрима-

ного ВВП за 

10 років, 

млн. грн. 

42700 Х 13421 120,4 10 1610,5 16100,5 

Х 2379 649 120,4 10 78,2 782 

Х 24 120,4 10 2,9 29 

*розроблено авторами

Друга складова від запровадження відділу з постачання хлібних наборів – 

недоотримання суспільством ВВП (млрд. грн.), через смертність та захворювання 

на Covid – 19 складе 29 млн. грн. Загальний ефект від запровадження відділу з 

доставки хлібних наборів складе 34,3 млн. грн. 

Висновки. У даному дослідженні проведено аналіз різних типів проєктів. 

Доведено, що їх різноманіття – одна з рис соціального проєктування. Можливість 

застосовувати проєктні підходи і технології на будь-якому рівні, в самих різних 

масштабах, часових рамках, з потужними ресурсами (чи без них) надає 

соціальному проєктуванню гнучкості і реалістичності. 

Запропоновано створення центру з доставки хлібних наборів населенню в 

період локдауну з метою попередження розповсюдження COVID-19. Основними 

витратами в період масової захворюваності є витрати на лікування інфікованих 

жителів, другою складовою витрат є недоотримання державою ВВП від 

смертності працездатних працівників. Розрахунки свідчать, що створення 

підрозділів у структурі кластеру з доставки хлібних наборів по-перше знизить 

кількість захворювань та смертності, що в свою чергу суттєво знизить витрати 

бюджетних коштів з подальшою перспективою використання їх на соціальні 

потреби розвитку об’єднаних територіальних громад. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНСТИТУТУ ЛОБІЗМУ ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

Анотація. У статті проаналізовані нормативно-правові документи за 

кордоном. З’ясовано, що у Європейських країнах врегульована діяльність лобістів 

на рівні різноманітних законодавчих актів. 

Обґрунтована розробка та прийняття розробити Кодексу законів про 

суб’єктів лобістської діяльності як онови забезпечення державної безпеки 

України. 

Запропоновано запровадити діяльність державного регулятора, зокрема, 

Національної ради України з питань регулювання лобіювання, яка буде утворена 

на базі Міністерства юстиції України. До складу даної ради входитимуть: 

представники парламенту України, Урядовий Уповноважений з питань лобізму 

(діяльність якого запропоновано ввести), представники центральних органів 

влади (зокрема, з кожного профільного міністерства по представнику), а також 

громадські активісти, які замаються питаннями лобіювання. Діяльність у 

зазначеній раді здійснюється на безоплатній основі. Рада здійснює свою 

діяльність через проведення засідань, а також консультацій. 

До функцій Національної ради України з питань регулювання лобіювання 

належать наступні:встановлення організаційних та правових засад діяльності 

професійних суб’єктів лобізму та лобістів; розробка та затвердження Положення 

про державний реєстр суб’єктів лобізму; розробка та затвердження Порядку та 

умов застосування заходів впливу до суб’єктів лобізму, лобістів, об’єктів лобізму 

та інших учасників лобістської діяльності; реєстрація суб’єктів лобізму та лобістів 

шляхом внесення інформації про них до Єдиного електронного реєстру лобістів 

України; здійснення контролю, в тому числі шляхом перевірок, за дотриманням 

суб’єктами лобізму та лобістами вимог чинного законодавства; прийняття 

розпоряджень про усунення порушень в діяльності суб’єктів лобізму, лобістів, 
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об’єктів лобізму та суб’єктів владних повноважень в частині, що стосується 

лобіювання; застосування заходів впливу та санкцій до суб’єктів лобізму, 

лобістів, об’єктів лобізму та інших учасників лобістської діяльності у випадках, 

передбачених цим Законом, Законом України "Про запобігання корупції" та 

іншими законами, відповідно до порядку, встановленому державним 

уповноваженим органом; здійснення контролю діяльності лобістів; якщо будуть 

виявлені порушення чинного законодавства, то передбачено виключення з 

єдиного електронного реєстру лобістів України; здійснення інших функцій, 

передбачених чинним законодавством України. 

Ключові слова: державна безпека, публічне управління, лобізм, лобістська 

діяльність, етичні норми, комунікація. 
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IMPROVEMENT OF REGULATORY REGULATION OF THE 

INSTITUTE OF LOBISM AS A BASIS FOR ENSURING STATE SECURITY 

Abstract. The article analyzes the legal documents abroad. The author finds that in 

European countries, the activities of lobbyists are regulated at the level of various 

legislative acts. 

The article substantiates the development and adoption of the Code of Laws on 

Lobbying Activities as an update of the state security of Ukraine. 

The author proposes to introduce the activities of the state regulator, in particular, 

the National Council of Ukraine for Lobbying Regulation, which will be established on 

the basis of the Ministry of Justice of Ukraine. This council will include: representatives 

of the Parliament of Ukraine, the Government Commissioner for Lobbying (whose 

activities are proposed to be introduced), representatives of central authorities (in 

particular, from each relevant ministry for a representative), as well as public activists 

involved in lobbying. Activities in this council are carried out free of charge. The 

Council carries out its activities through meetings and consultations. 

The functions of the National Council of Ukraine on Lobbying Regulation include 

the following: establishing the organizational and legal framework for the activities of 

professional lobbyists and lobbyists; development and approval of the Regulation on the 

state register of lobbying entities; development and approval of the Procedure and 

conditions of application of measures of influence to the subjects of lobbying, lobbyists, 
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objects of lobbying and other participants of lobbying activity; registration of lobbying 

entities and lobbyists by entering information about them in the Unified Electronic 

Register of Lobbyists of Ukraine; exercising control, including through inspections, 

over the observance by lobbyists and lobbyists of the requirements of current 

legislation; adoption of orders on elimination of violations in the activity of lobbyists, 

lobbyists, lobbyists and subjects of power in the part related to lobbying; application of 

measures of influence and sanctions to lobbyists, lobbyists, lobbying objects and other 

participants in lobbying activities in cases provided by this Law, the Law of Ukraine 

"On Prevention of Corruption" and other laws, in accordance with the procedure 

established by the state authorized body; monitoring the activities of lobbyists; if 

violations of the current legislation are detected, exclusion from the unified electronic 

register of lobbyists of Ukraine is envisaged; implementation of other functions 

provided by the current legislation of Ukraine. 

Keywords: state security, public administration, lobbying, lobbying, ethical 

norms, communication. 

Постановка проблеми. На сьогодні існує суттєві прогалини у чинному 

законодавстві щодо врегулювання деяких важливих процесів, у тому числі 

лобізму та лобістської діяльності. Об’єктивно цей  вид комунікативних 

відносин існує, разом з тим вони реалізується поза нормативно-правової бази 

України. Тому виникла нагальна проблема у визначенні ефективних 

механізмів врегулювання лобістської діяльності, встановлення статусу 

лобістів, контроль за їх діяльністю, визначення потреби у звітуванні тощо. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми розвитку та реалізації інституту 

лобізму в сучасному світі, нормативно-правовим засад реалізації лобістської 

діяльності присвячені наукові праці закордонних та вітчизняних вчених, зокрема: 

В. Андрущенка, М. Анохіна, Т. Аравіної, О. Барвіна, Дж Беррі, .Бєлоусова, 

О. Бінецького, О. Бобрової, І. Богдановської, А. Болла,  М. Мінца, Д. Коена, 

В. Бебика, Д. Богуша, Л. Губерського, Ф. Кирилюка, В. Королька, О. Лісничука, 

Є. Макаренко, М. Михальченка, М. Обушного, М. Ожевана, Г. Почепцова,    

С. Телешуна, Є. Тихомирової, М. Хилька, О. Салтовського та ін. Зазначені автори 

аналізують проблеми врегулювання у чинній нормативно-правовій базі України 

феномену лобізму, визначають функції лобізму, наукові підходи, а також сучасні 

можливості лобістської діяльності. 

Водночас аналіз вітчизняної і зарубіжної наукової думки засвідчив 

фрагментарність досліджень проблем реалізації лобістської діяльності. а також 

відсутність    системних     досліджень   врегулювання    інституту     лобізму     як 
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 основи державної безпеки в Україні. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування удосконалення нормативно-

правового регулювання інституту лобізму як основи забезпечення державної 

безпеки. 

Виклад основного матеріалу. За кордоном діяльність лобістів 

врегульована по-різному та має особливості. 

У Великобританії немає закону про лобістську діяльність. Лобістська 

діяльність регулюється безліччю законів та кодексів, що визначають правила 

взаємин держслужбовців з групами інтересів (основний документ - Civil 

Service Code, на основі його кожен департамент бере свій Management Code). 

Тим не менше, ці нормативні акти, як правило, регулюють поведінку та 

фінансові інтереси самих членів парламенту, а не зацікавлених груп тиску. 

Безпосередньо регулюванням взаємин держслужбовців та лобістів займається 

Комітет зі стандартів публічної сфери (Committee on Standarts in Public Life), 

створеному в 1994 р. при прем'єр-міністрі Джону Мейджору. [1, с. 120].  

У Великобританії: по-перше, чітко окреслені вимоги до етичної 

поведінки державних службовців та членів Парламенту; по-друге, встановлені 

обмеження щодо членів Парламенту та державних службовців в комунікаціях 

з групами впливу; по-третє, зарегламентований докладний реєстр фінансових 

інтересів членів парламенту, який містить докладні відомості про всі 

договори, укладені з консультантами, представників юридичних фірм і 

лобістських організацій; по-четверте, існує Реєстр міжпартійних груп; по-

п’яте, ведеться список інтересів журналістів, в якому журналіст, що має 

доступ до Парламенту, зобов'язаний вказати всі фінансові надходження, що 

перевищують 575 фунтів стерлінгів на рік, за діяльність, пов'язану з його 

перебуванням у парламенті [2]. 

В Австрії суб'єкти лобістської діяльності та зацікавлені особи офіційно 

іменувалися тільки як групи соціального партнерства. Існуванню тісних 

взаємин з більшістю депутатів та експертних комітетів групи соціального 

партнерства завдячують десятиліттям тісної співпраці. Залучення груп 

соціального партнерства до співпраці з Федеральною Радою та Національною 

Радою закріплені на законодавчому рівні (Секція 40, п 1 Правил та процедур 

Національної Ради Австрії та секція 33, п.1 Правила та процедури 

Федеральної Ради Австрії) [3].  

Конституційно-правові основи інституту лобіювання у Франції: 

- Ст. 4 Конституції Франції, яка встановлює, що політичні партії та групи

сприяють реалізації принципу загального виборчого права;  

- Розділ ХІ Конституції Франції 1958 року, який визначає конституційний
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статус Економічної, соціальної та екологічної ради. Цю інституцію було 

створено на основі Національної Економічної Ради. Зараз вона виконує роль 

своєрідного «лобістського парламенту». Члени цієї ради представляють 

інтереси різних верств французького суспільства, основних груп професій. За 

допомогою діяльності ради формується і передається уряду думка різних 

верств суспільства відносно удосконалення законодавства. За твердженням 

фахівців [4; 5], рада неформально виконуючи лобістські функції від імені усіх 

груп інтересів і від громадянського суспільства в цілому допомагає 

парламенту та уряду в питаннях визначення соціально-економічного курсу і 

бере на себе відповідальність їх рішення на законодавчому рівні;  

- Кодекс етики лобістів закріплює корпоративні морально-етичні норми,

якими лобісти повинні керуватися під час здійснення лобіювання;  

- Кодекси поведінки представників інтересів у Національних Зборах і

Сенаті 2009 року (Code de conduite applicable aux représentants d'intérêts). У 

цих Кодексах визначено, що лобісти: повинні зареєструватися шляхом 

заповнення реєстраційної форми, унаслідок чого вони отримують право 

доступу до приміщень Національних Зборів і Сенату; зобов’язані у своїх 

контактах з парламентарями повідомляти про себе, організацію, в інтересах 

якої вони працюють та інтереси якої представляють; не повинні порушувати 

своїми діями режиму роботи Національних Зборів і Сенату; не мають права 

використовувати бланки або логотип Національних Зборів і Сенату; повинні 

утримуватися від будь-яких дій, спрямованих на отримання інформації або 

Рішень палат Парламенту шахрайським шляхом; надавати точну й об’єктивну 

інформацію посадовим особам Національних Зборів і Сенату, яка має бути 

відкритою для всіх посадових осіб без будь-якої дискримінації незалежно від 

їхньої політичної належності; не мають права провадити у приміщеннях 

Національних Зборів і Сенату будь-яку рекламну діяльність [6].  

Таким чином, у Європейських країнах врегульована діяльність лобістів на 

рівні різноманітних законодавчих актів. 

На нашу думку, виникла об’єктивна необхідність визначення шляхів 

врегулювання інституту лобізму в Україні. 

Пропонуємо розробити на прийняти Кодекс законів про суб’єктів 

лобістської діяльності як онови забезпечення державної безпеки України, де 

передбачити наступні розділи: 

Розділ 1.Загальні положення. Визначення основних загроз державній 

безпеці, яка виникає у зв’язку з запровадженням інститут лобізму. 

Розділ 2. Організаційні засади створення та діяльності суб’єктів лобізму.  

Розділ 3. Запровадження   діяльності  Національної ради України з питань 
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регулювання лобіювання 

Розділ 4. Умови здійснення лобістської діяльності 

Розділ 5. Етичні норми поведінки політичних та громадських діячів.  

Розділ 6. Етичні норми поведінки державних службовців та осіб 

місцевого самоврядування. 

Розділ 7. Права та обов’язки лобістів. 

Розділ 8. Форми звітності учасників відносин лобізму. Вимоги до 

проведення контрольних заходів. 

Розділ 9. Відповідальність лобістів. 

Розділ 10. Методи, форми комунікації та діяльності лобістів.  

Розділ 11. Запровадження діяльності Урядового Уповноваженого з питань 

лобізму. 

Розділ 12. Запровадження діяльності Єдиного електронного реєстру 

лобістів України. 

На нашу думку, доцільно запровадити діяльність державного регулятора, 

зокрема, Національної ради України з питань регулювання лобіювання, яка 

буде утворена на базі Міністерства юстиції України. До складу даної  ради 

входитимуть: представники парламенту України, Урядовий Уповноважений з 

питань лобізму (діяльність якого запропоновано ввести), представники 

центральних органів влади (зокрема, з кожного профільного міністерства по 

представнику), а також громадські активісти, які замаються питаннями 

лобіювання. Діяльність у зазначеній раді здійснюється на безоплатній основі. 

Рада здійснює свою діяльність через проведення засідань, а також 

консультацій. 

До функцій Національної ради України з питань регулювання лобіювання 

належать наступні: 

1) встановлення організаційних та правових засад діяльності професійних

суб’єктів лобізму та лобістів; 

2) розробка та затвердження Положення про державний реєстр суб’єктів

лобізму; 

3) розробка та затвердження Порядку та умов застосування заходів

впливу до суб’єктів лобізму, лобістів, об’єктів лобізму та інших учасників 

лобістської діяльності; 

4) реєстрація суб’єктів лобізму та лобістів шляхом внесення інформації

про них до Єдиного електронного реєстру лобістів України;  

5) здійснення контролю, в тому числі шляхом перевірок, за дотриманням

суб’єктами лобізму та лобістами вимог чинного законодавства;  

6) прийняття розпоряджень про усунення порушень в діяльності суб’єктів
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лобізму, лобістів, об’єктів лобізму та суб’єктів владних повноважень в  

частині, що стосується лобіювання; 

7) застосування заходів впливу та санкцій до суб’єктів лобізму, лобістів,

об’єктів лобізму та інших учасників лобістської діяльності у випадках, 

передбачених цим Законом, Законом України "Про запобігання корупції" та 

іншими законами, відповідно до порядку, встановленому державним 

уповноваженим органом; 

8) здійснення контролю діяльності лобістів;

9) якщо будуть виявлені порушення чинного законодавства, то

передбачено  

виключення з єдиного електронного реєстру лобістів України; 

10) здійснення інших функцій, передбачених чинним законодавством

України. 

Суб’єкти лобіювання мають право займатися лобіювання при умові 

внесення їх до Єдиного електронного реєстру лобістів України. Зазначена база 

є відкритою прозорою та безкоштовною як для лобістів так і для громадян 

України. 

Крім того, на нашу думку, доцільно процес регламентації інституту 

лобізму схематично продемонструвати через теоретичну модель механізму 

реалізації інституту лобізму як основи забезпечення державної безпеки 

України, де передбачено впровадження методів, інструментів, механізмів 

розвитку інституту лобізму та співпраці лобістів між органами державної 

влади, місцевого самоврядування. 

Теоретична модель механізму реалізації інституту лобізму як основи 

забезпечення державної безпеки України, має такі основні складові елементи: 

по-перше: запровадження діяльності Національної ради України з питань 

регулювання лобіювання; по-друге, запровадження електронного реєстру 

лобістів України; по-третє, встановлення форм звітування лобістів, форми 

контролю за їх діяльність; по-четверте, визначення вимог до осіб, які можуть 

належати до лобістів; по-п’яте, прийняття етичних кодексів поведінки з 

урахуванням співпраці з лобістами, визначення умов співпраці, звітування 

щодо проведеної діяльності; по-шосте, визначення методів діяльності 

лобістів; по-сьоме, визначення та встановлення системи органів державної 

влади, які приймають участь у співпраці з лобістами 
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Рис. 1. Модель механізму реалізації інституту лобізму як основи 

забезпечення державної безпеки України. 

Висновки. У статті проаналізований закордонний досвід врегулювання 

інституту лобізму. З’ясовано, що у Європейських країнах врегульована 

діяльність лобістів на рівні різноманітних законодавчих актів. запропоновано 

Кодекс законів про суб’єктів лобістської діяльності як онови забезпечення 

державної безпеки України, де передбачено зарегламентувати діяльність та 

функції Національної ради України з питань регулювання лобіювання. 
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ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРІОРИТИЗАЦІЇ 

БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД 

Анотація. На політичне життя суспільства та соціальні відносини всередині 

нього впливає безліч факторів, серед яких громадська думка, яка відіграє 

важливу, а часом і вирішальну роль. Існує безліч способів і форм впливу 

громадськості на владні структури: від звичайного усного схвалення чи 

засудження їхньої діяльності, до прямого, цілеспрямованого тиску на них, що 

може призвести до значних змін у самій правлячій еліті. Значення публічної 

думки, як такої до якої слід дослухатися, виникло ще в XII-XIII століттях. Але 

тільки в кінці XVII століття вона почала відігравати важливу роль в політичній 

площині. Від тоді дослідження та аналіз публічної думки є однією з ключових 

складових політичного та адміністративного життя цивілізованого суспільства. 

Публічна думка є потужним інструментом який може впливти на стратегію та 

рішення державного апарату, змінювати політичну ситуацію в країні та бути 

свого роду «політичним судом» для державних діячів. 

Також, маніпулювання публічною думкою є засобом забезпечення 

правомірності прийняття політичних рішень, як в державі й за її межами. Отже, 

вона може слугувати, як ефективним інструментом аналізу ситуації в суспільстві, 

так і засобом маніпуляції. 

Необхідність ефективного дослідження публічною думкою вимагає 

розв'язання багатьох проблем пов’язаних збором та аналізом інформації. 

Основними методами збору інформації залишаються опитування людей, як 

особисто, так і за допомогою різних телекомунікаційних методів (телефонний 

зв’язок, інтернет тощо). Сучасні методи збору аналітичної інформації, 
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класифікація та опрацювання даної інформації дасть змогу краще зрозуміти 

суспільство, актуальні та довготривалі проблеми, які його турбують. 

Реформування децентралізації влади в Україні – це комплекс змін, який 

передбачає передачу громадам право управління бюджетом на локальному рівні, 

що є кроком до наближення публічної думки громадян до коштів зібраних в даній 

територіальній одиниці. Формування приорітизації бюджетних видатків 

опираючись на публічну думку, дасть змогу максимально ефективно 

використовувати бюджет держави чи меншої територіальної одиниці. 

Ключові слова: публічна думка, видатки бюджету, аналіз думок, аналіз 

тональності. 
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PUBLIC OPINION AS A TOOL FOR PRIORITIZING BUDGET 

EXPENDITURES: A CONCEPTUAL APPROACH 

Abstract. The political life of society and social relations within it are influenced 

by many factors, including public opinion, which plays an important and sometimes 

decisive role. There are many ways and forms of public influence on government 

structures: from the usual verbal approval or condemnation of their activities, to direct, 

targeted pressure on them, which can lead to significant changes in the ruling class. The 

importance of public opinion, as such that should be listened to, arose in the XII-XIII 

centuries. But only at the end of the XVII century it began to play an important role in 

politics. Since then, the study and analysis of public opinion has been one of the key 

components of the political and administrative life of civilized society. Public opinion is 

a powerful tool that can influence the strategy and decisions of the state apparatus, 

change the political situation in the country and be a kind of "political court" for 

statesmen. 

In addition, the manipulation of public opinion can ensure the legitimacy of 

political decisions both within the country and abroad. Thus, it can serve as an effective 

tool for analysing the situation in society and for manipulation. 

The  need  for  effective  public  opinion research requires solving many problems 
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 related to the collection and analysis of information. The main methods of gathering 

information are surveys of people, both in person and through various 

telecommunications methods (telephone, Internet, etc.). Modern methods of collecting 

analytical information, classification and processing of this information will provide a 

better understanding of society, current and long-term issues that concern it. 

Reforming of the decentralization in Ukraine is a set of changes that provides for 

the transfer to communities of the right to manage the budget at the local level, which is 

a step towards bringing public opinion closer to the funds raised in this territorial unit. 

The formation of the prioritization of budget expenditures based on public opinion will 

allow the most efficient way to use the budget of the country or a smaller territorial unit. 

Кeywords: Public opinion, budget expenditures, opinion mining, sentiment 

analysis. 

Постановка проблеми. На розвиток економічного та соціального сектору 

країни суттєво впливають видатки бюджету. Вони є джерелом для задоволення 

суспільних потреб. Якщо доходи державного бюджету значною мірою 

відображають масштаби економічної діяльності та обсяги перерозподілу 

новоствореного продукту в реальній економіці, видатки бюджету слугують 

прямим джерелом вигод як для населення, так і для бізнесу. 

У демократичному суспільстві бюджетні видатки повинні бути засобом 

задоволення колективних потреб населення. Джерелом фінансування можуть 

бути, як місцеві бюджети так і центральний бюджет. 

Річард Масґрейв зазначив, що “забезпечення суспільних послуг має 

визначатися і оплачуватися тими, хто отримує від них вигоду. Суспільні блага і 

послуги, користь від яких має все населення країни, повинні забезпечуватися і 

оплачуватися централізовано, тоді як ті, що поширюються тільки на якийсь 

певний регіон, мають забезпечуватися на місцевому рівні” [1]. 

Аналіз публічної думки не є новою задачею в галузі публічного 

адміністрування, однак сучасні методи вираження персональної думки 

громадянина та виокремлення публічної думки, вимагають сучасних методів 

збору та аналізу її. Механізми взаємодії громадськості та влади є актуальною 

науковою проблемою, яка вимагає ретельного вивчення та розуміння. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізом публічної думки та її 

впливів на політичне життя займалися багато українських вчених, такі як 

А. Штельмашенко, М. Багмет, О. Вишняк, В. Набруско та інші. Зокрема В. Дзоз та 

П. Манжола займалися дослідженнями пов’язаними із взаємодією суспільства та 

органів влади через громадську думку. Однак, дослідження по впливу публічної 

думки на приорітизацію бюджетних видатки поки що не систематизовані. 

Мета статті  –  дослідження  особливостей та механізмів сучасного  збору  та 
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 опрацювання інформації пов’язаної з формами вираження публічної думки, 

визначення методів її аналізу та охарактеризувати вплив на формування 

пріоритетів у бюджетних видатків. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи підходи до організації процесів 

централізації та децентралізації державної влади, можна виділити наступні 

переваги притаманні для кожного підходу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Порівняння переваг при централізованому та децентралізованому 

підході державного управління 

Переваги децентралізації Переваги централізації 

Прийняття рішень Керівники краще розуміють 

локальні проблеми та обставини 

Швидкість прийняття рішень 

Вища довіра людей до місцевого 

керівництва, і відповідно до 

прийнятих ним рішень 

Більша узгодженість прийняття 

управлінських рішень, що 

призводить до синергії 

Кадрова політика Збільшення кількості робочих місць Як правило, працівники на 

центральному рівні мають кращу 

освіту та підготовку. 

Зменшення кількості видатків на 

працівників, за рахунок усунення 

дубльованих робіт 

Суспільні блага Збільшення довіри до локальної 

фіскальної служби, за рахунок 

оплати податків для благ локальної 

територіальної одиниці 

Зменшення різниці в отриманих 

благах для жителів різних регіонів 

країни 

Суспільний 

контроль 

Сприяння ефективному контролю 

над використанням ресурсів 

локальної територіальної одиниці 

Централізований контроль над 

використанням ресурсів країни 

Фінансовий 

аспект 

Можливість ефективніше 

пріоритизувати видатки на більш 

актуальні потреби регіону 

Вирішення централізовано 

загальних (всеукраїнських) 

проблем, що призводить до 

зменшення собівартості блага на 

одного споживача 

Інформаційний 

аспект 

Кращий доступ до інформації про 

внутрішні потреби місцевого 

населення 

Кращий огляд на внутрішні та 

зовнішні фактори 

Джерело: сформовано автором 

Державний  бюджет  є   одним   з   найважливіших   політичних   рішень,   що  

приймаються  парламентом  держави.  У  демократичній  державі  право приймати 

рішення   щодо   збору   державних   доходів   та  видатків лежить на людях. Однак  

приймати фінансові рішення безпосередньо громадою можливо лише на 

референдуму, який проходить дуже рідко. Громадяни делегують свої права 

визначати спрямування державних коштів своїм представникам у державних та 

місцевих  органах  влади.  Тому рішення про бюджетні видатки приймають обрані 
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громадськістю політики. 

На їх поведінку впливають різні фактори, найважливішими з яких є бажання 

бути переобраним на наступних виборах, підтримка порядку денного політичної 

партії, захист інтересів приватного сектору, прагнення до особистого збагачення 

тощо. 

“При прийнятті політичних рішень органи державного управління повинні 

враховувати громадську думку, оскільки вона слугує джерелом важливої 

соціально-політичної інформації. Отже, самі практики соціальних перетворень 

потребують вироблення рекомендацій щодо посилення ролі громадської думки в 

українському суспільстві, визначення умов та чинників її реального впливу на 

владні структури.” [2] 

Також слід зауважити, що населення – це споживачі послуг державної влади, які 

мають свої потреби. Аналізом потреба людей займався психолог Абрахам Маслоу, 

який сформулював ієрархічну систему потреб людини, більш відому як піраміда 

потреб Маслоу, яка показує важливість потреб кожного окремого індивідуума, яка 

базується на психології людей. 

В умовах обмежених фінансових ресурсів держави, які обтяжені негативними 

наслідками світової фінансової кризи, а також пандемією COVID-19, важко 

пріоритизувати бюджетні видатки. Вирішення даної проблематики повинно 

здійснюватися не лише на основі запровадження механізмів бюджетування за 

отриманими результатами, але й шляхом вдосконалення бюджетного  процесу. На 

наш погляд, це вимагає розроблення математичної моделі впливу пріоритизації 

видатків із залучення публічної думку. 

Одним із яскравих прикладів механізмів поєднання зусиль місцевої влади і 

громади є «краудсорсинг» та його складові «краудфандинг», «краудвотінг» і «бюджет 

участі», як волонтерські ініціативи для вирішення соціально значущих проблем. 

Проаналізувавши дані складові, можна виділити відповідальних за фукції 

фінансування, виконання та погодження (табл. 2). 

Таблиця 2 

Матриця функцій в залежності від виду краудсорсингу 

Фінансування Виконання Погодження 

Краудфандинг Громада громада Держава, шляхом погодження 

Краудвотінг держава держава Громада, шляхом голосування 

Бюджет участі Комбіновано 

(громада та держава) 

держава Громада, шляхом голосування 

Джерело: сформовано автором 

Краудфандинг та інші моделі сучасних фінансів часто розглядаються як 

метод демократизації корпоративних фінансів, що дозволяє громадськості 

вирішувати, які продукти та проекти фінансувати (а які ні) замість традиційних 
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спонсорів. Однак, оскільки прийняття приватного сектору продовжує швидко 

зростати, державні установи починають експериментувати з тим, що означає для 

них цей новий тип фінансування. Це показує як майбутні можливості, так і 

проблеми використання цих нових платформ та моделей у фінансуванні 

суспільних благ. 

Однією з основних проблем, що стоять перед державними службами, є 

забезпечення відповідності рішень щодо витрат на потреби і бажанням платників 

податків. У міру того, як державний бюджет протистоїть викликам сучасності, 

таких як пандемія, а громадяни шукають більше важелів та прозорості щодо того, 

куди йдуть їхні гроші, краудфандинг, швидше за все, стане більш популярним. 

Але слід не забувати, те, що не все суспільство готове «жертвувати» додатковими 

фінансовими ресурсами, для забезпечення соціальних благ, оскільки на противагу 

високим податкам існує дефіцит прозорості використання їх. Отже, виникає 

проблематика залучення публічної думки до управління державними видатками. 

На допомогу вирішення цього завдання приходять соціальні мережі та онлайн 

месенджери. В сучасно світі вони набули особливої популярності серед різних 

верств населення. Середньостатистичний користувач витрачає щонайменше 2 

години свого часу на соціальні мережі щоденно, за даними сайту Datareportal [4]. 

Люди часто обговорюють проблеми які їх хвилюють, виклики з якими 

стикаються, обговорюють свіжі новини та рішення влади. Це все є безцінним 

джерелом інформації про публічну думку для держави, або так званий «фідбек» 

від громади.  

Інформацію із соціальних мереж та месенджерів можна поділити на наступні 

канали отримування інформації про публічну думку: 

 Сторінки сайтів новин

 Сторінки державних структур

 Сторінки організацій

 Групи по територіальній ознаці

 Групи по інтересам

 Чат-боти

Тип інформації для аналізу можна поділити на: 

 Пости

 Коментарі

 Лайки (емоції) до статей/коментарів

 Поширення постів

Аналізуючи дані канали, можна структурувати отриману інформацію по

різним напрямкам (табл. 2). 
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Таблиця 3 

Охоплення каналів формування та отримання публічної думки, їх 

класифікація та склад отриманої інформації 

Канали 

отримування 

публічної думки 

Склад отриманої інформації Приорітизація 

видів громадської 

думки до об’єкту 

відносин 

1.Сторінки сайтів 

новин

Реакція суспільства на: 

 дії всіх гілок влади (законодавчої,

виконавчої та судової)

 інформація про місцеві і центральні

органи влади

 плани і проекти

 надзвичайні ситуації

 господарство

 злочини

 інформацію про політиків та 

державних діячів

1. Політична

2. Соціальна

3. Економічна

2.Сторінки

державних структур

Реакція суспільства на: 

 інформація про місцеві і центральні

органи влади

 плани і проекти

 надзвичайні ситуації

 господарство

1. Політична

2. Cоціальна

3. Економічна

3.Сторінки

громадських

організацій

Реакція суспільства на: 

 дії всіх гілок влади (законодавчої,

виконавчої та судової)

 інформація про місцеві і центральні

органи влади

 плани і проекти

 інформацію про політиків та 

державних діячів

1. Соціальна

2. Економічна

3. Політична

4.Групи по 

територіальній

ознаці

Інформація та реакція на неї: 

 проблематики на даній території

 думки з приводу покращення 

суспільних благ

 плани і проекти

 надзвичайні ситуації на даній 

території

 інформація про місцеві органи влади

 злочини на даній території

 інформацію про місцевих політиків

1. Соціальна

2. Політична

3. Економічна

5. Групи по Інформація та реакція на неї: 1. Соціальна
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інтересам  проблематики пов’язані з даними

інтересами громадян

 думки з приводу покращення 

суспільних благ

 плани і проекти

 надзвичайні ситуації

 інформація про місцеві і центральні

органи влади

2. Економічна

3. Політична

6. Чат-боти  пряма скарга та/або побажання від

громадянина

 часті питання/проблеми користувачів

1. Соціальна

2. Економічна

3. Політична

Джерело: сформовано автором 

До того ж, важливою є виявлення настрою отриманої інформації. Аналіз 

тональності тексту («Sentiment analysis» або «Opinion mining») – клас методів 

контент-аналізу в комп'ютерній лінгвістиці, призначений для автоматизованого 

виявлення в текстах емоційно забарвленої лексики і емоційної оцінки авторів 

(думок) по відношенню до об'єктів, мова про які йде в тексті [4].  

Аналіз тональності окремого коментаря впливає на тональність 

новини/повідомлення, наскільки суспільство підтримує дану думку чи точку зору. 

Даний  підхід  дозволяє  виділити  фрагменти  тексту,  які  виражають позитивну,  

негативну чи нейтральну характеристику відносно контексту. 

Говорячи про ефективність бюджетних видатків, варто ввести поняття 

вектору бюджетних видатків 𝐵: 

𝐵 = 〈𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑛〉  (1)

де, 𝑅𝑖 рейтинговий коефіцієнт видатків, який притаманний для кожного

видатку: 

𝑅𝑖 = 𝑃𝑖 ∗ 𝐾𝑖 (2)

де, 𝑃𝑖 – ціна видатку/добробуту в людино-роках, 𝐾𝑖 – коефіцієнт публічної

підтримки даного видатку. В свою чергу: 

𝑃𝑖 =
𝑆𝑖

𝐶𝑖∗𝑇𝑖
(3) 

де, 𝑆𝑖 – загальна фінансова складова видатку/добробуту, 𝐶𝑖 – теоретична

кількість населення, які будуть користувачами кінцевого блага, на яке націлений 

даний видаток, 𝑇𝑖 – гарантійна тривалість в роках даного блага.

В свою чергу, коефіцієнт публічної підтримки можна описати: 

𝐾𝑖 =
∑ 𝑀(𝑉𝑗)
𝑛
𝑗=1

𝐶𝑖
(4) 

де, 𝑉𝑗 – значення реакції громадянина на видаток, 𝑀 – функція перетворення

якісного показника реакції в кількісний.  

Отже, кінцева модель рейтингового коефіцієнту видатків буде мати вигляд: 
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𝑅𝑖 =
𝑆𝑖

𝐶𝑖∗𝑇𝑖
∗
∑ 𝑀(𝑉𝑗)
𝑛
𝑗=1

𝐶𝑖
(5) 

𝑅𝑖 =
𝑆𝑖∗∑ 𝑀(𝑉𝑗)

𝑛
𝑗=1

𝐶𝑖
2∗𝑇𝑖

(6) 

Тема пріоритизації бюджетних видатків стає все більш актуальною, оскільки 

йде зменшення фінансової можливості бюджетів різних рівні за час пандемії та 

фінансової кризи. Тому ефективне використання бюджету є актуальною 

проблематикою як для централізованого так і для децентралізованого державного 

управління. Створення автоматизованої інформаційної системи, яка допоможе 

аналізувати проблематику різних регіонів та різних слоїв вигідне, як особам 

відповідальним за використання бюджету так і для населення в цілому. Політики 

можуть поліпшити і закріпити свої позиції на політичному ринку територіальних 

громад, підвищити популярність. Сучасний темп життя змушує нас максимально 

економити час під час прийняття рішень, швидко реагувати на надзвичайні 

ситуації, оперативно отримувати інформацію про проблеми та думки людей з 

різних регіонів, що не дають змогу зробити звичайні опитувальники. Які потрібно 

розробити, провести опитування, а витратити час на обробку отриманих 

результатів. Метою розроблення систематизованого підходу до опрацювання 

відкритої інформації було створення автоматизованої інформаційної системи для 

збору, аналізу та побудови рекомендацій на основі отриманих результатів для 

пріоритизації бюджетних видатків. Розроблений підхід надає можливість аналізу 

інформації пов’язаної із конкретними видатками, виокремлення проблематики які 

притаманні, як окремим територіальним громадам, так і по країні в цілому. 

Також, аналіз отриманої інформації дає можливість виокремити нові проблеми які 

турбують суспільство. 

Сьогодні існують багато сучасних технічних можливостей для аналізу, які з 

тих чи інших причин не використовуються в державному управлінні. Сучасні 

сервіси комунікації використовуються, в основному, однобічно, коли політики чи 

державні діячі хочуть донести свою позицію чи точку зору до населення. Задачею 

даного дослідження є змінити цей підхід на двобічний. Але викликом для даного 

підходу є те, що потрібно перетворити неструктуровану текстову інформацію в 

структуровану, тому нам необхідно звернутися за допомогою до 

нейролінгвістичного програмування (NLP), як галузі штучного інтелекту. У 

сучасних методах NLP існує багато методів для аналізу та структуризації 

отриманих даних, наприклад провести сентимент-аналіз текстового контенту, для 

отримання емоційної складової, яка була у автора при написанні. 

Висновки. Розглянувши теоретичний підхід до вивчення громадської думки, 

методологічні основи його емпіричного дослідження дозволяють поставити та 

вирішити ряд важливих завдань в області управління бюджетними видатками. У 
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результаті аналізу наявних методів та засобів було запропоновано інноваційний 

підхід до пріоритизації бюджетних видатків та сформовано математичну модель 

даного підходу. 
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КОДЕКС ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Анотація. В контексті історичних перетворень, які відбуваються в сучасних 

умовах в Україні, виникає потреба у регулюванні відносин між державою і 

громадянським суспільством. Такі відносини вже регулюються різними 

професійними кодексами етичної поведінки. Але ці кодекси не в повній мірі 

відповідають реаліям сучасності, так як регламентують  поведінку тільки окремих 

осіб, які виконують свої професійні обов’язки. Як відомо з владою взаємодіють  

різні учасники, які не регламентовані в своїй поведінці. Тому, виникає питання, 

яким чином будуть дотримуватись етичних норм інші суб’єкти процесу взаємодії 

влади та суспільства. Існує думка, що для цього повинна бути побудована етична 

інфраструктура, передумовами якої будуть нормативно-правові документи такі, 

як доповнення до Конституції України у вигляді «Хартії з прав людини і 

громадянина» і «Кодексу етичної поведінки для населення». 

Мета кодексу розбудовати громадянське суспільство та налагодити 

взаємодію з органами публічної влади. Регламентація поведінки громадян 

повинна дати змогу неухильно, в повному обсязі дотримуватись прав та свобод 

людини та громадянина не тільки з боку громадян, а і з боку всіх учасників 

процесу взаємодії влади та суспільства. Це буде можливо коли кожен пересічний 

громадянин буде відчувати непохитне право на захист не тільки особистих 

інтересів, а і суспільних. Зараз виходять на перший план суспільні інтереси, так як 

тільки колективним способом взаємодії можно досяхти значних результатів з 

мінімальним використанням часу і ресурсного забезпечення дій. 

«Кодекс єтичної поведінки для населення» повинен не тільки допомогти 

громадянину захистити свої права та дати змогу всебічно реалізувати можливості 

як вільної особистості , а і повинен дати змогу суспільству та державі впливати на 

громадянина в плані його виховання, як рівноправного учасника процесу 

взаємодії держави та суспільства.  

Ключові  слова:  етика,  мораль,  громадянське  суспільство,  Кодекс етичної 
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CODE OF ETHICAL CONDUCT AS AN ELEMENT OF EFFECTIVE 

REGULATION INTERACTION BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES AND 

CIVIL SOCIETY 

Abstract. In the context of historical transformations taking place in modern 

conditions in Ukraine, there is a need to regulate relations between the state and civil 

society. Such relations are already regulated by various professional codes of ethics. But 

these codes do not fully correspond to the realities of today, as they regulate the 

behavior of only individuals who perform their professional duties. It is known that 

various participants who are not regulated in their behavior interact with the authorities. 

Therefore, the question arises as to how other subjects of the process of interaction 

between government and society will adhere to ethical norms. There is an opinion that 

for this purpose the ethical infrastructure should be built, the preconditions of which 

will be normative-legal documents such as additions to the Constitution of Ukraine in 

the form of "Charter of Human and Civil Rights" and "Code of Ethical Conduct for the 

Population". 

The purpose of the code is to build civil society and establish cooperation with 

public authorities. The regulation of citizens' behavior must make it possible to strictly, 

fully respect the rights and freedoms of man and citizen not only by citizens, but also by 

all participants in the process of interaction between government and society. This will 

be possible when every ordinary citizen will feel an unshakable right to protect not only 

personal interests but also public ones. Now the public interest comes to the fore, as 

only a collective way of interaction can achieve significant results with minimal use of 

time and resources to act. 

The "Code of Ethical Conduct for the Population" should not only help citizens 

protect their rights and enable them to fully realize their potential as free individuals, 

but should also enable society and the state to influence the citizen in terms of his 

upbringing as an equal participant in the state-society interaction. 

Keywords: ethics, morality, civil society, code of ethics for the population. 

Постановка проблеми. В контексті історичних перетворень, які 

відбуваються в сучасних умовах в Україні, виникає потреба у регулюванні 
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відносин між державою і громадянським суспільством. Такі відносини вже 

регулюються різними професійними кодексами етичної поведінки. Але ці кодекси 

не в повній мірі відповідають реаліям сучасності, так як регламентують  

поведінку тільки окремих осіб, які виконують свої професійні обов’язки. Як 

відомо з владою взаємодіють  різні учасники, які не регламентовані в своїй 

поведінці. Тому, виникає питання, яким чином будуть дотримуватись етичних 

норм інші суб’єкти процесу взаємодії влади та суспільства. Існує думка, що для 

цього повинна бути побудована етична інфраструктура, передумовами якої 

будуть нормативно-правові документи такі, як доповнення до Конституції 

України у вигляді «Хартії з прав людини і громадянина» і «Кодексу етичної 

поведінки для населення». 

Метою публікації даної статті є виявлення доцільності прийняття «Кодексу 

етичної поведінки для населення» в рамках розбудови єтичної інфраструктури в 

контексті вирешення проблем взаємодії особи громадяньського суспільства та 

держави  в науковому дискурсі публічного управління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сфері розробки єтичної 

інфраструктури було написано багато наукових праць.  Працювали в сфері 

розробки єтичної інфраструктури такі науковці сучасності як Аболіна Т.Г., 

Бакштановский В.І., Прилуцька А.Є., Капустін Б.Г., Луман Н., Согомонов Ю.В., 

Шрейдер Ю.А. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах розвитку Україньського 

суспільства стає актуальним прийняття «Кодексу етичної поведінки для 

населення», який дасть змогу визначити  моральні орієнтири, норми виховання 

громадянина, як суб’єкта громадянського суспільства країни. Норми кодексу 

повинні не тільки регулювати відносини між громадянами, громадянами та 

суспільством, громадянами та владою, не просто гарантувати дотримання прав 

людини та громадянина, а на сам перед забезпечувати реально, в повному обсязі, 

розвиток і реалізацію прав та свобод. Мета «Кодексу етичної поведінки для 

населення» створити сприятливі умови для комфортного життя в Україні. 

Передумовою для провадження вказаного кодексу є, насамперед, економічні та 

політичні фактори, які впливають на  розвиток нашої країни.  Розглянемо 

економічну складову, яка є головною при всіх суспільних відносинах. По-перше, 

держава повинна змінити курс, який направлений на роздержавлення різних сфер 

господарства. Головний обов’язок державної влади організувати життя людей. Це 

можливо вирішити тільки підтримуючи курс на створення робочих місць в 

реальному секторі економіки. В умовах сучасності є всі можливості для цього, 

завдяки розвитку науки. Таким прикладом може служити концепція, яку 

впровадили ряд східних країн: Японія, Південна Корея. Ці країни зробили прорив 

завдяки розвитку науки. Порівнюючи з ними нашу країну, можна зробити 
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висновок, що ми маємо всі передумови для виходу на більш високий економічний 

рівень розвитку. Украйна є державою, яка представлена у космічній сфері, це 

підтверджує технологічний рівень на світовій арені. Тому, технологіями та 

людськими ресурсами наша країна забезпечена. На сучасному етапі потрібно 

приділяти увагу кібернетиці та будуванню потужних комп’ютерних систем та 

високоточного обладнання. Така думка ґрунтується на досвіді впровадження 

систем 3Д моделювання в виробництві. Прогнозуючи розвиток країн лідерів 

світової економіки, можемо зробити висновок, що в недалекому майбутньому 

буде друга науково-технічна революція в сфері виробництва. Таким чином, наша 

країна не може залишатись осторонь глобальних процесів в сфері виробництва, 

так як економічна складова є головною в системі суспільних відносин. Тому 

потрібно звернути увагу на її розвиток. Ця думка є актуальною, тому що в 

суспільстві де люди мають економічні можливості, можна будувати якісно нові 

суспільні відносини. Тільки високий рівень соціально-економічного розвитку 

може бути передумовою існування етичної інфраструктури. Прикладом можуть 

служити країни Скандінавії [1]. 

Політичний аспект провадження  «Кодексу етичної поведінки для населення» 

розглянемо під деякими кутами. По-перше, всіх громадян, так чи інакше, 

стосуються політичні процеси які відбуваються в суспільному житті. Тому, кожен 

є учасником політичного життя. Є думка, що хтось є по за політикою. Таку думку 

можна почути і від представників релігійних організації. Така думка є не зовсім 

вірною, так як всі, так або інакше, залежать від рішень, які приймає влада. Деякі 

громадяни, релігійні організації, корпорації та інші суб’єкти можуть не приймати 

участь у політичному житті суспільства, але кожен громадянин або член такої 

організації має постійний зв'язок з державою через інститут громадянства. Тому, 

політичні процеси, які відбуваються в державі, впливають на життя таких осіб, 

організацій, економічні відносини та інші відносини, які виникають в процесі 

життєдіяльності. Одне із завдань, яке можна буде реалізувати у «Кодексі етичної 

поведінки для населення», це виховання толерантного ставлення до політичних, 

релігійних та етнічних поглядів, які присутні в суспільстві. Такі спроби вже були 

після прийняття деяких законів. Наприклад, статті 35 Конституції України, ЗУ 

«Про свободу совісті та релігійні організації». Ці нормативно-правові акти 

регламентували б відносини, які сприяли б вільному вибору поглядів. А  в 

завдання  «Кодексу етичної поведінки для населення» можуть бути закладені 

елементи виховання вільної особистості, яка була б повноціннім учасником 

процесів взаємодії влади та суспільства [2].  

На сучасному етапі існування нашої країни виходить на перший план 

виховання моральної складової суспільства. 

Наше  суспільство  все  більше  зв’язане тенетами глобалізації і модернізації. 
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 Внаслідок цього відбувається знецінення старих цінностей, утворення нових, 

знищується чіткий поділ між добром і злом, що стоять у витоках моралі. Вона 

включає в себе такі якості, як емпатія, взаємність, альтруїзм, співробітництво та 

інше. 

Що ж таке мораль? Мораль – це певні загальноприйняті традиції, правила, 

норми поведінки, які прийняті в суспільстві як уявлення про правильне і 

неправильне, про добро та зло і т.д. Мораль міцно засаджена у свідомості 

багатьох людей, вона є спільною для всіх. Одним із найцікавіших породжень 

моралі і моральності кожної людини є совість, яка контролює наші вчинки, таке 

собі супер-его, що змушує нас вчиняти безкорисливі, правильні вчинки. Будь які 

речі, що схожі на моральні, але при цьому втрачають свою «чистоту», 

відсіюються совістю, стають автоматично неморальними, заважаючими 

спілкуванню і добропорядочному життю у суспільстві. 

Протягом плину всієї історії, споконвіку старше покоління нарікало на 

молодше, мовляв, «і трава була зеленіша, і люди людяніші…», так було і так буде, 

доки світ не зміниться остаточно. Проблема батьків і дітей, непорозуміння, бар’єр 

у майже двадцять років між людьми не може не вплинути на сприйняття один 

одного. Для старших, досвідченіших людей світ сприймається через 

збільшувальне скло набутого досвіду і прожитих років, для молодшого – горить 

юнацьким запалом, виглядає повним див і очікувань. 

Дуже часто можна почути такі слова з вуст багатьох старших людей, як 

«відсутність будь-якої моралі», «аморальність», «знищення моралі» і т.д. Але чи 

вірно це, чи маємо право ми казати про знищення такого суспільного явища, що 

майже на архітипічному рівні вкоренилося у свідомості вже встановленими 

правилами, нормами, поняттями. Ні, вона не зникає, не може зникнути, просто 

змінюється фокалізація, змінюється кут погляду на ті цінності, що були уставлені 

протягом певного часу, змінюється їх сприйняття, і як наслідок, створюються нові 

ідеали, новий тип особистості, що відповідає динамічності і гнучкості сучасного 

світу. Тобто, мораль змінюється по мірі дорослішання особистості. Багато з 

учених психологів стверджують, що моральний обов’язок утворюється при 

розвитку самоідентифікації, що обмежена певними моральними цілями і саме 

вона приводить до усвідомлення відповідальності при слідуванні цим цілям. 

Розглянемо, що саме відбувається зі світом, які події саме зараз і тепер 

приводять до зміщення куту погляду на основні об’єкти вивчення моралі? 

По-перше, це, звичайно, стерті кордони між континентами і країнами, і, як 

наслідок, асиміляція культур одна в одну. На мою думку, можна умовно 

розділити наш світ на дві основних культурних частини: Західна, Східна. 

Західна культура завжди була і є амбіційною сама по собі. Саме 

представники Західної культури відкрили Новий Світ. Культура і наука були 
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народжені в колисці Західної цивілізації – Греції, звідти ж бере, до речі, свої 

витоки етика. Західна культура гуманістична, прагматична, ставить на п’єдестал 

спершу людину, а потім все інше, використовує світ, ресурси, природу на свою 

користь. Вона в міру егоїстична, зосереджена на досягненні своїх цілей і свободи 

від обставин. Західна культура надзвичайно амбіційна, екстравертна. 

Східна культура має за основу дещо інші якості – заглиблення у себе, 

розуміння себе, розширення свідомості і гармонізації з навколишнім світом. 

Тобто, не ти – мені, а ми з тобою. Сімейні цінності, служіння для вищого блага, 

вічливість і все ще розділення на соціальні класи, «смиренність» — ось що 

виділяє Схід. Він інтровертний. 

Слов’ян можно виділити у окрему категорію, тому що словянскі країни, 

унікальні. Вони являються поєднанням Західної і Східної цивілізації. Слов’яни 

яскраві індивідуалісти, з  прагненням зосередити навколо себе все «своє», і не 

віддавати іншому. При цьому смиренні і можуть бути гарними робітниками, коли 

не заважає таке породження егоїзму, як лінь. Слов’янська язичницька культура 

намагалася досягти якомога більшої гармонії з природою, при цьому відносячись 

до неї досить споживчо. 

20-21 століття важливе тим, що відбулося зникнення кордонів між цими

культурами. Вони проникли одна в одну, змішалися і утворили дещо нове. 

Ментальність людей почала змінюватися, еволюціонувати – слов’янське 

бережливе ставлення до сім’ї, рідного краю, культу землі, общинності почало 

зникати і натомість з’явилося дещо нове – інший тип людини, амбіційної, що 

цінує саму себе і вважає, що все залежить від неї самої. І це непогано, адже якщо 

успіх особи залежить від неї самої, то автоматично з’являється наполегливість у 

досягненні цієї цілі. Але неможливо не відмітити певну деградацію сімейних 

цінностей, байдуже ставлення до рідної землі [3]. 

Все більше навколо нас з’являється нетрадиційних сімей. У мас медіа, поп-

культурі, кінематографі гомосексуалізм перестає бути чимось дивним, 

незвичайним і осуджуємим. Вони всиновлюють дітей, мають власні будівлі, і в 

цілому, нічим не відрізняються від людей з традиційною сексуальною 

орієнтацією. Чи морально це? Якщо ми беремо застарілу мораль, що збереглася на 

теренах пострадянського простору, то відповідь однозначна – ні. Чи морально це, 

для людей, що живуть у дещо більш прогресивному західному суспільстві? Не 

для усіх, але скоріше так, чим ні. Якщо дивитися на такі сім’ї з точки зору 

соціологів, рівень агресії в них набагато нижчий, ніж у середньостатистичної 

звичайної сім’ї. Але чи може не вплинути на дитину в період перехідного віку те, 

що в неї два тати/мами а не природна гетеросексуальна сім’я, я не впевнений. 

Одностатеві шлюби не дають нащадків, тому з точки зору падаючої демографії, 

вони є аморальними. Але  тут вже претензію можна пред’являти не тільки таким  
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парам, а й усім бездітним сім’ям. 

Так само можна віднестися до Ювенальної юстиції, яка постановила 

можливим забирати дітей у батьків при щонайменшому признаку агресії, або 

недостатньому забезпеченні потрібним харчуванням. Таких дітей віддають в 

притулки або тим самим сім’ям, що не можуть мати своїх. І тут постає питання, 

чи гуманно це по відношенню до дитини? З одного боку, боку справедливості, так 

(хоча з великими «але», адже під час процесу виховання іноді потрібно підняти 

голос, або навіть прикласти силу, як стверджували багато відомих психологів-

педагогів старої радянської школи), але з іншого - як це батькам, коли їх дитину 

забирають, і який шалений стрес отримують діти, розуміючи, що їх забрали від 

рідних батьків, якими б вони не були і віддали чужим «дядям» і «тьотям». До того 

ж, навіть ті малі, у яких матері чи батьки неблагополучні, все одно хочуть 

повернутися додому. 

Деякі країни західного світу давно прийняли цю юстицію, вона стала для них 

прийнятною саме через менталітет, що допускає таке повернення подій. 

Слов’янський світ ще пручається, адже однією з головних моральних цінностей 

для наших людей являється міцна сім’я. У скруті,бідності, чи багатстві, все одно. 

       Ось тут і відбувається конфлікт нового і закоріненого старого, коли 

прогресивність і певна байдужа гуманність cтикається із суворою міцністю 

общинності [4]. 

Нещодавно вибухнув конфлікт між консерваторським сприйняттям подій 

старшого покоління нашої держави і активістами відомої групи фемен, які 

певними своїми шляхами вирішили відстоювати права жінок і добитися 

феміністичного устрою у світі. Над моральністю їх учинків можна поміркувати. 

Людина, що не має одягу та голяка йде по вулиці ніяк не впливає на чужі 

інтереси. Він має право виглядати так, як він хоче, робити те, що він хоче, якщо 

звичайно, його вчинки не впливають негативним чином, або не стосуються 

інтересів інших людей. Якби він змушував інших людей вчинити так само, то 

було б геть інше питання, бо тоді він би спокушався на свободу іншої людини. 

Мораль завтрашнього дня, так називає Александр Ніконов у книжці «Мораль 

мавпи», сучасні погляди на те, що можна, чи неможна, добро-зло, біле-чорне. 

Збільшення свободи завжди приводить до того, що деякі люди починають 

використовувати її собі у шкоду. Наприклад вседозволеність спиртних напоїв 

приводить до збільшення числа хворих на алкоголізм, сексуальна свобода – до 

збільшення хворих на венеричні хвороби, а свобода вільно обирати образ життя 

до збільшення кількості осіб без визначеного місця проживання. Проте більшість 

людей достатньо раціональні, щоб використовувати свободу собі на благо. В 

результаті суспільство стає більш ефективним і розвивається швидше.  Головною 

умовою гарного розвитку суспільства є їйого постійне удосконалення, дорога 
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вперед. Суспільство чекає гибель в тому випадку, коли свобода переступить через 

певні рамки і почне причиняти шкоду іншим. Тобто, та свобода, що веде до 

урізання прав одних і збільшення прав інших, є невірною, аморальною. Сучасне 

суспільство активно рухається до усвідомлення того факту, що свобода має бути 

рівною для всіх, абсолютною для всіх, і при цьому ступати на шляху людей, що 

хочуть причинити шкоду іншій людині [5]. 

Провідні країни західного світу часто потерпають від обвинувачень щодо 

надмірної свободи, вседозволеності, терпимості і надмірній поблажливості. 

Вседозволеність – це можливість причиняти шкоду іншим людям, без наслідків 

для себе. Високоморальний східний світ же натомість має певні закони, які 

дозволяють забити жінку насмерть за деякі «аморальні вчинки». Хіба не 

вседозволеністю, в такому випадку, є таке звіряче убивство? 

Якщо говорити про пріоритетність цінностей сучасного суспільства, то 

головне – це свобода людини і осудження насилля і нетерпимості. Якщо 

подивитися на тенденції суспільства, то можна помітити, що молоді люди дедалі 

більше зосереджуються на тому, щоб відійти від насилля і злості, агресії, вони 

пропагують свободу і рівність як такі. З точки зору сучасної моральності, 

традиційне суспільство перенаповнене аморальною бездуховністю, що включає в 

себе жорстке насилля по відношенню до жінок і дітей, до всіх інакомислячих і 

тих, хто порушують традиції. Важливим моральним законом сучасного 

суспільства являється поважне ставлення до права, адже саме воно може 

захистити свободу людини, забезпечити рівність і безпеку людини. І, натомість, 

бажання підчинити іншого, принизити чиєсь достоїнство являються 

найжахливішими речами. 

Суспільство, де такі цінності працюють у повному обсязі, було б 

найефективнішим, складним і багатим в історії. Воно було б також 

найщасливішим, адже давало людині найбільшу кількість можливостей до 

саморозвитку. Сучасна мораль перестає бути сухим звідом правил поведінки, 

вона орієнтується на емпатію, розуміння і усвідомлення власної свободи і 

досягнення щастя. 

Із початку світу мораль почала укорінюватися в релігійних заповідях, 

кодексах, концепціях і правилах поведінки. Усім відомі 10 заповідей, більшість із 

яких являються основними із законів, що прийняті у конституціях різних держав. 

Релігійна мораль може відрізнятися від моральних позицій, що домінують в певну 

пору в суспільстві, в особливості по питанням вбивства, масових звірств та 

рабства. Проте, ніхто не буде сперечатися, що  Біблія позиціонує досить 

жорстокий кодекс поведінки і т.д. Єврейські закони в Біблії демонструють 

еволюцію моралі в сторону захисту слабких, покарання тих, хто має рабів і 

жорстоко до них ставиться. 
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Моральні кодекси можуть бути релігійними, світоглядними, професійними, 

корпоративними, спортивними та інше. До основних релігійних моральних 

кодексів відносяться: золоте правило моральності (стався до інших так, як ти 

хотів би щоб ставилися до себе, або золоте правило моралі), десять заповідей 

іудаїзму, християнства та ісламу, сім заповідей потомка Ноя і 613 заповідей в 

іудаїзмі, п’ять священних заповідей і восьмирічний шлях в буддизмі, Яма і Ніяма 

в індуїзмі, десять правил даосизму, Древньоєгипетський кодекс Маат і т.д. 

Моральні кодекси легко піддаються порівнянню, результати якого можуть 

розглядатися як аргумент в сторону метаетичної позиції моральної 

універсальності, згідно якій будь яка етична система що ефективно регулює 

стосунки і поведінку всередині суспільства незалежно від культури, раси і т.д. 

Тобто, існує загальне ядро у всіх відомих моральних кодексів, що доказали свою 

життєздатність. 

Цікавий принцип універсальності, що простежується у всіх моральних 

кодексах: «Якщо щось добре для мене, воно є добрим і для тебе, а якщо щось для 

тебе погано, то це погано і для мене». Є ще одне поняття – моральний стержень 

людини, що вважається вродженим. В деяких релігійних системах і поглядах він 

вважається основою естетичного і морального вибору. 

Кожна людина намагається досягти відчуття щастя, вона ставить його за 

основу і мету свого існування. Арістотель, засновник поняття етика і мораль, 

підкреслює, що досягнення найвищого задоволення життям залежить від учинків, 

діяльності людини, її ставлення до усіх навколо і до самої себе в першу чергу. Він 

відокремлює поняття дружби, як одного із шляхів досягнення щастя, оскільки 

завдяки ній у людей розвиваються багато моральних і духовних цінностей, 

взаємовигідне використовування один одного змушує відмовлятися від егоїзму і 

т.д. Свобода, рівність, робота на благо і процвітаюча держава – ось що мав на 

увазі Арістотель під словом щастя. Не егоїстичне власницьке я, а суспільне благо, 

можливість бути творчим і вільним. 

Тобто, уся Суть моралі завтрашнього дня в тому, що людина в праві жити як 

хоче, при цьому не втручатись в чуже життя, коли не просять про допомогу. 

Ми розглянули багато прикладів із життя, які є конфліктними для того, щоб дати 

їм характери-стику погано-добре. Мораль сучасного світу еволюціонує і ніколи не 

буде миритися із закостені-лими звичками і законами колишніх кодексів 

правильної поведінки. 

Мораль сучасників надзвичайно маневрена, хитра, більше схожа на емпатію і 

розуміняя, що кожна людина має право на таке життя, яке обирає сама собі. Саме 

такою стає мораль – гнучкою і обтікаємою.  

Світ не став аморальним. Він змінився. А чи на краще, і чи приймемо ми засади і 

нові моральні закони, залежить вже виключно від нас самих [6].  
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В умовах неграмодянського суспільства  поведінку і ставлення особистості 

до суспільства регулює етика громадянськості. Її головною цінністю виступає 

свобода особистості, в тому числі свобода морального вибору, що забезпечує 

можливість самостійного виявлення добра і зла, а також право вибору між ними з 

подальшим визначенням власного боргу і включенням совісті як механізму 

самоконтролю. Здатність виявляти ці властивості і якості і становить феномен 

громадянськості. 

Етику громадянськості відрізняє ряд характерних особливостей: 

- вона базується на принципі соціальної справедливості як можливості і

гарантії досягнення кожною людиною своїх цілей; 

- перед громадянином відкривається шлях до свободи на рівні морального

закону і морального самовдосконалення; 

- в її основі лежать права людини, огороджені законом від свавілля влади і

співгромадян; 

- пріоритети прав можуть бути різними, але в них обов'язково включаються

права на життя, свободу і власність;  

- право жити тільки за законом; визначати місце проживання, вибирати свою

долю, задавати вектор дій влади і бути захищеним від їхнього свавілля, 

об'єднуватися в організації; 

- вона відстоює духовний суверенітет особистості: моральний спосіб життя

не нав'язується ззовні (більшістю, політичними лідерами і іншими 

«вихователями», вирішальними за громадян, в чому полягає їхній обов'язок, 

совість і щастя), а визначається особистим прагненням людини до свободи і 

виявляється підсумком власних моральних пошуків і автономного морального 

вибору; 

- спонукальним мотивом в ній визнається примат особистого інтересу над

громадським; 

- на передній план висуваються проблеми співвідношення добра і особистої

користі, свободи визначення особистих цілей і успішності індивідуальної 

діяльності;  

- благо суспільства при подібній позитивній свободі виступає як

ненавмисний, але закономірний підсумок індивідуальної діяльності людей; 

- в ній проголошується моральне рівність всіх осіб - як рівність можливостей,

а не результатів; 

- моральна рівність включає повагу до власності, заборону на нечесні засоби

конкурентної боротьби, недопущення образливих форм політичних і економічних 

дій; 

- її важливою рисою є плюралізм, що передбачає право кожного на власне

розуміння особистого інтересу і на дії, що ведуть до реалізації обраної моделі; 
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- моральним  ідеалом  в  ній  виступає   активна   громадянська   позиція,   що

характеризується почуттям причетності, відповідальності за долю людської 

спільноти і своєї батьківщини, прагненням до діяльної участі в ній. Людину з 

такою позицією називають громадянином [7]. 

Таким чином, етика громадянськості природним чином пов'язана з 

поняттями «громадянин» і «громадянське суспільство». Якщо перший є носієм і 

«виконавцем» норм і вимог етики громадянськості, то остання виступає основною 

інституційною умовою її формування і полем її реалізації. При такому підході 

дуже продуктивною виявляється концепція інституціоналізації етики на мезо- і 

макро-рівнях Н. Васільевене (Литва, Каунас), яка дає можливість розглядати 

статус і механізм дії етики громадянськості в залежності від ситуацій конкретного 

соціуму. 

Домовимося, що під громадянським суспільством розуміється цілісна 

сукупність неполітичних, духовних і економічних відносин між особами, групами 

і організаціями, незалежними від державної влади. Громадянське суспільство, як 

відомо, формується на стику суспільного та приватного життя, надаючи людині 

можливість самостійно визначати цілі і засоби своїх дій. Основними морально 

значущими ознаками і орієнтирами такого суспільства є: 

- високий рівень демократичних засад;

- самообмеження влади, встановлення верховенства закону;

- моральна регуляція відносин між владою і опозицією;

- огородження особистості від державного деспотизму і свавілля;

- обмеження карального насильства;

- дотримання принципу довіри до кожного члена суспільства;

- захист прав і свобод громадян ( «дозволено все, що не заборонено»).

У такому суспільстві люди виступають не як «політичні істоти» - піддані

держави, а як громадяни, які захищені законом від втручання держави і діють, 

визначаючи свої життєві стратегії і тактики цілком самостійно. Етичний 

імператив громадянського суспільства передбачає постійну добровільну повагу до 

іншого, вимагає розуміти вчинки інших, користуватися свободою, своєю 

ієрархією цінностей і на їх основі приймати особисті рішення під особисту 

відповідальність (А.А. Гусейнов, В.І. Бакштановскій). Очевидно, що самі ознаки і 

гарантії громадянського суспільства припускають наявність високо розвинутої 

моральної саморегуляції поведінки громадян [8]. 

Разом з тим, самоочевидність і звичність цих умов перетворює згаданий 

етичний імператив в природний регулятор, який не потребує від суспільства 

спеціальної уваги до цілеспрямованого формування громадянських якостей 

особистості. У громадянському суспільстві етика громадянськості, яка виступає 

результатом і показником моральної культури суспільства, спирається, з одного 
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боку, на загальнолюдські моральні норми і цінності, з іншого боку, на політичну 

мораль - цінності та норми, що орієнтують на збереження стабільності і сталий 

розвиток такого суспільства. 

По-іншому йде справа в негромадянському суспільстві і суспільстві, що 

орієнтується на цивільне, але ще не стала їм. У таких суспільствах, позбавлених 

необхідних моральних підстав і ознак громадянського суспільства, відносини з 

етикою громадянськості складаються дуже непросто. У негромадянському, і отже, 

авторитарному (а в крайньому випадку - тоталітарному) суспільстві можновладці 

в своєму прагненні зберегти status <quo зацікавлені в низькому рівні 

самосвідомості, моральної і політичної культури суспільства і неавтономної 

особистості.  

Більш того, прояв громадянської самосвідомості може бути тут небезпечним 

для особистості, переслідуватися владою і відторгатися більшістю населення 

(дессідентство в СРСР). В таких умовах феномен громадянськості проявляється, в 

основному, на рівні андеграунду, в глухому невдоволенні діями влади або в 

рідкісних спалахи громадянської непокори з боку окремих громадян або 

організованого і координується опозиційними партіями [9]. 

Тільки в умовах становлення громадянського суспільства, руху до нього і, 

отже, поступового набуття (завоювання) суспільством перерахованих вище 

якостей, етика громадянськості стає по-справжньому затребуваною, виступаючи 

передумовою і необхідною підставою для проведення людьми, залученими в 

орбіту політичного життя, тих перетворень , які сприятимуть перетворенню 

негромадянського або догромадянского суспільства в цивільне.  

Формування етики громадянськості передбачає, перш за все, інтенсивне 

підвищення в суспільстві рівня політичної культури, яка повинна поєднувати в 

собі політичну компетентність, гнучкість мислення, терпимість до інакомислення, 

відмова від індивідуального і групового егоїзму. Політична компетентність 

включає в себе формування і розвиток знання і розуміння політічніх теорій, 

політичної історії, актуальності політічної сітуації в суспільстві. Знання теорії 

передбачає об'єктивний аналіз ідеологічніх, політологічніх і соціологічних 

концепцій, всебічну оцінку альтернативних суспільно-політічніх рухів і шляхів 

розвитку суспільства з позіцій загальнолюдських цінностей та інтересів. 

Знання історії передбачає збереження і трансляцію історичної та 

національної пам'яті народу, знайомство з справжніми фактами вітчизняної і 

світової історії та культури. Знання реальної ситуації передбачає всебічну і 

достовірну інформованість людей про події в країні і світі. Набуття знань 

відбувається, перш за все, в процесі отримання освіти та через систему 

ідеологічного виховання [10].  

Необхідною   умовою   формування   об'єктивного  знання  є  повна гласність, 
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відсутність політичної цензури над засобами масової інформації та іншими 

формами духовного життя суспільства, плюралізм і неприпустимість 

тенденційності в подачі інформації. 

Гнучкість, варіативність мислення проявляються в здатності до широкого 

політичного мислення і радикальних дій, переосмислення політичних догм і 

стереотипів, норм і ідеалів, відмови від застарілих трафаретів, ідеологічних 

міфологем і утопій, які перешкоджають радикальним процесам перетворення. 

Сьогоднішні потреби і інтереси суспільства вимагають їх докорінного перегляду і 

переосмислення, відмови від них як «керівництво до дії». 

Толерантність, терпимість до інакомислення грунтується на ставленні до 

нього як необхідного компоненту громадянської активності. Здатність 

запропонувати нове, нестандартне рішення, побачити в ньому раціональне зерно 

повинно вітатися, а все нове - випробуватись, використовуватись на благо 

суспільства і його поновлення, а не клеймо як вороже. Толерантність, що сприяє 

не тільки прогресу, а й громадянському миру і злагоді, несумісна з такими 

проявами громадянської антикультури, як нетерпимість до інакомислення, пошук 

«ворогів», політичний і національний екстремізм. 

Відмова від індивідуального і групового егоїзму, який проявляється в 

небажанні поступитися владою, визнати неспроможність своєї практики, 

ідеології, цілей і засобів (апаратний егоїзм); вимозі виняткових прав для свого 

народу на шкоду правам інших народів і загальнолюдським інтересам 

(національний егоїзм); егоїзмі окремих колективів і груп (професійних, вікових та 

ін.), які потребують особливих умов для себе; егоїзмі релігійних конфесій тощо, 

також є елементом політичної культури. [11] 

Наявність і прояв цих якостей виступають як фактори, що сприяють 

становленню громадянського суспільства. Відсутність або слабка ступінь 

розвиненості цих складових є свідченням політичної «докультури» суспільства і 

виступають основною перешкодою його соціально-економічного і політичного 

оновлення. Крім того, суб'єктивним фактором, що перешкоджає формуванню 

громадянського суспільства, виступає авторитаризм моральної свідомості 

більшості або значної частини суспільства - антипод етики громадянськості. Це, 

перш за все:  

- витрати колективістської свідомості, орієнтація на «більшість», ігнорування

інтересів «меншини»; 

- моральна неготовність до прийняття волі, бажання «сильної руки» і

«порядку»; 

- консерватизм, прихильність звичним цінностям, ідеалам і лідерам; страх,

невміння або небажання приймати зміни, нові загальнолюдські і громадянські 

цінності; 
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- відсутність гнучкості мислення, що приводить до  однозначності в оцінках і

максималізму в судженнях; 

- недалекоглядність, відсутність перспективного мислення, пріоритет

сьогохвилинних інтересів; 

- нетерпимість до інакомислення, відсутність толерантності, розподіл на

«своїх» і «чужих», пошук «ворога»; 

- низький рівень національної самосвідомості, що перешкоджає справжньому

державному і економічному суверенітету; 

- неготовність здійснювати індивідуальний моральний вибір і нести за нього

відповідальність. 

Збереження цих бар'єрів виступає серйозною перешкодою становлення 

громадянського суспільства. У цій ситуації величезну роль грає етика 

громадянськості, яка виступає найважливішим предпосилочним фактором 

переходу від авторитаризму до демократії і громадянського суспільства [12]. 

При розбудові громадянського суспільства виникають підвищені вимоги до 

виховання громадян. Тож, було б доцільно розібратись які критерії виховання 

моральної культури особи є головними. Моральна свідомість людини, або 

моральний світ особистості, включає в себе три рівні:  

1. Мотиваційно-спонукальний;

2. Емоційно-чуттєвий;

3. Раціональний, або розумовий.

Кожен з цих рівнів складається з елементів, що становлять суть морального

світу людини. 

Мотиваційно-спонукальний рівень містить мотиви вчинків, моральні потреби 

і переконання. Моральне виховання тільки тоді носить правильний характер, коли 

в основі його лежить спонукання дітей до розвитку, коли сама дитина проявляє 

активність в своєму моральному розвитку, тобто, коли він сам хоче бути 

хорошим. Цей рівень найбільш важливий. Саме тут формуються витоки поведінки 

людини, осуджені або схвалювані людьми і суспільством, що приносять добро чи 

зло, користь чи шкоду.  

Чуттєво-емоційний рівень складається з моральних почуттів та емоцій. 

Емоції, як відомо, бувають позитивними (радість, вдячність, ніжність, любов, 

захоплення і т. п.) і негативними (гнів, заздрість, злість, образа, ненависть). Емоції 

необхідно покращувати, окультурювати, одним словом - виховувати. Моральні 

почуття - чуйність, співчуття, співпереживання, жалість - безпосередньо пов'язані 

з емоціями. Ці почуття набуваються людиною з результаті виховання і є 

найважливішими складовими доброти. Без моральних почуттів добра людина не 

сформується. 

Раціональний,  або  розумовий,  рівень містить моральні знання - поняття про 
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сенс життя і щастя, добро і зло, честь, гідність, борг. Крім понять, до моральних 

знань відносяться також принципи, ідеали, норми поведінки, моральні оцінки. 

Моральні потреби починаються:  

1. З чуйності, яку ми розуміємо, як здатність людини зрозуміти скрутне

становище або стан іншого. Чуйну людину зазвичай називають чуйною, 

серцевою. Виховувати чуйність в дитині потрібно ще до того, як у неї складуться 

уявлення про добро, зло, борг і інших поняттях. 

2. Моральної установки, яку можна сформулювати так: «Не шкодити нікому,

а приносити максимум користі». Узагальнено моральну настанову можна 

позначити як любов до людей, природи. У міру розвитку свідомості вона 

переростає в любов до Батьківщини, до свого народу. Моральну настанову у 

дитини потрібно виховувати постійно словом і ділом, прикладом і роз'ясненням, 

використовуючи чарівну силу мистецтва і живий світ природи.  

3. Із здатності до діяльної доброти і непримиренності до всіх проявів зла.

Дієвість добра успішно формується у дітей всім прикладом життя дорослого 

сімейного оточення і тому важливо, щоб у останнього не розходилося слово з 

ділом. Ніщо не приносить стільки шкоди вихованню доброти, як розбіжність 

способу життя дорослих з їх словесними настановами. Це веде до розчарування у 

дітей, недовіри, глузуванню, цинізму. Моральні потреби людини найтіснішим 

чином пов'язані з моральними почуттями, які є також мотивами людської 

поведінки. Це співчуття,  співпереживання, безкорисливість.  

Сім'я і школа є основними ланками в системі виховання підростаючого 

покоління. Перед даними соціальними інститутами стоять відповідальні завдання, 

пов'язані з моральною підготовкою підростаючого покоління до участі в праці, 

характер якого істотно зміниться в умовах науково-технічної революції. Важливе 

значення для ідейного і морального формування школярів має не тільки зміст, а й 

організація навчального процесу.  

Організація навчального процесу, форми оцінювання знань, оціночні 

судження, що характеризують відносини школярів до навчання і своїм 

товаришам, у вдумливого вчителя спрямовані на те, щоб сильні сторони кожного 

учня були усвідомлені ним самим і його товаришами. Це створює сприятливий 

емоційний стан школяра в колективі, що є однією з умов його успішного 

морального розвитку. Формування моральної самостійності здійснюється на всіх 

щаблях навчання.  

Виховний процес будується таким чином, що в ньому передбачаються 

ситуації, в яких школяр ставиться перед необхідністю самостійного морального 

вибору. Моральні ситуації для школярів різного віку в жодному разі не повинні 

бути представлені або скидатися на навчальні, або контролюючі, інакше їх 

виховне значення може бути зведене нанівець. У формуванні особистості 
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молодшого школяра особливе місце займає питання розвитку моральних якостей, 

що складають основу поведінки.  

У цьому віці дитина не тільки пізнає сутність моральних категорій, а й 

вчиться оцінювати їх знання у вчинках і діях навколишніх, власних вчинків. 

Процес виховання в школі будується на принципі єдності свідомості і діяльності, 

виходячи з якого формування та розвиток стійких властивостей особистості 

можливо при її активній участі в діяльності. 

Практично будь-яка діяльність має моральне забарвлення. Для молодшого 

школяра це особливо важливо, оскільки навчальна діяльність виступає як 

провідна. У цьому віці навчальна діяльність надає найбільшу увагу на розвиток 

школяра, визначає появу багатьох новоутворень. Причому, в ньому розвиваються 

як розумові здібності, так і моральна сфера особистості. Вчитель завжди є для 

учнів прикладом моральності й відданого ставлення до праці. Проблеми 

моральності школярів на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства особливо 

актуальні. Моральність - один з основних способів нормативної регуляції дій 

людини в суспільстві. 

Всі фактори, що обумовлюють моральне становлення, і розвиток особистості 

школяра, можна розділити на три групи: природні або біологічні, соціальні та 

педагогічні. У взаємодії з середовищем і цілеспрямованими виховними впливами 

школяр здобуває необхідний досвід суспільної поведінки. Моральна вихованість 

особистості полягає не тільки в засвоєних нею знаннях, ідеях, досвіді суспільної 

поведінки, але і в сукупності вироблених особистістю відносин до навколишньої 

дійсності. Молодший школяр у процесі навчання в школі лише поступово стає не 

тільки об'єктом, а й суб'єктом педагогічного впливу, оскільки далеко не відразу і 

не у всіх випадках впливу вчителі досягають своєї мети. Дійсно, включаючись в 

навчальну діяльність, молодші школярі вчаться діяти цілеспрямовано і при 

виконанні навчальних завдань, і при визначенні способів своєї поведінки. Їх дії 

набувають усвідомлений характер. Все частіше при вирішенні різних розумових і 

моральних проблем учні використовують набутий досвід.  

В сучасних умовах розвитку комунікаційних систем є можливість спитати у 

більшості громадян про їх ставлення до прийняття «Кодексу єтичної поведінки 

для населення». Завдяки новітнім засобам можно з великою точністю визначити 

які проблемні питання виникають підчас взаємодії учасників суспільного життя. 

Для розробки «Кодексу єтичної поведінки для населення» можно використати 

кілька підходів. Перший підхід базується на запозичені схожих документів, які 

прийняті, і які діють в різних країнах світу. Другий на розробках науково-

дослідних установ з залученням експертів міжнародних та національних 

організації. Третії підхід, який найбільш підходить для повної та всебічної 

розробки, включає в себе перші два підходи та систему єлектроного голосування 
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громадян. В процесі підготовки «Кодексу єтичної поведінки для населення» 

координатором прийняття такого кодексу повинна виступати не влада а інститути 

громадянського суспільства. Як відомо, дуже важко організувати будь-який 

процес серед мас. Тому, основною рушійною силою повинні стати політичні 

партії, суспільні організації та профспілки. Процес підготовки прийняття  

«Кодексу єтичної поведінки для населення» повинен проходити в кілька етапів. 

Перший етап інформування через засоби масової інформації через дискусії, 

обговорення на круглих столах проблемної суті, завдань, вирішення проблемних 

питань, які будуть в подальшому трансформовані в «Кодекс єтичної поведінки 

для населення». На другому етапі буде представленний проект «Кодексу єтичної 

поведінки для населення» з тим, щоб можно було, завдяки внесенню правок 

шляхом голосування, мати більш точну свідомість, що потрібно в такому 

документі. Третій етап - прийняття на референдумі  «Кодексу єтичної поведінки 

для населення». На четвертому етапі передбачається поступове впровадження в 

суспільство «Кодексу єтичної поведінки для населення». При підготовці Кодексу 

держава не може стояти осторонь. Так як, вказаний документ буде безпосередньо 

стосуватись не тільки інтересів громадянина, громад, суспільних організацій, а і 

органів публічної влади. Мета кодексу розбудовати громадянське суспільство та 

налагодити взаємодію з органами публічної влади. Регламентація поведінки 

громадян повинна дати змогу неухильно, в повному обсязі дотримуватись прав та 

свобод людини та громадянина не тільки з боку громадян, а і з боку всіх 

учасників процесу взаємодії влади та суспільства. Це буде можливо коли кожен 

пересічний громадянин буде відчувати непохитне право на захист не тільки 

особистих інтересів, а і суспільних. Зараз виходять на перший план суспільні 

інтереси, так як тільки колективним способом взаємодії можно досяхти значних 

результатів з мінімальним використанням часу і ресурсного забезпечення дій. 

Насамперед, чому був згаданий час – тому, що час не можливо повернути. Буває 

так, що людина витрачає багато часу для того, щоб реалізувати своє право і 

частіше це право втрачає сенс. Тому, повинні бути чітко визначені регламентні 

процедури, які будуть застосовуватись у вказаному кодексі. На це потрібно 

звернути особливу увагу. Так як, у більшості суперечок які виникають у 

правовому полі, особливо в цивільному праві, час, на вирішення проблемних, 

питань дуже значний.  

Поки що не стоїть питання прийняття «Кодексу єтичної поведінки для 

населення», хоча спроби науковців розглянути можливість розробки такого 

документу є. На данній час існують кодекси етичної поведінки, які регулюють 

професійну діяльність. Такі кодекси є частиною поки що не побудованої єтичної 

інфраструктури в нашій країні. Етична інфраструктура повинна базуватися на 

«Конституції України», «Національної Хартії з прав людини і громадянина», яка 
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буде доповненням до Конституції України, «Нового суспільного договору», 

Закону України «Про свободу совісті та релігійних організації», «Кодексу єтичної 

поведінки для населення» та різніх професійних Кодексів етичної поведінки.  

Висновки. «Кодекс єтичної поведінки для населення» повинен стосуватися 

не тільки осіб які досягли повноліття, а також неповнолітніх осіб. Для цого кодекс 

не повинен мати в своїх статтях санкційну складову. Пропонуєтся застосовувати 

осуд з боку інших учасників, на яких розповсюджуїтся дія кодексу, якщо особа 

порушила свідомо вказані положення. Такий осуд може служити єлементом 

виховання. Прикладом цього можуть служити проступки антисоціального 

характеру коли норми адміністративного характеру мало ефективні. Маєтся на 

увазі наркоманія, проституція, п’янство, жебракування, гозлайтінг, грубість та не 

вічлеве поводження  по відношенню  до інших осіб. Що стосується, 

неповнолітніх, то крім наведених проступків це, наприклад, не виконання 

обов’язків, які стосуються навчання та професійної підготовки, якщо на них 

покладені такі обов’язки батьками та державою. 

 «Кодекс єтичної поведінки для населення» повинен не тільки допомогти 

громадянину захистити свої права та дати змогу всебічно реалізувати можливості 

як вільної особистості , а і повинен дати змогу суспільству та державі впливати на 

громадянина в плані його виховання, як на рівноправного учасника процесу 

взаємодії держави та суспільства.  

«Кодекс єтичної поведінки для населення» необхіднний для розбудови 

єтичної інфроструктури. Вказаний кодекс допоможе вірішувати проблемні 

питання, які виникають між учасниками  суспільно політичних відносин. 
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УНІВЕРСАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ 

РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН: РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  

Анотація. У статті проаналізовано проблеми розвитку інклюзивного туризму 

в Україні та Харківській області. Інклюзивний туризм в Украйні в цілому і 

Харківській області зокрема може стати унікальним явищем для реабілітації осіб з 

обмеженими властивостями, включаючи як пізнавальний процес, так і можливість 

повноцінної їх соціалізації і оздоровлення. Харківська область має вагомі 

передумови для того, щоб увійти до найбільш розвинутих у туристичному 

відношенні регіонів України. Організація рекреаційно-туристичної діяльності для 

людей з обмеженими можливостями залежить від наявності доступних природних 

ресурсів. Важливою складовою рекреаційних ресурсів, які мають психолого-

естетичну та медико-біологічну цінність є природні гідрологічні ресурси, у тому 

числі – виходи підземних вод на поверхню – джерела, які все більш активно 

залучаються до числа популярних рекреаційних об'єктів. Розглянуто стан 

вивченості водних джерел області та можливість їх використання в якості 

рекреаційних об’єктів. Запропоновано рекомендації щодо розвитку рекреаційних 

зон області для інклюзивного туризму. у результаті аналізу рекреаційних 

можливостей водних джерел визначено напрями розробки туристичного 
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потенціалу цих зон. Щоб створити рекреаційні зони на базі джерел Харківської 

області з можливістю їх використання для цілей інклюзивного туризму необхідно 

розробити та реалізувати ряд заходів, зокрема: оцінку наявних туристичних 

ресурсів на основі критеріїв конкурентоспроможності, реалізувати заходи, що 

забезпечують підвищення ефективності використання наявних рекреаційних 

об’єктів, розробити проекти побудови (або перебудови) інфраструктури, 

удосконалити транспортну інфраструктуру, розробити маршрути самостійного 

відвідування рекреаційних об’єктів, створити інформаційну службу з питань 

туризму для різних груп туристів, у тому числі осіб з обмеженими можливостями. 

Наявні відомості дозволяють говорити про перспективність детального вивчення 

джерел Харківщини з метою обґрунтування їх можливого використання для 

розвитку інклюзивного туризму. Створення на їх базі рекреаційних об’єктів, 

доступних для осіб з обмеженими властивостями, дозволить реалізувати на 

практиці рівні можливості для здійснення права обмежено дієздатних громадян на 

відпочинок, дасть можливість їм реалізовувати свої права і основні свободи, що 

буде сприяти їх повноцінній участі в житті країни. 

Ключові слова: регіональне управління, інклюзивний туризм, рекреація, 

рекреаційні ресурси, водні джерела. 
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region in particular can be a unique phenomenon for the rehabilitation of people with 

disabilities, including both the cognitive process and the possibility of their full 

socialization and recovery. Kharkiv region has important prerequisites for entering the 

most developed regions of Ukraine in terms of tourism. The organization of recreational 

and tourist activities for people with disabilities depends on the availability of available 

natural resources. An important component of recreational resources that have 

psychological, aesthetic and medical and biological value are natural hydrological 

resources, including - groundwater outlets to the surface - springs, which are 

increasingly involved in the number of popular recreational facilities. The state of study 

of water sources of the region and the possibility of their use as recreational facilities is 

considered. Recommendations for the development of recreational areas of the region 

for inclusive tourism are offered. as a result of the analysis of recreational possibilities 

of water sources the directions of development of tourist potential of these zones are 

defined. To create recreational areas based on the sources of Kharkiv region with the 

possibility of their use for the purposes of inclusive tourism, it is necessary to develop 

and implement a number of measures, including: assessment of available tourist 

resources based on competitiveness criteria, implement measures to improve efficiency 

of existing recreational facilities. infrastructure construction (or reconstruction) projects, 

improve transport infrastructure, develop routes for independent visits to recreational 

facilities, create an information service on tourism for various groups of tourists, 

including people with disabilities. The available information allows us to talk about the 

prospects of a detailed study of the sources of Kharkiv region in order to justify their 

possible use for the development of inclusive tourism. The creation of recreational 

facilities on their basis, accessible to people with disabilities, will allow to realize in 

practice equal opportunities for exercising the right of disabled citizens to rest, will 

enable them to exercise their rights and fundamental freedoms, which will promote their 

full participation in life. 

Keywords: regional management, inclusive tourism, recreation, recreational 

resources, water sources. 

Постановка проблеми. Згідно з дослідженнями, проведеними Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я, у світі налічується близько 1 млрд. осіб з 

інвалідністю [1]. Тому у системі сучасного світового туристського господарства 

все більше уваги приділяється інклюзивному туризму – туризму для осіб з 

обмеженими можливостями – осіб з інвалідністю, людей похилого віку, вагітних 

жінок. 

Туризм для такої категорії людей в Україні є порівняно новим напрямом 

діяльності, та його соціальна значимість зумовлена тим, що кількість осіб із різними 

видами інвалідності у країні зростає. За даними Міністерства соціальної політики 
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на початок 2014 року загальна чисельність людей з інвалідністю в Україні 

становила 2,074 млн. осіб (кожний 18-й громадянин). Станом на 1 січня 2015 р. 

(без урахування тимчасово окупованих територій Криму та м. Севастополя) – 2 

568 532 особи (або 5,98% у загальній структурі постійного населення країни (42,9 

млн. осіб) [2]. На сьогодні в країні гостро постає питання реабілітації особливих 

категорій населення – учасників та постраждалих в антитерористичній операції. 

Крім того, Україна входить в 30 найстаріших країн світу за часткою осіб у віці 60 

років і старше.  За даними Міністерства соціальної політики України, в 2015 році 

в Україні частка осіб від 60 років і старше становила 21,8%, а 65 років і старше - 

15,5% від загальної чисельності населення. Згідно з національним демографічним 

прогнозом, до 2025 року частка осіб старше 60 років складе 25% від загальної 

чисельності населення, в 2030 році - понад 26%. 

Близько половини осіб з обмеженими можливостями пересування – люди 

віком до 40 років, для яких туризм – це перш за все ефективний метод реабілітації 

й інтеграції у суспільство. Як показали дослідження, розвиток інклюзивного 

туризму має передумови для активного розвитку, соціалізації та забезпечення 

активності і емоційності життя осіб з обмеженими можливостями [2], аналіз 

досліджень і публікацій, присвячених розвитку в Україні туризму для осіб з 

обмеженими можливостями, свідчить, що вивчення питання розвитку туризму для 

осіб з обмеженими властивостями в Україні не можна вважати достатнім. Існує 

широке коло проблем, які потребують посиленої і комплексної уваги з боку 

держави й суспільства. Сьогодні розвиток туризму для осіб з обмеженими 

можливостями в країні та її регіонах стримується недосконалістю правового 

забезпечення даної сфери та відсутністю відповідної інфраструктури.  

Організація рекреаційно-туристичної діяльності для людей з обмеженими 

можливостями залежить від наявності доступних природних ресурсів. Важливою 

складовою рекреаційних ресурсів, які мають психолого-естетичну та медико-

біологічну цінність є природні гідрологічні ресурси, у тому числі – виходи 

підземних вод на поверхню – джерела, які все більш активно залучаються до 

числа популярних рекреаційних об'єктів. Зростаючий інтерес до джерел як 

об’єктів рекреації пов'язаний з бальнеологічними властивостями води деяких 

джерел, комфортним мікрокліматом, різноманіттям та естетичною цінністю 

ландшафтів, що їх оточують. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Харківська область має значні 

гідрологічні ресурси для організації рекреаційних зон, зокрема, інклюзивного 

спрямування. Але в розробленій «Концепції розвитку туризму в Харківській 

області до 2020 року» [2] не приділяється увага розвитку інклюзивного туризму. 

А чисельні публікації [3-9]присвячені дослідженню джерел області перш за все в 

якості  альтернативного    джерела    питного   водопостачання   та   містять   мало  
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інформації про можливість їх використання в якості рекреаційних об’єктів. 

Мета статті. Стаття присвячена дослідженню можливості використання 

джерел Харківської області в якості рекреаційних об’єктів та розробці загальних 

рекомендацій розвитку рекреаційних зон інклюзивного туризму. 

Виклад основного матеріалу. Останні 10 років експерти відзначають 

динамічне зростання розвитку інклюзивного туризму, хоча навіть за кордоном ще 

важко назвати його масовим. 

Незважаючи на те, що ринок туризму для людей з обмеженими 

можливостями є досить молодим, існує понад 50 загальноприйнятих визначень, 

значення яких більше 20 років є предметом наукових дискусій. Проте досі не 

сформульоване визначення, закріплене у нормативно-правових документах 

України. Між тим слід зауважити, що в основі багатьох дефініцій зазначеної 

проблематики лежать терміни, пов’язані з інклюзивністю, доступністю та 

адаптацією [3]. 

Говорячи про туризм для осіб з інвалідністю, за кордоном найбільш часто 

вживають такі поняття, як «доступний туризм» (accessible tourism), «туризм для 

усіх» (tourism for all), «безбар’єрний туризм», «туризм для людей з обмеженими 

можливостями». Термін «туризм, доступний для всіх» (tourism for all) сьогодні є 

терміном, що закріплений у міжнародних нормативно-правових актах – у 

прийнятій в 1991 році Генеральною асамблеєю ЮНВТО резолюції «Створення 

можливостей для туризму людям з обмеженими можливостями в дев'яності роки» 

(Creating Tourism Opportunities for Handicapped People in the Nineties), текст якої 

був поновлений у 2005 році в Дакарі (Сенегал) під назвою «Туризм, доступний 

для всіх» (Резолюція A/RES/492(XVI)/10). В Рекомендаціях, прийнятих на 20-й 

сесії Генеральної асамблеї ЮНВТО від 11 червня 2013 р. надано наступне 

визначення: «туризм, доступний для усіх – це форма туризму, що передбачає процес 

співробітництва учасників туристичного процесу, що дозволяє людям, які мають 

потребу в доступі, зокрема пов’язану з мобільністю, зором, слухом і когнітивними 

функціями, функціонувати незалежно, справедливо та доступним шляхом, надання їм 

розробленого на принципах універсального дизайну продуктів туризму, послуг та 

середовищ» [1]. Отже, «туризм, доступний для усіх», передбачає доступність 

туристичних об’єктів і установ, пристосування та адаптацію інфраструктури для 

людей з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів та осіб, що їх 

супроводжують, тимчасово маломобільних груп населення, літніх людей, осіб із 

дитячими візочками та ін.) [4]. 

В Україні для визначення цього виду туризму використовують поняття 

«туризм для людей з обмеженими можливостями», «туризм неповносправних», 

«туризм для людей з інвалідністю», «адаптивний туризм». Перспективи розвитку 

туризму в Україні для людей з обмеженими можливостями все більше пов’язують 
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з терміном «інклюзивний туризм». Інклюзивний туризм» (фр. – містить у собі, 

лат. іnclude – укладаю, включаю) – турпродукт, який передбачає доступність 

цього виду відпочинку для всіх, включаючи пристосування інфраструктури 

туристичних центрів і об'єктів туристичної індустрії до різних потреб людей, у 

тому числі осіб з інвалідністю,  літніх людей, їхніх опікунів та членів сімей з 

маленькими дітьми. Даний термін містить одночасне транспортне 

обслуговування, харчування, розміщення та інші туристичні послуги. Лише при 

такому підході туризм може стати доступним для людей з обмеженими 

властивостями [5].  

На сучасному етапі розвитку туризму у країні актуальним є завдання 

запровадження на законодавчому рівні поняття інклюзивного реабілітаційно-

соціального туризму, як системи заходів спрямованих на відновлення та розвиток 

фізичного, соціального, духовного, творчого та інтелектуального рівня 

життєдіяльності особи з урахуванням фізичних та психічних можливостей для 

сприяння її інтеграції  в суспільство [6]. 

У розвитку туризму для людей з обмеженими можливостями важлива роль 

відводиться рекреації.  

Термін «рекреація» є сукупністю етимологічних значень: rec reativo (лат.) 

– відновлення; rec reation (франц.) – розвага, відпочинок, зміна дій. Рекреація –

це процес відновлення фізичних, духовних і нервово-психічних сил людини,

який забезпечується системою заходів і здійснюється у вільний від роботи час

на спеціалізованих територіях. Поняття «рекреація» характеризує не тільки

процес і заходи щодо відновлення сил людини, але і той простір, в якому це

відбувається [7].

В сучасних умовах взаємодії суспільства і природи, зростання потреб 

суспільства в рекреації виникає об'єктивна необхідність в організації особливого 

виду природокористування – рекреаційного. 

Під природними рекреаційними ресурсами розуміють природні та природно-

технічні геосистеми, тіла та явища природи (включаючи їх територіальну 

різноманітність), які володіють комфортними властивостями для рекреаційної 

діяльності і можуть бути використані для організації відпочинку та оздоровлення 

певного контингенту людей протягом певного часу. До природних рекреаційних 

ресурсів відносяться такі невід’ємні складові будь-якого природного комплексу 

як рельєф, клімат, водні, бальнеологічні та грязьові ресурси, біологічні 

рекреаційні угіддя та ресурси, природно-пізнавальні ресурси [8]. 

Великий потенціал для розвитку рекреаційних зон мають джерела – виходи 

підземних вод на земну поверхню. У сучасному світі у зв'язку з розвитком 

туризму джерела все більш активно залучаються до числа популярних 

рекреаційних об'єктів. Зростаючий інтерес до відвідування джерел пов'язаний не 
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тільки з їх використанням в якості альтернативного джерела питної води, а й з 

бальнеологічними властивостями води деяких джерел, комфортним 

мікрокліматом, різноманіттям та естетичною цінністю ландшафтів, що їх 

оточують. Дослідження учених ЄC свідчать про сприятливий вплив джерел на 

людину. Часте відвідування і тривалий (не менше 30 хвилин) час перебування 

біля джерела сприяє зняттю психічної напруги, нормалізації артеріального тиску, 

стабілізації діяльності вегетативної нервової системи. Такі властивості джерел 

пов’язані зі сприятливою шумовою гамою джерела, навколишнім ландшафтом і 

аурою, яку створює джерело в місці його виходу з-під землі. 

Особливу роль джерел як рекреаційних ресурсів визначав 

Т.В. Дмитренко. Він писав, що джерела, будучи природним виходом підземної 

води на поверхню, значною мірою беруть участь у формуванні видової частини 

ландшафту - пейзажу, естетична цінність якого визначає його рекреаційне 

значення [8]. Виходячи з цього, джерела можна вважати фактором, що визначає 

рекреаційне значення тієї чи іншої фації або ландшафту в цілому. 

Рекреаційна цінність джерела і ландшафту, що його оточує, визначається 

поєднанням значної кількості показників, таких як географічне розміщення, 

доступність, освоєння, наявність і вид каптажного пристрою, санітарно-гігієнічні 

характеристики води, наявність інфраструктури тощо. Дані показники взаємно 

доповнюють один одного, при відсутності або слабкому розвитку одного з них 

цінність джерела, як одного з рекреаційних об'єктів, може значно знизитися. 

Одним з найважливіших показників оцінки ресурсного потенціалу джерела є його 

дебіт - кількість води, що виходить на поверхню за одиницю часу (л/с). 

Багатодебітні виходи підземних вод більш зручні для використання і при 

спорудженні каптажних пристроїв; часто формують мальовничі джерельні 

урочища, визначаючи підвищену естетичну насиченість навколишнього 

ландшафту, що важливо при оцінці рекреаційної привабливості території [9]. 

Відомо, що на Харківщині водні джерела використовуються населенням уже 

протягом багатьох століть. Води деяких джерел ще з XVIII століття 

застосовувалися не тільки для питних цілей, а й з лікувальною метою. 

Лікувальними властивостями володіють води джерел «Березівське» (с. Березівка), 

«Отче наш» (біля станції Куряж), «Онуфрієвське» (с. Подворки) Дергачівського 

району, Озерянське (с. Нижня Озеряна Харківського району), «Мурафа» (с. 

Мурафа Краснокутського району), «Суворовське» (біля с. Мохнач у Зміївському 

районі) [2].  

У 2007 році гідрогеологом Костенко Н.В. (КП «Південукргеологія») були 

виконані дослідження джерел, та написаний звіт «Складання кадастру родовищ та 

проявів мінеральних вод по території Сумської та Харківської областей», у якому, 

як прояви мінеральних вод, були розглянуті джерела Харківської області 
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«Березівське» (Дергачівський район), «Шатилівське» (м. Харків), 

«Червонооскільське» (Ізюмський район), «Куп’янське» (Куп’янський район), 

«Сахновщинське» (Сахновщинський район), «Шебелинське» (Балаклійський 

район), та інші [2]. 

Більшість досліджень джерел регіону, у проведенні яких брали участь 

вчені та провідні фахівці Яковлев В.В., Дмитренко Т.В. та інші, мали на меті 

аналіз використання джерел в якості альтернативного джерела питного 

водопостачання. Проте лише незначна частина джерел Харківської області була 

обстежена систематично навіть з метою визначення їх питних властивостей. 

Комплексні дослідження рекреаційного потенціалу джерел регіону взагалі не 

проводилися [8-9]. 

Завдяки поєднанню ряду факторів (геоструктурних, кліматичних, 

орографічних тощо) на території Харківської області склалися сприятливі умови 

для розвитку природних виходів підземних вод. В межах області враховано більш 

ніж 2600 таких водопроявів, досліджено з яких близько 150, та 77 джерел взято на 

облік [2]. Вони розрізняються за генезисом, гідравлічним типом, умовами виходу 

води на поверхню, гідрохімічними особливостями тощо. 

У гідрогеологічному плані джерела приурочені до зони активного 

водообміну. Вони пов'язані з відкриттям водоносних горизонтів ерозійною 

мережею – річковими долинами і ярово-балковими системами і розташовані в 

підніжжях схилів. Існують також височування пластових вод, які протягуються 

уздовж схилу у вигляді заболоченої смуги, на якій росте болотяна рослинність, а в 

поглибленнях (мочажинах) накопичується вода. 

Більшість джерел Харківської області має прив’язку до межигірсько-

обухівського водоносного комплексу, складеного кварцово-глауконітовими 

пісками, алевритами, алевролітами і кременистими пісковиками, природний 

хімічний склад якого гідрокарбонатний кальцієвий або кальцієво-магнієвий з 

мінералізацією 0,3 - 0,7 г/дм3 [10].  

Дебіт окремих джерел коливається від 0,2 до 56 л/с, в більшості випадків – 

від 0,3 до 2,3 л/с, що зручно для будування каптажу з розведенням на декілька 

зливних трубок для відбору води населенням (табл.1). 

До високодебітних джерел на території Харківської області можна віднести 

джерела Шатилівське на півночі м. Харкова, з дебітом 40 л/с, «Протопівське» - на 

південно-східній околиці с. Протопопівка (Балаклійський район) - 22-27 л/с, 

«Миронівське» біля с. Першотравневе у Золочівському районі, Суворівське» біля 

с. Мохнач Зміївського району - 5 л/с, «Буркуча», що знаходиться в 2,5 км на схід 

від с. Смирнівка Лозівського району - 5 л/с, Караван» біля селища Старий Салтів 

Вочанського району - - 4 л/с, «Гримуче» біля с. Гаївка Зміївського району - 4 л/с, 

«Березівське» біля с.Березівське Дергачівського району – 4,23 л/с та інші [10].  
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За результатами аналізу визначено, що склад джерельних вод, близький до 

природного, зберігся в ряді заміських джерел - в селищах Солоницівка 

(Онуфрієвське джерело), Великі Проходи, Подвірки, Лозовеньки, Березівка та ін. 

Вода цих джерел має гідрокарбонатний і сульфатно-гідрокарбонатний склад, 

мінералізація коливається в межах 466 –  710 мг/дм3, показники хімічного складу 

відповідають нормативним [11], органолептичні показники (мутність, 

кольоровість, присмак) гарні, температура джерельних вод коливається в досить 

вузьких межах - від 6,5 до 10,5 оС. Але якість води багатьох джерел (20-33% проб) 

не завжди відповідає нормативним вимогам, що не гарантує екологічно 

безпечного її використання.  

Необхідно відзначити, що води обухівського горизонту характеризуються 

значно меншими сумарними показниками концентрації токсичних елементів 1 і 2 

класів небезпеки у порівняні з ґрунтовими водами, мають низький фоновий вміст 

елементів 3-4 класів небезпеки - заліза і марганцю, що пов’язане з 

окислювальними умовами у зоні розвантаження джерел. [12]. До елементів-

забруднювачів, що заслуговують увагу, відносяться бром, алюміній, кадмій, і 

літій, рідше - свинець, миш'як, бор, хром і феноли. Суттєво, що 

середньостатистичні концентрації цих елементів не перевищують норм для питної 

води [10]. Для окремих джерел перевищення нормативів наявне за такими 

компонентами хімічного складу, як нітрати – у 2 – 4 рази, жорсткість – у 2 рази, 

сульфати – у 1,5 рази та ін.  

Поряд з цим води різних джерел мають свої особливості, які пов'язані з їх 

місцезнаходження та з можливим локальним забрудненням. Для вод джерел, 

розташованих за межами міста, характерним є підвищення загальної жорсткості 

води, вмісту нітратів, ряду мікроелементів (у різних випадках - свинцю, хрому, 

кадмію), бактеріальне забруднення. Навіть у найбільш облаштованному і 

популярному джерелі «Шатилівське» періодично виявляються відхилення 

бактеріологічних показників якості води від нормативних [2].  

Санітарний та технічний стан джерел області різний: від упорядкованих на 

високому рівні каптажів до примітивних каптажів у вигляді вивідний труби. 

Каптаж більшості джерел вимагає реконструкції. Зони санітарної охорони на 

жодному з джерел не виділені [10]. 

Таким чином, у результаті аналізу рекреаційних можливостей водних джерел 

визначено напрями розробки туристичного потенціалу цих зон. Щоб створити 

рекреаційні зони на базі джерел Харківської області з можливістю їх 

використання для цілей інклюзивного туризму необхідно розробити та 

реалізувати ряд заходів, зокрема: 

- провести оцінку наявних туристичних ресурсів на основі критеріїв

конкурентоспроможності та привабливості; науково обґрунтувати можливості 
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використання джерел області в якості рекреаційних об’єктів та забезпечення 

екологічно безпечне їх використання; 

- реалізувати заходи, що забезпечують підвищення ефективності

використання наявних рекреаційних об’єктів і туристичних ресурсів, у тому числі 

джерел, для рекреації та реабілітації людей з обмеженими можливостями; 

- розробити проекти побудови (або перебудови) інфраструктури

туристичного середовища, що повинні плануватися з урахуванням потреб 

туристів з обмеженими можливостями здоров’я; 

- удосконалити транспортну інфраструктуру та розробити схеми руху

транспорту з урахуванням розміщення туристичних об’єктів регіону, 

- розробити маршрути самостійного відвідування рекреаційних об’єктів

на базі джерел для осіб з інвалідністю; 

- створити цілодобову інформаційну службу (різними мовами) з питань

туризму для різних груп туристів, у тому числі осіб з обмеженими можливостями; 

- розробити заходи по забезпеченню безпечного пересування та

спеціальні інструкції і засоби безпеки для туристів з обмеженими можливостями 

здоров’я; 

- сформувати систему заходів щодо просування та популяризації

регіонального туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках. 

Висновки. Отже, інклюзивний туризм в Украйні в цілому і Харківській 

області зокрема може стати унікальним явищем для реабілітації осіб з 

обмеженими властивостями, включаючи як пізнавальний процес, так і можливість 

повноцінної їх соціалізації і оздоровлення. Харківська область має вагомі 

передумови для того, щоб увійти до найбільш розвинутих у туристичному 

відношенні регіонів України. 

Важливим потенціальним елементом для туристичної діяльності в області є 

природні рекреаційні ресурси, у тому числі водні джерела. Наявні відомості 

дозволяють говорити про перспективність детального вивчення джерел 

Харківщини з метою обґрунтування їх можливого використання для розвитку 

інклюзивного туризму. Створення на їх базі рекреаційних об’єктів, доступних для 

осіб з обмеженими властивостями, дозволить реалізувати на практиці рівні 

можливості для здійснення права обмежено дієздатних громадян на відпочинок, 

дасть можливість їм реалізовувати свої права і основні свободи, що буде сприяти 

їх повноцінній участі в житті країни. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ 

ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ 

ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ СУДДЕЮ В ХОДІ 

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ 

Анотація. Наукову статтю присвячено особливостям щодо проведення 

окремих процесуальних дій та прийняття рішень під час розслідування 

зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення 

правосуддя. Встановлено, що ці особливості пов’язані зі специфічними 

гарантіями незалежності і недоторканності суддів, що установлені законом, які 

також поширюються на присяжних, під час виконання ними обов’язків, 

пов’язаних із здійсненням правосуддя. Проведено ґрунтовний аналіз підслідності 

кримінальних правопорушень, що можуть вчинятися суддями. Встановлено, що 

вчинення злочинів суддями, належить до підслідності Державного бюро 

розслідувань, крім випадків вчинення ними злочинів, підслідних детективам 

Національного антикорупційного бюро України. Запропоновано, включити до 

переліку спеціальних суб’єктів, щодо яких здійснюється досудове розслідування 

слідчими Державного бюро розслідувань, присяжних, у випадку здійснення ними 

обов’язків у суді, за винятком вчинення ними злочинів, підслідних Національного 

антикорупційного бюро України. З цією метою, запропоновано внести 

законодавчі зміни до ч. 4 ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України. 

На підставі аналізу судових рішень судів різних інстанцій, наголошено на 

необхідності письмового повідомлення про підозру та його вручення 

Генеральним прокурором або його заступником. Встановлено, що затримання 

судді чи утримання його під вартою чи арештом, що здійснюється за згодою 

Вищої ради правосуддя. Розглянуто, що суддя може бути тимчасово 
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відсторонений від здійснення правосуддя на строк не більше двох місяців у 

зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності на підставі рішення 

Вищої ради правосуддя. Досліджено порядок отриманням дозволу на проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій стосовно судді, різних судових інстанцій, 

зокрема суду першої, апеляційної інстанції, Верховного суду України та Вищого 

антикорупційного суду України.  

Ключові слова: розслідування, кримінальне провадження, вирок, рішення, 

ухвала, постанова. 
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FEATURES OF CONDUCTING CERTAIN PROCEDURAL ACTIONS 

AND DECISION-MAKING DURING INVESTIGATION OF ABUSE OF 

POWER OR OFFICIAL STATUS 

Abstract. The scientific article is devoted to the peculiarities of conducting certain 

procedural actions and decision-making during the investigation of abuse of power or 

official position by a judge in the administration of justice. It is established that these 

features are related to the specific guarantees of independence and inviolability of 

judges established by law, which also apply to jurors in the performance of their duties 

related to the administration of justice. A thorough analysis of the investigation of 

criminal offenses that may be committed by judges. It is established that the 

commission of crimes by judges belongs to the jurisdiction of the State Bureau of 

Investigation, except for cases of crimes committed by them under the investigation of 

detectives of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. It is proposed to include 

jurors in the list of special subjects subject to pre-trial investigation by investigators of 

the State Bureau of Investigation, in case they perform their duties in court, except for 

crimes committed by them under investigation by the National Anti-Corruption Bureau 

of Ukraine. To this end, it is proposed to make legislative changes to Part 4 of Art. 216 

of the Criminal Procedure Code of Ukraine. Based on the analysis of court decisions of 

courts of various instances, it is emphasized the need for written notification of 

suspicion and its delivery by the Prosecutor General or his deputy. It is established that 

the detention of a judge or his detention or arrest is carried out with the consent of the 

High Council of Justice. It is considered that a judge may be temporarily suspended 

from the administration of justice for a period not exceeding two months in connection 

with criminal prosecution on the basis of a decision of the High Council of Justice. The 
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procedure for obtaining permission to conduct covert investigative (investigative) 

actions against a judge, various courts, including the court of first, appellate instance, 

the Supreme Court of Ukraine and the Supreme Anti-Corruption Court of Ukraine has 

been studied. 

Keywords: investigation, criminal proceedings, abuse, power, service opinion, 

judge. 

Постановка проблеми. Аналіз положення законодавства щодо притягнення 

судді (суддів) до кримінальної відповідальності вказує на наявність специфічних 

процедур при проведенні досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, які ними вчиняються. Дане положення стосується і розслідування 

зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення 

правосуддя. Особливі процедури проведення процесуальних дій та прийняття 

процесуальних рішень стосовно судді, передбачені Кримінальним процесуальним 

кодексом (далі – КПК) України, Законами України (далі – ЗУ) та підзаконними 

нормативно правовими актами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження 

різноманітних аспектів розслідування кримінальних правопорушень зробили такі 

вчені, як Ю. П. Аленін, В. П. Бахін, А. Ф. Волобуєв, В. Г. Гончаренко, 

В. А. Журавель, О. Н. Колесніченко, В. О. Коновалова, В. К. Лисиченко, 

В. Г. Лукашевич, Г. А. Матусовський, М. В. Салтевський, В. В. Тіщенко, 

К. О. Чаплинський, В. Ю. Шепітько, Б. В. Щур, О. О. Юхно та ін. 

Інститут кримінальної відповідальності суддів за злочини проти правосуддя 

досліджували: С.Є. Дідик, Н.Д. Квасневська, А. Ю. Карташов, В.В.Кузнєцов, 

А.В. Тітова, Ю.І. Кулешов, Т.О. Кошаєва, М.С. Пономарьова, А.В. Щасний, 

В.І.Тютюгін, М.І. Хавронюк та інші науковці. 

Що стосується окремих питань криміналістичного забезпечення 

розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею, то свої 

праці присвятили: Д.А. Бондаренко, М.А. Погорецький, Н.П. Сиза, 

М.В. Шепітько, Р.М. Шехавцов та інші. 

Дані дослідження є цінними для формування основ методики розслідування 

зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення 

правосуддя, проте є необхідність у детальнішому розгляді особливостей 

проведення окремих процесуальних дій та прийняття рішень під час 

розслідування цього виду кримінального правопорушення. 

Виклад основного матеріалу. Щодо наявності спеціальних кримінальних 

процесуальних процедур, на думку М.В. Шепітька, саме вони вказують на 

нерівність суддів, які підозрюються у вчиненні злочину, в порівнянні з іншими 

підозрюваними. При цьому необхідно вказати на те, що така необхідність 
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викликана подоланням суддівської недоторканності та імунітету, що 

диктується статусом суддів і дозволяє бути незалежними при винесенні рішень. 

Наявність спеціальних процедур щодо пред’явлення підозри судді та судді 

Конституційного Суду України, їх затримання або обрання запобіжного заходу 

вказує на порушення принципу рівності перед законом і судом. Це порушення 

принципу рівності є наслідком специфічного статусу судді, наявності складної 

процедури призначення на цю посаду, а також наявності суддівської 

недоторканності. [1, c. 107]. 

З метою деталізації щодо останніх, розглянемо детальніше специфічний 

процесуальний статус судді, який у широкому значенні цього слова, полягає у 

суддівській недоторканості. Поняття суддівської недоторканності розкривається у 

ст. 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в якому вказується, що 

суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове 

рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку [2]. 

Вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України є 

безумовною підставою притягнення судді до кримінальної відповідальності.  

Для з’ясування особливостей розслідування зловживання владою або 

службовим становищем суддею в ході здійснення правосуддя, перш за все 

необхідно встановити те, слідчий якого органу повинен його проводити. Згідно 

п. 1 ч. 4 ст. 216 КПК України, слідчі органів ДБР, здійснюють досудове 

розслідування злочинів, учинених суддею, крім випадків, коли досудове 

розслідування цих злочинів віднесено до підслідності Національного 

антикорупційного бюро України.  

Так, детективи Національного антикорупційного бюро України (далі – 

НАБУ), здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 

191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного 

права), 364, 366-1, 368, 368-5, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України (ч. 5 

ст. 216 КПК України), у разі його вчинення суддею (крім суддів Вищого 

антикорупційного суду), суддею Конституційного Суду України, присяжним (під 

час виконання ним обов’язків у суді) (абз 4 п.1 ч. 5 ст. 216 КПК України). 

Таким чином, у разі вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 364 КК України суддею, таке підслідне слідчим Державного 

бюро розслідувань (далі – ДБР). Якщо суддею (крім суддів Вищого 

антикорупційного суду), суддею Конституційного Суду України, присяжним (під 

час виконання ним обов’язків у суді), поряд із злочином, передбаченим ст. 364 КК 

України, вчинено інші злочини, передбачених ст.ст. 191, 206-

2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного 

права), 364, 366-1, 368, 368-5, 369, 369-2, 410 КК України, котрі підслідні НАБУ, у 

такому разі, згідно абз. 1 п. 3 ч. 5 ст. 216 КПК України, прокурор, який здійснює 
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нагляд за досудовими розслідуваннями, які проводяться детективами НАБУ, 

своєю постановою може віднести кримінальне провадження до підслідності 

НАБУ, якщо відповідним злочином заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі 

наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної або юридичної 

особи, а також державним чи суспільним інтересам. Під тяжкими наслідками слід 

розуміти заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства та держави, 

зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності України, реалізації 

конституційних прав, свобод і обов’язків трьох і більше осіб. 

Окрім цього, детективи НАБУ, за рішенням директора НАБУ та за 

погодженням із прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі – 

САП) України, можуть також розслідувати злочини, які віднесені до підслідності 

слідчих інших органів (абз. 1 п. 3 ч. 5 ст. 216 КПК України ). Тому, логічним є 

висновок про те, що у разі вчинення суддею іншого кримінального 

правопорушення, в сукупності із вчиненням кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 364 КК України, у разі неможливості виділення цих матеріалів 

в окреме провадження, рішення щодо визначення підслідності такого 

кримінального провадження буде приймати прокурор, що здійснює нагляд за 

досудовим розслідуванням, який своєю постановою визначає підслідність всіх 

цих злочинів (ч. 10 ст. 216 КПК України). 

Тому, у разі початку досудового розслідування щодо судді у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України, за наявності 

додаткової кваліфікації особливої частини КК України, таке, згідно правил 

персональної підслідності, буде розслідуватися слідчими ДБР. 

Наступним, слід визначити особливості повідомлення про підозру та його 

вручення судді. Розділом 37 КПК України врегульовано питання кримінального 

провадження щодо окремої категорії осіб, зокрема мова йде також про суддів та 

суддів Конституційного Суду України. У цих ситуаціях судді або судді 

Конституційного Суду України письмове повідомлення про підозру здійснюється 

Генеральним прокурором або його заступником (ст. 481 КПК України). Дане 

питання останнім часом набрало актуальності, адже, прокурори подекуди 

використовують можливість доручити вручення повідомленні про підозру 

слідчому, що здійснює досудове розслідування. 

Так, вироком Святошинського РС м. Києва від 08.04.2016 року винесено 

виправдувальний вирок відносно судді, через допущені процесуальні порушення 

під час повідомлення судді про підозру в учиненні цього злочину. Суд дійшов 

висновку, що таку підозру за чинним законодавством мав здійснювати заступник 

Генерального прокурора України. Суд визнав суддю невинуватим через те, що це 

порушення у процедурі повідомлення про підозру призвело до неповного 

досудового розслідування та порушення процесуального закону. Таким чином, є 
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наявним приклад некомпетентного проведення досудового розслідування та 

порушень процесуальних норм, що призвело до неможливості проведення 

повного та всебічного розслідування кримінального провадження та доведення 

вини судді, що обвинувачувався у постановленні завідомо неправосудної 

постанови [3]. 

На противагу даному рішенню, слід навести рішення Касаційного 

адміністративного суду Верховного Суду від 2 квітня 2018 року [4]. У рішенні суд 

вказав, про те, що не заслуговують на увагу доводи позивача щодо не набуття ним 

статусу підозрюваного в рамках кримінального провадження, та відсутність 

підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, з 

посиланням на ті обставини, що повідомлення про підозру вручено не особисто 

Генеральним прокурором чи його заступником, а прокурором четвертого відділу 

управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення 

та представництва у суді САП. Судом констатовано, що наведені норми права не 

містять вимоги щодо вручення письмового повідомлення про підозру 

професійному судді особисто Генеральним прокурором України або його 

заступником, а тому доводи позивача в цій частині не заслуговують на увагу. 

Проте, заслуговує уваги окрема думка суддів Великої Палати Верховного 

Суду України на рішення Касаційного адміністративного суду Верховного Суду 

від 2 квітня 2018 року, які не погодились із даним рішенням, та виклали окрему 

думку, в якій заразом і розтлумачили норми КПК, розуміння яких на практиці 

виявилося вкрай неоднозначним. В окремій думці зазначено, що «той прокурор, 

який склав повідомлення або його погодив, повинен довести процедуру 

повідомлення до логічного завершення - сповістити про своє обґрунтоване 

припущення про вчинення кримінального правопорушення певну особу. 

Здійснення повідомлення про підозру особам, вказаним у главі 37 КПК, не 

входить до кола повноважень слідчого або іншого прокурора, а отже, не може 

бути їм доручене в порядку п. 4 ч.2 ст. 36 КПК. Генеральний прокурор або його 

заступник не вправі давати доручення про здійснення письмового повідомлення 

про підозру судді іншим службовим особам. Це виняткове повноваження 

генерального прокурора або його заступника. Повідомлення про підозру судді має 

підписати і вручити саме генеральний прокурор або його заступник. Вручення 

повідомлення про підозру іншим прокурором є врученням його неналежною 

(неуповноваженою) особою і не має своїм наслідком залучення судді до участі у 

кримінальному провадженні як підозрюваного» [5]. 

Аналогічну позицію окремій думці суддів, відображено у рішенні 

Касаційного кримінального суду від 19.02.2019 року [6], звернув увагу на те, що 

відповідно до ч. 4 ст. 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», п. 3 ч. 1 

ст. 481 КПК повідомлення судді про підозру і її вручення здійснюється лише 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73249693
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Генеральним прокурором або його заступником. Вказана вимога зумовлена 

особливим статусом суддів і є гарантією їхньої незалежності та імунітету. 

Що стосується останніх судових рішень, то згідно вироку Вишгородського 

районного суду Київської області від 15 січня 2020 року [7], судом констатовано 

порушення норм процесуального законодавства в частині повідомлення про 

підозру судді у вчиненні кримінального правопорушення, так як на момент 

складання та підписання письмового повідомлення про підозру ОСОБА_2 , 

останній був і є до цього часу професійним суддею, а відтак, відповідно до 

положень ст. 481 КПК України повноваження щодо здійснення письмового 

повідомлення про підозру надаються Генеральному прокурору або його 

заступнику, тобто вказані конкретно визначені КПК України посадові службові 

особи, і цей перелік є виключним. 

Вручення вказаного повідомлення про підозру Генеральний прокурор, 

всупереч вимогам ст.ст. 480, 481 КПК України, доручив слідчому групи слідчих в 

даному кримінальному провадженні, яке останній виконав 13.02.2015. Проте, 

судом констатовано, що Генеральний прокурор або його заступник не можуть 

передати такі повноваження слідчому, або іншому прокурору також через те, що 

згідно із ч. 4 ст. 22, абз. 1 ч. 1 ст. 277, ч. 1 ст. 278 КПК України слідчий має право 

вручати складене виключно ним самим і погоджене з прокурором повідомлення 

про підозру. 

Наступною процесуальною дією, що слід розглянути є затримання судді чи 

утримання його під вартою чи арештом, що здійснюється за згодою Вищої ради 

правосуддя. Також, суддя не може бути підданий приводу чи примусово 

доставлений до будь-якого органу чи установи, крім суду. Суддя, затриманий за 

підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність, 

повинен бути негайно звільнений після з’ясування його особи, за винятком: 1) 

якщо Вищою радою правосуддя надано згоду на затримання судді у зв’язку з 

таким діянням; 2) затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого 

або особливо тяжкого злочину, якщо таке затримання є необхідним для 

попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину 

або забезпечення збере-ження доказів цього злочину. Суддя має бути негайно 

звільнений, якщо мета такого затримання (попередження вчинення злочину, 

відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення збереження 

доказів цього злочину) досягнута (ст. 482 КПК України).  

Відповідно до ч. 5 ст. 49 Закону України від 02.06.2016 №1402-VIII «Про 

судоустрій і статус суддів» [8], суддя може бути тимчасово відсторонений від 

здійснення правосуддя на строк не більше двох місяців у зв’язку з притягненням 

до кримінальної відповідальності на підставі вмотивованого клопотання 

Генерального прокурора або його заступника в порядку, встановленому законом. 
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Рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя 

ухвалюється Вищою радою правосуддя.  

Існує також певна проблематика із отриманням дозволу на проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) стосовно судді, підозрюваного 

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України. 

Зважаючи на те, що ч. 2 ст. 247 КПК України, передбачено, питання щодо 

розгляду клопотань про надання дозволу на проведення НСРД щодо суддів, та/або 

у приміщеннях судових органів, що може здійснюватися слідчим суддею 

відповідного апеляційного суду поза межами територіальної юрисдикції органу 

досудового розслідування, який здійснює досудове розслідування, а в 

кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого 

антикорупційного суду, здійснюється слідчим суддею Вищого антикорупційного 

суду. Прикладом судової практики щодо отримання дозволу про проведення 

негласних заходів щодо судді є вирок Ковельського міськрайонного суду 

Волинської області від 25.04.2015 року [9]. В ході документування протиправних 

дії судді проводилися оперативно-розшукові заходи. Для отримання дозволу на їх 

проведення, працівники правоохоронних органів зверталися із поданням у Вищий 

Спеціалізований Суд України з розгляду кримінальних та цивільних справ (що на 

той час виконував роль суду касаційної інстанції), котрий скерував подання до 

Чернівецького апеляційного суду, судді якого задовольнили подання про 

проведення відповідних заходів щодо судді Червоноградського міськрайонного 

суду Львівської області. Тому, на нашу думку, за аналогією, клопотання про 

проведення НСРД, стосовно судді суду першої та апеляційної інстанції у 

кримінальному провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 КК 

України, повинно бути адресоване до Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного суду України, судді котрого визначать відповідний апеляційний суд 

поза межами територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, що 

здійснюватиме розгляд такого клопотання.  

Слід також відзначити, що на даний час у КПК України, дещо неочевидними 

є питання щодо порядку розгляду клопотання про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій щодо суддів Верховного суду та Вищого антикорупційного 

суду. На нашу думку, клопотання про проведення НСРД, стосовно судді 

Верховного суду України, що також включає суддю суду касаційної інстанції, 

слід подавати до Апеляційної палати ВАСУ. 

Відповідно, розгляд клопотання про проведення НСРД стосовно судді 

ВАСУ, на нашу думку, слід здійснювати, відштовхуючись від правила, 

передбаченого абз. 7 ч.1 ст. 34 КПК України. Відповідно до нього, у разі якщо 

обвинувачений чи потерпілий є або був суддею чи працівником апарату Вищого 

антикорупційного суду і кримінальне провадження належить до підсудності цього 
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суду, таке кримінальне провадження у першій інстанції здійснює апеляційний 

суд, юрисдикція якого поширюється на місто Київ, і в такому разі ухвалені судові 

рішення оскаржуються в апеляційному порядку до апеляційного суду, який 

визначається колегією суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду. 

Враховуючи це, клопотання про проведення НСРД стосовно судді ВАСУ слід 

скеровувати до апеляційного суду м. Києва. 

На нашу думку, розглянуті нами особливості щодо прийняття процесуальних 

рішення та здійснення дій, поширюється також і на присяжних, адже відповідно 

до ч. 3 ст. 68 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» [8], на присяжних 

поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені 

законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. Це 

насамперед пов’язано із особливим порядком притягнення їх до відповідальності 

(п. 1 ч. 5 ст. 48 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»).  

Висновки. Таким чином, проведений нами аналіз засвідчує наявність 

специфічних особливостей щодо проведення окремих процесуальних дій та 

прийняття рішень під час розслідування зловживання владою або службовим 

становищем суддею в ході здійснення правосуддя. Ці особливості пов’язані зі 

специфічними гарантіями незалежності і недоторканності суддів, що установлені 

законом, які також поширюються на присяжних, під час виконання ними 

обов’язків, пов’язаних із здійсненням правосуддя.  
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МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ 

ВИКЛИКАНОЇ ПАНДЕМІЄЮ КОРОНАВІРУСУ 

Анотація. У статті розглянуто сутність та напрями застосування 

маркетингових інновацій в умовах глобальної кризи, що викликана пандемією 

коронавірусу та яка має значний негативний вплив на світову економіку. 

Маркетингові інновації визначаються як зобов’язання компаній до залучення 

нових методів маркетингу, що дозволяють компаніям ефективно 

використовувати свої ресурси для задоволення потреб споживачів. Визначено, 

що використання інноваційних підходів у маркетингу суб’єктами 

підприємництва виступає невід’ємним елементом сучасних бізнес-процесів. 

Розумне поєднання інноваційного початку та прагматичного підходу є 

підґрунтям ефективного функціонування у підприємницькому середовищі. 
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Виявлено, що у виграшному положенні під час кризи, викликаної пандемією 

коронавірусу є ті, хто почав розвивати напрямок маркетингових інновацій 

раніше за решту. Це ті бізнес структури, що не бояться експериментувати та 

здійснювати активну цифровізацію та автоматизацію своїх бізнес-процесів. 

Відзначено, що маркетингові інновації повинні бути погоджені із 

національною стратегією реагування на кризові явища. В умовах 

нестабільності виникає необхідність проводити перманентний аналіз ринку, 

відслідковувати зміни попиту з метою моментального реагування на них. 

Підприємствам необхідно прогнозувати, що відбудеться з ринком після 

закінчення пандемії коронавірусу та відповідно до цього адаптувати свою 

активність та бюджет. Досліджено, що своєчасне реагування на зміни у 

відношенні та поведінці споживачів в умовах кризи допоможе покращити 

показники при впровадженні нового продукту у нових умовах та буде базою 

для визначення подальшого напрямку розробки інновацій. Розглянуто які 

маркетингові інноваційні стратегії підприємства можуть застосувати, щоб 

пережити кризу та надалі успішно розвивати свій бізнес як у коротко- так і 

довгостроковій перспективі. Обґрунтовано, що тільки використання 

неординарних інноваційних підходів у маркетингу дозволить отримати 

перемогу у боротьбі з глобальною кризою, викликаною пандемією 

коронавірусу. 

Ключові слова: маркетингові інновації, пандемія коронавірусу, 

цифровізація, інноваційний механізм. 
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MARKETING INNOVATION IN THE GLOBAL CRISIS CAUSED 

CORONAVIRUS PANDEMIC 

Abstract. The article considers the essence and directions of marketing 

innovations in the global crisis caused by the coronavirus pandemic and which has a 

significant negative impact on the world economy. Marketing innovations are defined 

as the commitment of companies to attract new marketing methods that allow 

companies to use their resources effectively to meet the needs of consumers. It is 

determined that the use of innovative approaches in marketing by business entities is an 

integral part of modern business processes. A reasonable combination of innovation and 

a pragmatic approach is the basis for effective functioning in the business environment. 

It has been found that those who began to develop marketing innovations earlier than 

others are in a winning position during the crisis caused by the coronavirus pandemic. 

These are the business structures that are not afraid to experiment and actively digitize 

and automate their business processes. It was noted that marketing innovations should 

be consistent with the national strategy for responding to crises. In conditions of 

instability there is a need to conduct a permanent analysis of the market, to monitor 

changes in demand in order to respond immediately. Businesses need to anticipate what 

will happen to the market after the end of the coronavirus pandemic and adjust their 

activity and budget accordingly. It is investigated that timely response to changes in 

attitudes and behavior of consumers in a crisis will help to improve the performance of 

a new product in a new environment and will be the basis for determining the further 

direction of innovation. It is considered what marketing innovation strategies of the 

enterprise can be used to survive the crisis and further successfully develop their 

business in both short and long term. It is substantiated that only the use of 

extraordinary innovative approaches in marketing will allow to win in the fight against 

the global crisis caused by the coronavirus pandemic. 

Keywords: marketing innovations, coronavirus pandemic, digitalization, 

innovation mechanism. 

Постановка проблеми. Пандемія коронавірусу є безпрецедентною подією та 

створює новий світ – складніший та мінливіший ніж на початку 2020 року. Під 

час кризи світосприйняття та поведінка споживачів зазнають великі зміни й деякі 

нові звички стануть постійними. Доведено, що споживачі більш відкриті для 

нових ідей саме під час кризи, оскільки, звичний хід їхнього життя вимушено 

змінюється. Коронавірусна інфекція, якою у світі з грудня 2019 року захворіло 

вже 94,5 млн людей, не тільки викликала хаос в економіці та паралізувала 

соціальну активність, а й стала каталізатором інноваційних технологічних змін, 

що  залишаться  з  нами  надовго.  За  два  місяці пандемії світ пройшов два роки  
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глобальної цифрової трансформації. 

Пандемія змусила підприємства перейти на новий рівень використання 

інноваційних технологій, що дозволило їм укріпити свої позиції, зайняти на ринку 

нові ніші та викликати інтерес споживачів. 

На даний час вітчизняний ринок інновацій знаходиться на стадії становлення. 

Важливість даної сфери діяльності для підприємств в ринкових умовах є 

загальновизнаною. Керівництво організацій приходять до розуміння, що 

використання інновацій у їх діяльності підвищить конкурентоспроможність 

підприємства на ринку, призведе до створення нових продуктів та засвоєння 

нових ринків, притоку інвестицій та зниженню усіх видів витрат. 

Маркетинг інноваційних товарів та послуг виконує роль системи управління 

розробкою та збутом товарів та послуг на основі інтенсивного дослідження та 

прогнозування ринку, постійного оновлення всіх сторін діяльності підприємства 

та підвищення його конкурентоздатності. Загальновідомо, що жодне 

підприємство не може без інновацій. 

Під час пандемії COVID-19 та глобалізації економіки інноваційні засоби 

організації системи всіх рівнів є визначальними у становленні нової моделі 

економічного зростання. При цьому основним інструментом конкуренції стає не 

володіння капітальними ресурсами та матеріальними цінностями, а здатність до 

розробки та впровадження інновацій. У зв’язку з пандемією коронавірусу 

відбувається зростання інтересу до проблеми розвитку маркетингових інновацій 

зі сторони бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці створення та 

впровадження інновацій у маркетинговій діяльності підприємств присвячено 

доволі багато праць вітчизняних і зарубіжних дослідників, зокрема: 

Котлера Ф., Кревенса Д., Решетнікової І.Л., Перерви П.Г., Ілляшенка С.Н., 

Балабанової Л.В., Загорної Т.О., Костина О.П., Кузнецової Н.В., 

Павленко А.Ф. Однак, попри вагомий внесок даних учених, враховуючи наслідки 

кризи, що викликана пандемією коронавірусу, актуальним є детальніше 

дослідження питання щодо маркетингових інновацій. 

Метою статті є дослідження сутності та ролі маркетингових інновацій в 

контексті поглиблення кризових явищ, що викликані пандемією коронавірусу. 

Виклад основного матеріалу. Пандемія COVID-19 застала світову 

економіку зненацька. Експерти прогнозують загальний збиток для економіки до 

кінця 2021 року в розмірі 7 трлн дол США. Вплив пандемії розповсюдився на 

бізнес, зокрема: 

 слабкі компанії та бренди перестали існувати, біля 50% малого бізнесу

закриється; 

 в деяких сферах продажі впали до 20%, в  готельному    та    туристичному
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бізнесі до 0%; 

 багато компаній не розуміють яким буде подальший попит та як

планувати закупку сировини; 

 комерційні об’єкти втратили в ціні через низьку завантаженість офісів.

Пандемія вдарила по всіх сферах, тому компаніям прийшлося в екстреному

порядку адаптуватися під нові “правила гри”. І в цей проміжок часу виявилось, 

що найліпше себе почувають компанії, які активно вкладали кошти в IT та 

інновації. Наприклад, у великих європейських роздрібних мережах магазинів в 

період карантинних обмежень продажі впали більше ніж на 70%. Якщо ситуація 

не покращиться і вони не стануть більш гнучкими в плані використання 

інноваційних технологій, то майже половина магазинів перестане існувати. Деякі 

передові компанії трансформували свою комунікацію з ринком, щоб проявити 

більше турботи та уваги до клієнтів з урахуванням їх потреб та проблем. 

Сучасними трендами в маркетингу на даний час є наступні: 

 компанії орієнтуються на клієнта, а не на продукт;

 актуальність концепцій: 4Р (маркетинг-мікс): продукт, ціна, місце та

просування; STP: сегментація, таргетинг та позиціювання; 

 маркетинговий процес: MR—STP—TM—VP—MP—I—C. Хороший

маркетинг починається ще до створення продукту, з досліджень (MR): що з 

ринком, наскільки він є перспективним та чи вартує в нього інвестувати. Якщо 

так, то переходимо до сегментації, таргетингу та позиціюванню (STP). Коли 

вибрали сегмент та позиціювання, наступає час розробки ціннісної пропозиції 

(TM). Потрібно представити яку вигоду та цінність буде надавати наш бренд 

покупцю (VP). І вже після цього можна створювати маркетинговий план (MP). 

Після цього настає впровадження (I) та контроль розвитку бізнесу (С), а також 

внесення змін. Даний процес використовують всі провідні світові компанії. 

 традиційна та цифрова реклама [1, с. 208].

Найбільшого підйому в період всесвітньої ізоляції зазнала сфера

e-commerce. В США продажі в онлайн-магазинах за перші два тижні березня 2020

року виросли на 56%, а в країнах Європи на 30%. Це означає, що не всі компанії

мають необхідні ресурси та технічну базу. Хтось виявився більш підготовленим

до цифровізації, а хтось був захоплений зненацька. Варто розуміти, що рівень

існуючих технологій постійно зростає разом із входженням в e-commerce. І вже

через декілька років через високий рівень потрібних знань ввійти в дану сферу

буде дуже непросто. У виграшному положенні опиняться ті, хто почав

розвиватися в цьому напрямку раніше за решту. Тих, хто не боїться

експериментувати  та  здійснювати активну цифровізацію та  автоматизацію своїх

бізнес-процесів.

Модель      поведінки      споживачів     в       період    пандемії    коронавірусу 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №1(7) 2021

361 

характеризується наступними вподобаннями: 

 багато споживачів переключилось на дешевші товари у зв’язку з падінням

рівня заробітної плати; 

 люди здійснюють покупки переважно в онлайн;

 стали більш чутливими до свого здоров’я, частіше купують  продукти

здорового харчування; 

 більше віртуального спілкування Zoom, Skype, Facetime;

 більша частина споживачів прагне до баланса між роботою, сім’єю та

дозвіллям [5, с. 260]. 

Новий інноваційний ландшафт, створений COVID-19, поставив перед 

підприємствами завдання розробляти нові інноваційні механізми не тільки для 

збереження життєздатності, але й розвитку, що допомогло б адаптуватись до 

нових реалій зовнішнього середовища. На даний час специфічними рисами 

маркетингу інновацій є: 

 метою маркетингу є проектування споживчих властивостей інновації та

ринкової стратегії, що забезпечують задоволення потреб споживача; 

 предметом є інновація на різних стадіях інноваційного процесу;

 нові рішення в плануванні та контролі, застосування сучасних технологій

продажу; 

 маркетингові інструменти орієнтовані на проектування та створення

майбутнього попиту [2, с. 50]; 

 дослідження ринку та інноваційної активності конкурентів;

 високий рівень невизначеності під час прийняття рішень.

Основними засобами маркетингу інновацій є:

 використання нових методів маркетингових досліджень;

 застосування нових стратегій сегментації ринку;

 зміна концепції асортиментної політики;

 репозиціювання товару або послуги;

 побудова нових каналів збуту, зміна спрямованості політики збуту та

вихід на нові ринки; 

 використання нових форм та засобів комунікаційної політики;

 використання нетрадиційних для підприємства методів стимулювання

збуту та залучення клієнтів [4, с. 122]. 

Криза пандемії відкрила простір для інноваційних ідей. Наприклад, 

футбольний клуб Боруссія (Менхенгладбах) запропонував вболівальникам цікаву 

ідею під гаслом «залишайся вдома, але будь на стадіоні»: за 19 євро вони можуть 

придбати картонний манекен зі своїм фото, який займатиме одне з місць стадіону 

під час ігор. Менш ніж за пару тижнів надійшло більше 10 тисяч замовлень. 

https://time.com/5828699/soccer-cardboard-cutouts/
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Метрополітен Опера почала щовечора проводити прямі ефіри-записи найкращих 

вистав. Щоденно сотні тисяч глядачів з усього світу приєднуються до вистав, 

дізнаються про Метрополітен Оперу та формують своє ставлення до цього 

бренду. Міжнародний продюсер концертів, компанія Fever, пропонує глядачам 

стріми живих концертів за незначну плату у 5–10 євро. Подібна ініціатива є і в 

Україні: Національна Філармонія пропонує онлайн-концерти наживо за 50 грн [6]. 

Під час карантину виграла телемедицина, де відсутній прямий контакт з лікарем. 

У США, за оцінками Mc Kinsey, частка споживачів телемедичної платформи 

зросла з 11% до 46%. 

Пандемія коронавірусу поступово спонукає світ відмовитися від 

рукостискань, страх заразитися коронавірусом призвів до “безконтактного буму”. 

Наприклад, в деяких ресторанах мережі KFC встановлено систему, що впізнає 

відвідувачів за допомогою біометрії, замовлення можна зробити через діджитал-

кіоск, а розрахуватися безконтактно. Американський Forbes назвав 

“безконтактний” “новим стоп-словом рітейла, тим, що повинно бути в кожного 

рітейлера, якщо він хоче вижити у важкі часи” [6]. 

Карантин став каталізатором переходу суспільства на безготівкові 

розрахунки. Багато компаній офіційно відмовилися від готівки з санітарних 

міркувань. Перейшовши на зручну оплату картками та телефонами, вже непросто 

буде повернутися до попереднього формату. Відповідно, це призводить до 

більшої прозорості у розрахунках, що позитивно впливає на економіку. 

В розпал пандемії короновірусу ринок маркетингу опинився у 

неоднозначному становищі. З одного боку, на тлі загальної кризи бізнес починає 

зменшувати витрати на рекламу. З іншої – компанії намагаються вижити за 

рахунок онлайн-активності, зокрема, інтернет-торгівлі. Все це потребує активного 

маркетингового просування. 

Невід’ємними елементами ринку цифрової реклами після пандемії 

коронавірусу стануть: 

 автоматизована торгівля;

 віртуальні враження;

 відкриті платформи;

 освітні онлайн-ресурси [3, с. 80].

Під час цієї пандемії безсумнівно впровадяться інновації, які зможуть

змінити світ. У короткостроковій перспективі підприємства можуть 

зіштовхнутися із серйозними проблемами: дефіцитом виробничих потужностей та 

порушенням ланцюга поставок. Тому, для підприємств надзвичайно важливим є 

прийняття низки інноваційних тактик для “виживання” бізнесу. В довгостроковій 

перспективі криза може стати можливістю для маркетингових інновацій та 

трансформації, що призведе до зростання бізнесу та стійких конкурентних 
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переваг. Розглянемо стратегії та тактики для підприємств з метою розвитку 

бізнесу та стійких конкурентних переваг (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Інноваційні стратегії залежно від національної стратегії реагування 

Часова 

характеристика 

Бізнес-

проблема 

Стратегія І: 

суворий контроль з 

необмеженими 

ресурсами 

Стратегія ІІ: 

постійні 

вкладення при 

обмежених 

ресурсах 

Стратегія ІІІ: повна 

раціональність при 

обмежених ресурсах 

Короткострокова Нестача 

грошових 

потоків 

Зовнішнє

фінансування:

державні субсидії,

зниження податків,

позики.

Інновації в

інтернет-бізнесі.

Маркетинг,

орієнтований на

клієнта.

Активне

управління

відносинами з

клієнтами.

Заходи щодо

скорочення витрат.

Зовнішнє фінансування: державні

субсидії, зниження податків, позики.

Інновації в інтернет-бізнесі.

Інновація продукту.

Маркетинг, орієнтований на клієнта.

Активне управління відносинами з

клієнтами.

Заходи щодо скорочення витрат.

Закриття 

об’єктів 
Інновації

маркетингових

каналів: Інтернет.

Виробництво та інновації каналів:

гнучкий графік роботи.

Порушення 

ланцюга 

поставок 

Співпраця та інновації в межах ланцюга.

Довгострокова Зростання 

бізнесу та 

стійкість 

Інноваційні бізнес-моделі: цифровізація.

Маркетинг та стратегічні інновації.

Злиття та поглинання бізнесу.

Джерело: складено за [7, c.178]. 

У короткостроковій перспективі протягом усієї пандемії головним 

пріоритетом буде “виживання” бізнесу. Для забезпечення “виживання” 

підприємство може застосовувати деякі тактики, враховуючи при цьому три 

різні національні стратегії реагування своєї країни. Наприклад, з метою 

збільшення доходів підприємство може спробувати подати заявку на зовнішнє  

фінансування: державні субсидії, зниження податків, позики, венчурні 

інвестиції та зовнішні гранти. Але, не кожна фірма може отримати ці кошти. У 

зв’язку з цим, підприємство могло би застосовувати маркетингові інновації з 

метою вивчення більшої кількості доходів своїх поточних та нових клієнтів. 
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Наприклад, оскільки багато споживачів працюють дистанційно, підприємство 

може швидко впровадити інновації в галузі інтернет-маркетингу й розширити 

діяльність в онлайн-бізнесі з метою переведення більшої частини офлайн-

бізнесу в Інтернет. Прикладом такої інновації є використання чат-ботів, 

підключення клієнтів за допомогою програм обміну повідомленнями, надання 

персоналізованих пропозицій та інтерактивного контенту клієнтам, а також 

використання цифрових та соціальних медіа для формування стосунків з 

клієнтами та іншими зацікавленими особами. В світі багато ресторанних, 

технологічних та сервісних фірм швидко та успішно застосували подібну 

практику в своїй діяльності [7, с. 180]. 

Інша тактика, яку може використовувати підприємство – це впровадження 

маркетингових інновацій, зокрема, прийняття маркетингових рішень, 

орієнтованих на клієнта та участь в активному управлінні взаємовідносинами з 

клієнтами. Під час пандемії багато клієнтів зіштовхнулося з фінансовими, 

особистими та соціальними труднощами. Тому, вони покладають великі надії на 

соціальну відповідальність фірм. Більше, ніж зазвичай клієнти скаржаться фірмі 

на продукти чи послуги. Але такий маркетинг “з уст в уста” це інвестування в 

онлайн-репутацію: лайки, поширення, онлайн-відгуки. Необхідною умовою цього 

є інтерактивність компаній. Наприклад, в Нідерландах більше 30% споживачів 

надсилають свої скарги, оскільки, знають, що компанія почує та відреагує на 

кожну скаргу. Для підприємств особливо важливо впроваджувати 

клієнтоорієнтоване мислення, відслідковуючи та вивчаючи проблеми кожного 

клієнта та приймаючи відповідні оптимальні маркетингові рішення. Під час такої 

кризи участь в проактивному управлінні – вміння вислухати клієнта, пропозиція 

допомоги, вивчення проблем та потреб – є як ніколи вкрай важливим. Такі 

маркетингові інновації зможуть ефективно залучити нових клієнтів та збільшити 

доходи від поточних. Менеджери повинні знати, що їх контент-маркетинг 

забезпечує залучення та обізнаність про бренд з мінімальним впливом на 

прибуток в короткостроковій перспективі та є добрим вкладенням в майбутній 

прибуток, що ґрунтується на зміцненні відносин [7, с. 182]. 

Підприємства, де виробничі потужності під час пандемії не повністю закриті 

можуть взяти до уваги тактику швидкого оновлення продукції, включаючи 

виробництво масок та медичних захисних засобів, якщо це дозволяють їх 

можливості. Так, французькі модні бренди Louis Vuitton та Chanel 

перелаштувавши власні потужності у Франції та США, розпочавши випуск 

санітайзерів, масок та костюмів для медичних працівників, які передають у 

лікарні. Італійський бренд Ermenegildo Zegna на додаток до випуску масок на 

заводах у Італії та Швейцарії пожертвував більше 3 млн євро на італійські лікарні. 

Британський Burberry та італійський Bulgari налагодили випуск санітайзерів для 
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лікарень та передали мільйони євро на розробку вакцини проти вірусу. 

Автомобільна компанія Tesla розпочала виробництво апаратів штучного дихання. 

Мережа австралійських супермаркетів Woolworths оголосила, що кожен 

медпрацівник може безкоштовно випити чай чи каву у будь-якому супермаркеті 

мережі [6]. Таким чином, дані компанії поєднали таку маркетингову інновацію з 

благодійною діяльністю. Так вони зможуть спробувати просунути вперед продаж 

своєї продукції чи послуг під час кризи. Підприємство зможе впровадити заходи 

зі скорочення витрат спрямованих на зменшення несуттєвих виробничих та 

експлуатаційних витрат. Під час кризи підприємства, в першу чергу, повинні бути 

налаштовані на людей та справедливо відноситися до своїх співробітників, 

партнерів та клієнтів. Це означає, що звільнення співробітників повинні 

розглядатися з обережністю та використовуватися як останній варіант. 

У випадку повної зупинки об’єктів, підприємству під час кризи варто, по 

можливості, перевести всі свої об’єкти в режим онлайн. Компанія може 

реалізовувати інноваційні онлайн-операції, клієнтську підтримку, розміщення 

продукції, а також внутрішню взаємодію колективу, що працює дистанційно. 

Підприємства з частковою зупинкою виробництва можуть застосовувати гнучкі та 

нові графіки роботи та обслуговування, поєднуючи роботу в режимі онлайн та 

офлайн. 

При порушенні ланцюга поставок, незалежно від того, в якій країні 

знаходиться підприємство, воно може зробити спроби налагодити 

внутрішньоланцюгову співпрацю та впровадити інновації. Зокрема, у ланцюгу 

постачання всі учасники каналу повинні працювати разом і допомагати один 

одному пережити пандемію. Наприклад, ресторан може закрити свій ресторанний 

бізнес в умовах карантинних обмежень, але надалі працювати в тісній взаємодії з 

інтернет-сайтами з доставки їжі з метою отримання контрактів та розширення 

послуг доставки страв [8]. 

Що стосується довгострокових стратегій, то ця пандемія коронавірусу може 

слугувати можливістю для різних бізнес-моделей, маркетингових і стратегічних 

інновацій, придбання бізнесу. Відносно інновацій бізнес-моделей ефективною 

довгостроковою стратегією є цифровізація бізнесу. Для цифрових та 

інформаційних продуктів та послуг ця мета легко досягається за допомогою 

Інтернету та цифрових технологій. Але, для матеріального виробництва 

цифровізація є складним завданням та вимагає розробки та застосування нових 

методів у промисловому програмному забезпеченні. Мобільні роботи для 

управління виробничим обладнанням замість працівників повинні вміти 

організувати виробництво, логістику та розподіл відповідно до інтелектуального 

програмного забезпечення. Наприклад, компанія Amazon зробила роботу своїх 

співробітників безпечнішою за допомогою розумних складів та сортувальних 
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центрів, де роботи виконують частину поточних операцій. Вони наповнюють 

полки складу товарами, сканують та перевозять вантаж з місця на місце, щоб 

підготувати їх до відправки кінцевим покупцям. Це дозволяє працівникам 

швидше виконувати свою роботу та звести до мінімуму контакти між собою. 

Американських торгівельний гігант Amazon готувався до подібної ситуації 

ще давніше. Сьогодні він доставляє своїм споживачам додому мільйони товарів, 

включаючи свіжі овочі та фрукти напряму з грядок. Але однією тільки доставкою 

онлайн-рітейлєр не обмежується. У його арсеналі немало сучасних технологій, що 

знадобилися в розпал пандемії коронавірусу. Ще в 2016 році було введено в дію 

експериментальний проект Amazon Go – мережа з 26 частково автоматизованих 

магазинів без касирів та черг. Складна система з масиву сенсорів, камер з 

технологією комп’ютерного зору та алгоритму глибокого машинного навчання 

ідентифікує покупця на вході, а потім відслідковує, які товари він кладе в свій 

кошик. На виході сума списується з його банківського рахунку. Просто, швидко, 

мінімум контактів з обслуговуючим персоналом, не потрібно стояти в черзі та 

наражати на небезпеку своє здоров’я. Як виявилося бути інноватором та 

впроваджувати експериментальні технології для підвищення ефективності бізнес-

процесів дуже вигідно. Найважливішими стають технології, що пов’язані з 

даними: використання машинного навчання та Big Data, сучасна аналітика для 

динамічного ціноутворення, прогнозування попиту та вивчення купівельної 

аудиторії, персоналізований маркетинг та підвищення бек-офісу [8]. 

Використання віртуальної реальності допоможе знаходити нові функції, щоб 

візуалізувати продукт, який ще знаходиться на стадії розробки для того, щоб 

раніше зрозуміти як майбутні ринки відреагують на нього. В майбутньому все 

частіше буде застосовуватися нейромаркетинг – тестування потенційних 

споживачів за допомогою спеціальних приладів, що зчитують дані реакцій їх 

мозку під час перегляду рекламних відео. 

Окрім цього пандемія коронавірусу показала, що в майбутньому виробничі 

та бізнес-моделі підприємств можуть поєднувати звичайний та кризовий стан 

для подолання складнощів та мінливості ринків. При виникненні кризи 

виробничі технології підприємства повинні застосувати всі можливості для 

безперервної роботи, замість того, щоб “наосліп” шукати нові можливості для 

бізнесу. Даний підхід вимагає від підприємств встановлення зарезервованих 

технологічних напрямків виробництва, що збільшить ймовірність фірми 

пережити кризу та забезпечити довгострокове зростання. Окрім того, 

доцільною буде побудова повного інноваційного ланцюжку від сировини, 

обладнання, технологій та стандартів виробництва до ринків збуту, 

застосовуючи при цьому виробничу модернізацію з метою підвищення його 

стійкості до зовнішнього впливу. 
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Що стосується маркетингу та стратегічних інновацій, підприємства повинні 

дотримуватися довгострокового перспективного погляду на зростання бізнесу. За 

допомогою таких технологій як Big Data, комп’ютерне навчання та технології, 

Інтернет, інформаційні технології підприємство може розвивати та підтримувати 

відносини зі своїми клієнтами та партнерами у довгостроковій перспективі. Це 

призведе до інновацій у діловій культурі, що буде орієнтована в першу чергу на 

інтереси споживача. 

Пандемія коронавірусу може стати можливістю для злиття та поглинання 

підприємств при умові, якщо це відповідає його стратегічним цілям та наявності 

достатніх фінансових ресурсів. 

Отже, така глобальна криза як пандемія COVID-19, у майбутньому може 

стати можливістю для подальшого існування підприємств, а також його стійкого 

подальшого зростання. 

Висновки. Маркетинг та інновації це два постулати розвитку бізнесу, що 

мають бути присутні в кожній успішній компанії та працювати один з одним. 

Основною метою маркетингових інновацій є розробка стратегії проникнення 

інновації на ринок. Тому, складовою частиною маркетингових інновацій є 

стратегічний маркетинг інновацій, елементами якого є аналіз кон’юктури ринку, 

розробка його сегментів, організація та формування попиту, моделювання 

поведінки споживача. Якісне маркетингове дослідження ринку інновацій 

дозволить у майбутньому здійснювати ефективну інноваційну діяльність, що 

відповідатиме вимогам та потребам ринку. 

В період пандемії коронавірусу все більше організацій та підприємств 

усвідомлюють значимість інновацій у своїй діяльності та намагаються підвищити 

свою інноваційну активність, оскільки це є передумовою стабільного розвитку та 

успіху у конкурентній боротьбі. 

Таким чином, під маркетинговими інноваціями слід розуміти використання 

нових чи вдосконалених методів, прийомів, технологій та інструментів 

маркетингу під час процесу створення та розповсюдження нових товарів чи 

послуг; впровадження нових, відмінних від стандартних методів обслуговування; 

розробку заходів, що сприяють ефективнішому задоволенню потреб споживачів і 

забезпеченню прибутку суб’єкту маркетингової діяльності. 

Серед актуальних рис маркетингу інновацій можна виділити наступні: 

 активне використання мобільного маркетингу, голосовий пошук та чат-

боти; 

 компанії намагаються вивчити весь шлях, який проходить людина перед

тим, як в неї з’явиться думка про покупку того чи іншого товару; 

 побудова спільноти фанатів бренду;

 використання платформ соціальних мереж;
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 максимальна автоматизація маркетингових процесів, щоб взаємодія з

клієнтом відбувалась навіть тоді, коли ви не знаходитесь на робочому місці; 

 створення репутації щирої компанії, що піклується про клієнта.

Швидке розповсюдження коронавірусу вимагає неординарних підходів, що

дозволять отримати перемогу у боротьбі з глобальною кризою. Урядам країн слід 

підтримувати підприємства та організації, що спроможні запропонувати нові 

інноваційні ідеї та схеми співробітництва, для періоду, що наступить після 

пандемії. Криза це час пошуку нових можливостей та шляхів розвитку, оскільки, 

вирішення проблем забезпечується інноваціями. 
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В наших наступних публікаціях ми будемо знайомити читачів з ситуаціями, 

які можуть трапитися з ними або з найближчою для них людиною (дитина, матір) 

на прикладах ситуаційних задач. 

Метою нашої статті є мотивація до вивчення курсу домедичної допомоги, що 

дозволить зберегти життя постраждалого при надзвичайних ситуаціях (далі – НС) 

до прибуття рятувальних служб, екстреної медичної допомоги, використати будь-

який шанс для його порятунку, а в першу чергу – забезпечити особисту безпеку, 

та зберегти своє здоров'я.  

На нашу думку, життя постраждалого при НС залежить не тільки від 

рятувальників, що прибули на місце події, а і медичного працівника. Коли раптом 

у людини раптово зупинилося серце, дати їй шанс вижити може будь-яка особа, 

яка опинилася поруч. І якщо розпочати надавати допомогу –  проводити серцево-

легеневу реанімацію СЛР ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги, то 

можна врятувати чиєсь життя. Якщо СЛР розпочати в першу хвилини після 

зупинки серця, шанси на відновлення роботи серця складають більше ніж 85%. 

У статті наведено приклади ситуаційних задач, в яких описується раптова зупинка 

серця у постраждалих та приведено відповідно розроблений нами схематичний 

алгоритм надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі, що 

відповідаює «Порядкам надання домедичної допомоги особам при невідкладних 

станах», затверджених відповідним наказом МОЗ [1].  

На нашу, думку використовуючи викладені вище матеріали як відправну точку 

для започаткування навчання з домедичної допомоги постраждалим, а також його 

подальшого продовження, рекомендуємо Вам детально ознайомитися із 

розробленими нами практичними посібниками «Домедична допомога на місці події» 

та «Пам’ятка з домедичної допомоги рятувальника ДСНС України». Вони є на сайті 

Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. 

Ключові слова: домедична допомога, навчання, рятувальники,  

догоспітальний етап, серцево-легенева реанімація, автоматичний зовнішній 

дефібрилятор, невідкладний стан. 
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 PROVIDING   THE  PREMEDICAL   HELP   TO  CASUALTIES 

 IN  CASES   OF   THE   SUDDEN   CARDIAC  ARREST 

Abstract.  We plane, by means of this article, to begin the cycle of 

acquaintenance  and, according to the possibility, training  population  of different 

social status the skills of premedical help. 

We will acquaint our readers with the situations, which may happened to them 

or to their relatives ( child, mother ) according the examples of the situation tasks. 

We will do it in our future publications. 

As for the aim of our article, it is the motivation to  studying the course of the 

premedical aid, it will let to save the life of casualty in case of the emergency 

situation ( ES ) before the Emergency Services, including the ambulance, arriving, 

to use any chance for life-saving. But first of all — to guarantee the personal 

security and to keep safe the health. 

We consider that the life of casualty depends not only on rescue rangers, who 

arrive to the spot of ES  but also on medical personnel. If there is a sudden cardiac 

arrest, anybody, who is near, may give him ( her ) a chance to survive. If the aid 

has been begun   immediately —  the cardiac-pulmonary resuscitation (CPR) 

before the ambulanse‘s arriving, it is possible to save the life. If the CPR has begun 

while the first minute after the cardiac arrest, the chance of restoration the heart 

work is 85 %.  

The examples of a situation tasks, in which the sudden cardiac arrest is 

described and the scheme of premedical help providing, which have been 

elaborated by us, is also described in the article — according to the “ Sequence of 
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the providing the premedical help to the casualties in the emergency situation”, 

which is approved by Order of the 

Ministry of Health Service [1]. 

In our point of view, these materials should be used as a starting point for the 

beginning of the training the premedical aid to casualties. We also recommend you 

for the continuation of the training to acquaint in details with practical textbooks, 

which have been elaborated by us :  “Premedical aid in the spot of an incident” , 

“Text book on the premedical help of the Rescue Ranger of Ukrainian 

Emergergency Service”. These materials are on the website of the Institute of 

Public Administration and Research in Civil Protection. 

Keywords: premedical help, training, rescue rangers, pre-hospital phase, 

cardiac-pulmonary resuscitation, automatic outward defibrillator, emergency status.  

Постановка проблеми. Згідно із статистикою Всесвітньої Організації 

Охорони Здоров’я (ВООЗ) у світі кожна третя людина помирає від серцево -

судинного захворювання (ССЗ), що складає 17,9 мільйонів (млн.) життів у рік. 

Щорічна частота раптової серцевої смерті (РСС) у загальній популяції складає 

1-2 на 1000, та є причиною близько 50% всіх випадків смерті від ССЗ і 13-30%

в загальній смертності. Раптова зупинка серця (РЗС) є причиною щорічної

смерті 700 000 людей в Європі, що становить 30 випадків на тиждень на 1

млн. населення. На жаль реєстру в Україні з цього приводу не ведеться, але

прогностично – більше 1350 громадян України помирає щотижня.

На догоспітальному етапі серед причин раптової смерті (РС) – серцеві 

причини складають 82,4%, решта − 17,6%, позасерцеві (травма, утоплення, 

самогубство).  

Найбільш вразливі до раптова серцева смерть (РСС) вікові групи 0-6 

місяців і 35-70 років. За локалізацією виникнення: 44,7% − випадків 

відбуваються вдома, 18,8% – під час транспортування до лікарні і 1,5% − на 

робочому місці.  

Більше 60% всіх випадків РСС викликані патологіями коронарних 

артерій. Як з’ясували вчені, вагома кількість людей, що померли від раптової 

зупинки серця (РЗС), раніше перенесли інфаркт міокарду.  

Як вважають фахівці, найбільш поширеними симптоми серцевого нападу 

є: сильний біль за грудиною, дискомфортні відчуття з іррадіацією у руку 

(частіше ліву), головокружіння, «страх смерті». 

Отже, при погіршенні загального самопочуття, появі даних симптомів, 

треба не зволікати, а негайно звертатись до фахівців. Проведення 

стандартного ЕКГ (у 12-ти відведеннях) в екстреному порядку, своєчасний 

огляд, обстеження, та призначення відповідного лікування може попередити 
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виникнення раптової зупинки серця у даної категорії пацієнтів. Графіка ЕКГ 

для кожної людини є індивідуальною, тому при наявності попередніх ЕКГ для 

порівняння в динаміці відіграє вагому роль в скринінгу патології та 

стратифікації ризиків [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікації. Протягом років питаннями 

надання домедичної допомоги на догоспітальному етапі опікувалося багато 

провідних як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. У  результаті було 

напрацьовано ряд відповідних протоколів, наприклад «Протоколи з надання 

екстреної медичної допомоги рівня базової підтримки життя (Basik Life 

Support – BLS) – «Перший на місці події», «Протоколи з надання екстреної 

медичної допомоги рівня професійної підтримки життя (Advanced Life Support 

– ALS)», «Протоколи з надання екстреної медичної допомоги рівня базової

підтримки життя (Basik Life Support – BLS) – «Екстрений медичний

технік» [3,4,5].

З урахуванням напрацювань провідних вчених з цього напряму 

(Волянський П.Б., Гуменюк М.І., Гур’єв С.О., Гудима А.А., Іскра Н.І., 

Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В., Рощін Г.Г. та ін. [6,7,8,9]) та 

наведених протоколів підготовлено та видано відповідний наказ  МОЗ [10], 

яким затверджено програми підготовки немедичних працівників з домедичної 

допомоги, де враховано основні вимоги міжнародних програм "Основи 

підтримки життя", "Початкова професійна підтримка життя", "Професійна 

підтримка життя" щодо оволодіння працівниками навичками надання першої 

допомоги трьох рівнів.  

Вінцем навчальних матеріалів з домедичної допомоги, на наш погляд, є 

розробка та видання у 2017-2018 роках двох томів Національного підручника 

(«Допомога травмованим на догоспітальному етапі» та «Допомога дітям на 

догоспітальному та ранньому госпітальному етапах») за редакцією провідних 

науковців з цього напряму Крилюка В.О. та Гур’єва С.О. [11,12].  

Метою статті є мотивація до вивчення курсу домедичної допомоги, що 

дозволить зберегти життя постраждалого до прибуття рятувальних служб, 

екстреної медичної допомоги, використати будь-який шанс для його 

порятунку, а в першу чергу – забезпечити особисту безпеку, та зберегти своє 

здоров'я.  

Виклад основного матеріалу. Наше життя залежить не тільки від 

медичного працівника. Коли раптом у людини раптово зупинилося серце, дати 

їй шанс вижити може будь-яка особа, яка опинилася поруч. І якщо розпочати 

надавати допомогу (проводити серцево-легеневу реанімацію – СЛР) ще до 

приїзду бригади екстреної медичної допомоги, то можна врятувати чиєсь 

життя.  

http://ua-referat.com/Життя


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №1(7) 2021 

375 

Серцево-легенева реанімація – поєднання стискання грудної клітини 

(непрямий масаж серця) і  штучного дихання (рот-до-рота).  

Три основні частини СЛР легко запам’ятовуються, як «САВ»: С –  

кровообіг (circulation), А – дихальні шляхи (airway), В – дихання (breathing). 

C – кровообіг. Для надходження крові до клітин головного мозку 

необхідно зробити 30 ритмічних стискань грудної клітини.  

A – дихальні шляхи. Для відновлення дихання повітроносні шляхи 

постраждалого повинні бути відкритими. Вони можуть блокуватися, коли 

постраждалий втрачає свідомість (западає язик), перекриватися їжею або 

іншим стороннім предметом.  

B – дихання. Штучне дихання необхідно почати після 30 ритмічних 

стискань грудної клітини. Рятувальник, який виконує штучне дихання, 

безпосередньо вдихає повітря в легені постраждалого два рази до підйому 

грудної клітини.  

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (з 2020 року 

– правонаступник  Інститут державного управління та наукових досліджень з

цивільного захисту) ще у 2014 році розпочав навчання рятувальників ДСНС

України з надання домедичної допомоги постраждалим.

Як ми вже зазначали [13], особливо слід зупинитися на формуванні 

алгоритму навчання. Як показує наш досвід, не достатньо навіть скрупульозно 

і з застосування сучасного матеріально-технічного обладнання викладати 

відповідні програми з домедичної допомоги. Величезне значення має досвід 

рятувальників, при використанні якого навчання набуває нового практичного 

спрямування. І, безумовно, першочергове значення мають отримані 

теоретичні знання та практичні навички, а відпрацювання останніх повинно 

бути доведено до автоматизму [14,15].  

В процесі навчання рятувальники знайомили нас, викладачів, з 

надзвичайними ситуаціями, в яких вони брали участь і ми спільно 

відпрацьовували правильні алгоритми надання домедичної допомоги 

постраждалим в цих ситуаціях. 

Наводимо деякі з них. 

І. Після закінчення футбольного матчу внаслідок зіткнення фанатів 

команд-суперниць відбулася бійка. Між двома групами фанатів випадково 

опинилися батько з дванадцятирічним сином, які намагалися вийти зі 

стадіону. В результаті випадкового удару в груди дитина впала і залишилась 

нерухомою. Батько кинувся до дитини і почав кликати на допомогу.  

Надання домедичної допомоги постраждалому… 

ІІ. На станції метро чоловіку років 40-45, що очікував прибуття потягу 

стало погано. Він скаржився на стискаючий, тягнучий біль за грудиною з 
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проекцією в лікоть лівої руки; відчуття страху; він часто дихав (більше 30 

дихальних рухів за хвилину); обличчя вкрите холодним потом; чоловік 

відчував нудоту і запаморочення. 

Надання домедичної допомоги постраждалому… 

ІІІ. Одного ранку рятувальник прохідними дворами йшов до 

громадського транспорту, щоб їхати на роботу. Побачив постраждалого, який 

сидів-напівлежав коло стіни.  

Надання домедичної допомоги постраждалому… 

В  цих  ситуаціях  правильним  буде використати такий алгоритм 

домедичної  

допомоги постраждалому [1,16]. 

1) перед наданням допомоги переконатися у відсутності небезпеки;

2) визначити наявність свідомості – обережно потрясти постраждалого за

плече та голосно звернутися до нього, наприклад «З Вами все гаразд? Як Ви 

себе почуваєте?»; 

3) якщо постраждалий реагує:

а) якщо постраждалому нічого не загрожує, залишити його в

попередньому положенні; 

б) з’ясувати характер події, що сталася; 

в) викликати бригаду екстреної медичної допомоги; 

г) повідомити диспетчеру інформацію про постраждалого відповідно до 

його запитань та виконати його вказівки; 

ґ) забезпечити нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної 

(швидкої) медичної допомоги; 

4) якщо постраждалий не реагує:

а) звернутися до осіб, які поряд, за допомогою;

б) якщо постраждалий лежить на животі, повернути його на спину та

відновити прохідність дихальних шляхів. Якщо механізмом травми було 

падіння з висоти, вважати, що у постраждалого є травма в шийному відділі 

хребта; 

в) відновити прохідність дихальних шляхів, визначити наявність дихання 

за допомогою прийому: «чути, бачити, відчувати». Наявність дихання 

визначати протягом 10 секунд. Якщо виникли сумніви, що є дихання, вважати, 

що дихання відсутнє; 

5) якщо постраждалий дихає, при відсутності свідомості:

а) перемістити постраждалого в стабільне положення;

б) викликати бригаду екстреної медичної допомоги;

в) забезпечити нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної

(швидкої) медичної допомоги; 
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6) якщо дихання відсутнє:

а) викликати бригаду екстреної медичної допомоги;

б) розпочати проведення серцево-легеневої реанімації:

виконати 30 натискань на грудну клітку глибиною не менше 5 см (не більше 6 

см), з частотою 100 натискань (не більше 120) за хвилину;  

в) виконати 2 вдихи з використанням маски-клапану, дихальної маски 

тощо. При відсутності захисних засобів можна не виконувати штучне 

дихання, а проводити тільки натискання на грудну клітку. Виконання двох 

вдихів повинно тривати не більше 5 секунд; після двох вдихів продовжити 

натискання на грудну клітку відповідно до наведеної схеми у цьому підпункті; 

7) якщо є – принести автоматичний зовнішній дефібрилятор;

а) відкрити кришку дефібрилятора. Якщо автоматичний дефібрилятор не

вмикається автоматично, увімкнути його самостійно; 

б) виконувати голосові вказівки автоматичного дефібрилятора: 

- приклеїти електроди на грудну клітку постраждалого;

- зачекати доки апарат не здійснить аналіз ритму;

- натиснути кнопку розряду для проведення дефібриляції за умови, що до

постраждалого ніхто не торкається; 

8) після виконання дефібриляції розпочати/продовжити проведення

серцево-легеневої реанімації у співвідношенні 30 натискань на грудну клітку, 2 

штучних вдихи; 

9) змінювати особу, що проводить натиснення на грудну клітку, кожні 2

хвилини; 

10) припинити проведення серцево-легеневої реанімації до прибуття

бригади екстреної медичної допомоги при відновленні у постраждалого 

дихання, рухової активності. 

Якщо повільно, прискіпливо читати викладений вище текст, стає зрозуміло 

як діяти при раптовій зупинці серця і які маніпуляції необхідно здійснювати. 

Але з метою наочності наведеного алгоритму, що дає можливість швидко 

рятувальникам реагувати на подію при наданні домедичної допомоги 

постраждалим, нами була розроблена відповідна схема, яка апробована в 

процесі навчання (рис. 1). 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №1(7) 2021 

378 

 

 

Рис. 1. Надання домедичної допомоги постраждалим при раптовій зупинці серця. 

Визначити наявність свідомості - обережно потрясти постраждалого за плече та 
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Слід зазначити, що така схема є для рятувальників наглядним навчально-

інформативним довідником але тільки за умови попереднього набуття ними знань 

та умінь з цього напряму. 

Як видно із наведеної схеми, в першу чергу необхідно з’ясувати – чи 

постраждалий реагує, чи ні, а потім – дихання є, чи дихання відсутнє, і за 

результатами обстеження діяти відповідно до протоколу.  

Як правило, рятувальники першими прибувають в зону НС і вони до приїзду 

бригади екстреної медичної допомоги повинні забезпечити базову підтримку 

життя постраждалого, оскільки, наприклад, зупинка дихальної функції і зупинка 

серцевої діяльності внаслідок НС в любу хвилину можуть призвести до його 

смерті. Запобігання летального результату можливо при відпрацюванні 

рятувальниками до автоматизму дій при серцево-легеневій реанімації з 

обов'язковим застосуванням апарату зовнішньої дефібриляції. 

Серцево-легенева реанімація з використанням автоматичного зовнішнього 

дефібрилятора (АЗД) проводиться у такому порядку [16]. 

1.Наклеїти електроди на грудну клітку постраждалого

(згідно з маркуванням, якщо вона нанесена на

електроди).

Місце розташування електродів на грудній клітці: 

- один електрод – нижче правої ключиці, поруч з

грудиною;

- інший електрод – нижче лівої пахви.

2. Дочекатися, доки АЗД не проведе аналіз ритму,

ніхто не повинен торкатись постраждалого, поки АЗД

проводить аналіз.

3. Для проведення дефібриляції (за вказівкою АЗД)

натиснути кнопку розряду, що блимає; ніхто не

повинен торкатись постраждалого під час нанесення

електричного розряду.
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4. Якщо реанімаційні заходи успішні (у

постраждалого з’явилися ознаки життя), перевести

постраждалого в стабільне положення та забезпечити

постійний нагляд за його станом до приїзду бригади

ЕМД (електроди залишити на грудній клітці

постраждалого).

Підводячи підсумок наведеному, слід підкреслити важливість перших 

хвилин при наданні домедичної допомоги постраждалим. 

Є таке поняття – «золота» година (астрономічна година 60 хв.), протягом якої з 

моменту отримання травми або ушкодження, має бути надано максимальний 

обсяг медичної допомоги постраждалому з метою порятунку його життя та 

здоров’я [16]. 

Тобто, йдеться про необхідність забезпечення якнайшвидшого початку 

надання домедичної допомоги безпосередньо на місці пригоди але дотримуючись 

всіх протоколів з надання домедичної допомоги.  

У цій статті ми навели  алгоритм надання домедичної допомоги 

постраждалим при раптовій зупинці серця – одного з найнебезпечніших 

невідкладних станів. 

Висновок. Використовуючи викладені вище матеріали як відправну точку 

для започаткування навчання з домедичної допомоги постраждалим, а також його 

подальшого продовження рекомендуємо Вам детально ознайомитися із 

розробленими нами практичними посібниками «Домедична допомога на місці 

події» та «Пам’ятка з домедичної допомоги рятувальника ДСНС України» [17,18]. 

Вони є на сайті Інституту державного управління та наукових досліджень з 

цивільного захисту. 

Цінність посібника полягає у тому, що його основа – ситуаційні задачі – 

розроблені з урахуванням  досвіду рятувальників, при використанні якого 

навчання набуває зовсім нового окрасу, оскільки у повній мірі спрацьовує ефект 

зворотного зв’язку: рятувальник – викладач.   

Пам’ятка з домедичної допомоги рятувальника ДСНС України є практичним 

доповненням до наведеного посібника, оскільки ґрунтується на «Порядках 

надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах», затверджених 

наказом МОЗ України від 16.06.2014 № 398.  

По суті, Пам’ятка – це абетка для рятувальників аварійно-рятувальних служб, 

працівників державної пожежної охорони, поліцейських, фармацевтичних 

працівників, провідників пасажирських вагонів, бортпровідників та інших осіб, 

які  не  мають  медичної  освіти,  але за своїми службовими обов’язками повинні  
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володіти практичними навичками надання домедичної допомоги [13]. 

На наш погляд, наведені посібники можуть стати Вам у пригоді у 

повсякденному житті. 
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