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Шановні колеги!
Прийміть щирі вітання із нагоди виходу в світ
чергового

номера

фахового

з

державного

управління, права та економіки журналу «Наукові
перспективи».
За досить короткий недовгий час, журнал став
друкованим виданням, що має солідну репутацію і
широку аудиторію в Україні та за її межами.
Публікації видання  джерело достовірної інформації і якісної аналітики з
усіх актуальних питань теорії та історії державного управління, розвитку
правоохоронних структур, підприємництва, торгівлі, медицини та ін.
Приємно, що на сторінках свіжого

номеру видання приділено достатньо

уваги новому погляду на сучасну методику реконструкції моделі безпеки
організації; головним причинам, що лежать в основі сучасної освітньої міграції;
визначенню оптимального значення податкового навантаження та механізму його
оптимального розподілу; напрямам розвитку складових електронного урядування в
органах публічної влади на державному рівні країни та її регіонів; конкретизації та
деталізації інформаційної відкритості та виокремленню її видів в управлінні
персоналом органів публічної влади.
Колектив журналу, без сумніву, робить свій внесок у розвиток та зміцнення
науки в Україні.
Бажаю авторам та читачам творчих успіхів, розвитку, а усім працівникам
редакції  здоров'я, благополуччя, впевненості в завтрашньому дні і визнання з
боку широкої аудиторії.
Професор кафедри публічного адміністрування
Міжрегіональної Академії управління персоналом,
доктор філософських наук, професор,
Академік Національної академії
Т.В. Мотренко

педагогічних наук України
4

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №3 (3) 2020

ЗМІСТ
СЕРІЯ «Державне управління»

7

Аулін О.А.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ ІСЛАМУ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ І
РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

7

Кісь С.Я., Мосора Л.С., Міхал Бембенек
МІГРАЦІЙНИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

15

25
Олійник В.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Палагусинець Р.В.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ДИПЛОМАТИЧНИХ
СЛУЖБ: КАДРОВА ПОЛІТИКА

35

Чмир Я.І.
ГЛОБАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ЧИННИК
АКТУАЛІЗАЦІЇЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

51

Щур Н.О.
ГЛОКАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ
СФЕРИ ЯК БАЗИС СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

60

Ющенко Н.В., Базько О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УПРАВЛІННЯ
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

75

Яровой Т.С., Науменко К.В.
АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ

82

СЕРІЯ «Право»

91

Куртакова А.О., Усманов О.Р.
ОХОРОНА ПРАВ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕРНЕТ ЯК УЧАСНИКІВ
ПРИВАТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

91

Лисенко С.О.
ФОРСАЙТ БЕЗПЕКИ В ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЗАХОДУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
СЕРІЯ «Економіка»

100

5

108

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №3 (3) 2020

108
Білик О.І., Химич О.В., Блинда Ю.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ
З ВРАХУВАННЯМ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ
ЧЛЕНІВ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА
Богданенко А.І.
КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ВЕДЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
БІЗНЕСУ

120

Олєйнік Д.А.
ОПТИМАЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ОПТИМАЛЬНИЙ
РОЗПОДІЛ ПОДАТКОВОЇ НАВАНТАЖЕННЯ: ТЕОРІЯ,
МЕТОДОЛОГІЯ І ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

126

Седікова І.О., Ніколюк О.В.
МІГРАЦІЙНІ ОСВІТНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

151

СЕРІЯ «Медицина»
Makarenko O.M., Kyrychenko A.V.
DISORDERS OF THE GLIAL SYSTEM OF CELLULAR FORMATIONS
(GLIOM) OF THE BRAIN IN CONDITIONS OF NEUROTRAUMA

6

162
162

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №3 (3) 2020

СЕРІЯ «Державне управління»
УДК 351
https://doi.org/10.32689/2708-7530-2020-3(3)-7-14
Аулін Олександр Анатолійович кандидат філософських наук, старший
науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського,
Голосіївський проспект, 3, Київ, 03039, тел.: (097) 657-34-94, е-mail:
islamicstudies@i.ua, https//orcid.org/0000-0001-7304-7182
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
У СФЕРІ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ ІСЛАМУ
В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ І РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
Анотація. У статті досліджено особливості державної політики щодо
сек’юритизації ісламу, яка проводилася в Республіці Білорусь та Російській
Федерації. Подібний аналіз може становити інтерес для державних органів
України під час розробки заходів з мотивування місцевих мусульманських
спільнот до підтримці національних інтересів України у контексті розвитку
контактів із провідними ісламськими країнами, а також попередження
розповсюдження радикального ісламізму.
Розглянуто причини сучасного ставлення державної влади до сек’юритизації
ісламу в Білорусі та Росії, які криються в загальному радянському минулому обох
країн. Показано, що процеси ісламського відродження в Білорусі та Росії мають
спільні та відмінні риси.
Зазначено, що державній владі РФ поки ще вдається утримувати стабільність
на Кавказі (насамперед у Чечні) за рахунок надвеликих дотацій із держбюджету,
що викликає незадоволеність в інших федеральних, у тому числі мусульманських,
суб’єктах і може призвести до виникнення етнополітичних конфліктів у
майбутньому. Поруч з цим діяльність Р. Кадирова має латентні сепаратистські
ознаки: продовження витіснення з території республіки невайнахів (перш за все
руських), практично повна концентрація влади в руках наближених до нього
етнічних чеченців тощо. Це також поступово ослаблює позиції федерального
центру.
Визначено, що державна політика у сфері сек’юритизації в РБ демонструє
більшу ефективність, чім у Росії. Однак, встановлення тотального контролю з боку
спецслужб за діяльністю будь-якої релігійної групи, що діє у правовому полі
країни, може розглядатися як незаконне втручання держави в її справи. Це не
відповідає загальноєвропейським цінностям і тому не є прийнятним для України.
До того ж у разі зміни державної влади на більш демократичну така система
контролю почне даватиме серйозні збої.
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Враховуючи викладене, запропоновано шляхи удосконалення державної
політики щодо мусульманських спільнот України.
Ключові слова: державна політика, державне управління, сек’юритизація,
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PECULIARITIES OF PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION IN THE
FIELD OF SECURITIZATION OF ISLAM IN THE REPUBLIC OF BELARUS
AND IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article examines the peculiarities of the state policy on the
securitization of Islam, which was carried out in the Republic of Belarus and the Russian
Federation. Such an analysis may be of interest to the Ukrainian authorities in developing
measures to motivate local Muslim communities to support Ukraine's national interests
in the context of developing contacts with leading Islamic countries, as well as
preventing the spread of radical Islamism. The reasons for the current attitude of the state
authorities to the securitization of Islam in Belarus and Russia, which are hidden in the
common Soviet past of both countries, are considered. It is shown that the processes of
Islamic revival in Belarus and Russia have common and different features. It is noted
that the Russian government is still able to maintain stability in the Caucasus (especially
in Chechnya) through large subsidies from the state budget, which causes dissatisfaction
in other federal, including Muslim, entities and may lead to ethno-political conflicts in
the future. Along with this, Kadyrov's activity has latent separatist features: the
continued expulsion of non-Vainakhs (primarily Russians) from the territory of the
republic, almost complete concentration of power in the hands of ethnic Chechens close
to him, and so on. It is also gradually weakening the position of the federal center. It is
determined that the state policy in the field of securitization in Belarus is more effective
than in Russia. However, the establishment of total control by the secret services over the
activities of any religious group operating in the legal field of the country can be
considered as illegal interference of the state in its affairs. This is not in line with
European values and is therefore not acceptable for Ukraine. In addition, in the event of a
change of government to a more democratic one, such a system of control will begin to
fail. Given the above, ways to improve the state policy towards the Muslim communities
of Ukraine are proposed.
Keywords: public policy, public administration, securitization, desecuritization,
Islamists, government agencies, jihadists.
Постановка проблеми. В останні десятиліття через постійне підвищення
кількості мусульманських іммігрантів, а також участь деяких із українських
мусульман у бойових діях на боці радикальних ісламістських угруповань на
Близькому Сході, в Україні актуалізується проблема сек’юритизації ісламу.
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Сьогодні на території країни проживає від 500 000 до 1 000 000 мусульман. Серед
них біля 45 000 азербайджанців. Згідно з даними Державної міграційної служби, в
Україні знаходиться також 28 тис. таджицьких іммігрантів. У самому
Таджикистані набуває популярності ідея підписання двосторонньої угоди про
працевлаштування таджицьких трудових мігрантів на українському ринку праці.
За інформацією закордонних силових структур, декілька сотень мусульман із
республік Центральної Азії воювала на боці радикальних джихадистських
об’єднань під егідою так званої Ісламської держави. В сучасних українських
умовах значний інтерес становить аналіз державної політики у сфері
сек’юритизації ісламу в Республіці Білорусь (РБ) та Російській Федерації (РФ).
Обидві держави також як Україна не є мусульманськими, але з великою кількістю
місцевих мусульман. В останні десятиліття РФ постійно стикається з проблемою
значної мусульманської імміграції, а також радикальним ісламізмом. Білоруські
мусульмани мають відносно схожі генезис та процентне співвідношення з
українськими. Крім того, слід враховувати, що українські мусульманські спільноти
зазвичай мають у провідних ісламських країнах зв’язки в політико-економічних
колах, які потенційно можуть використовуватися профільними міністерствами і
відомствами України. У свою чергу рівень мотивації місцевих мусульман для
участі в подібних заходах напряму залежить від особливостей етнополітики, яку
проводить стосовно них офіційний Київ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні засади
концепції сек’юритизації містяться в роботах представників Копенгагенської
школи Б. Бузана [1], О. Вевера [1], Я. де Вільде [1] та П. Вільямса [2]. Політикоідеологічні та соціально-економічні аспекти, повязані з етнополітикою Білорусі та
Росії, розглядаються в роботах А. Булатова [3], Р. Сулейманова [4] тощо. Проте
державна політика згаданих країн у сфері сек’юритизації не аналізувалася в
контексті можливого подальшого використання в сучасних українських умовах.
Мета статті - дослідження особливостей державної політики у сфері
сек’юритизації ісламу в Росії та Білорусі.
Виклад основного матеріалу. Трансформувавши у контексті державного
управління висновки Б. Бузана [1], О. Вевера [1] та П. Вільямса [2], можна
зазначити, що сек’юритизація – це процес, коли актор (найчастіше політичні еліти
держави) публічно оголошує те чи інше питання, процес або інших акторів
екзистенційною загрозою для певного референта безпеки; визначений об’єкт
небезпеки починає сприйматися як екзистенційна загроза, а публічне визнання
наявності саме такого стану речей дає можливість актору-ініціатору процесу
сек’юритизації застосовувати надзвичайні заходи з усунення загрози. У такому
випадку десек’юритизація – це зміна статусу з об’єкта небезпеки до об’єкта
потенціальної небезпеки. Як наслідок «екзистенціальна загроза» трансформується
у звичайну політичну проблему. Тобто здійснюється «переведення питань з
режиму надзвичайних ситуацій на нормальні процеси переговорів у політичній
сфері» [1, с.4].
Контакти східних слов’ян з мусульманами беруть свій початок ще з часів
Волзької Болгарії, населення якої прийняло іслам у ІХ в. Через два століття війська
хана Батия, встановили контроль над більшою частиною європейських регіонів
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теперішньої РФ, які на відміну від території сучасної РБ, опинилися на декілька
століть під владою Золотої орди. Після розпаду Орди та завоювання Казанського,
Сибірського та інших ханств, володіння російської держави включали до себе
значну кількість мусульман, а також поступово розповсюдилися до кордонів з
Афганістаном, Іраном і Туреччиною. Значна кількість мусульманського
істеблішменту увійшла до військово-політичної еліти Росії. На території Білорусі
мусульмани з’явилися у ХV в. Після невдалої спроби хана Тохтамиша захватити
владу в Криму, з ним до Великого князівства Литовського (ВКЛ) іммігрувало
декілька тисяч кримських татар, які протягом чотирьох століть спеціалізувалися в
основному на охороні кордонів ВКЛ. Поява досить численної мусульманської
групи не викликала ворожості з боку місцевого немусульманського населення, що
дозволило перший органічно влилася в політичну структуру ВКЛ, де домінував
білоруський елемент, і в саму білоруську культуру. Сьогодні чисельність
білоруських мусульман по різним оцінкам складає від 30000 до 100000 осіб (при
загальної чисельності населення в 2018 р. – 9. 485 млн), тобто від 0,3 до 1 % . У РФ
від 15 до 20 млн осіб (при загальної чисельності населення біля 142 млн.), до 15 %.
Для порівняння в Україні ці показники відповідно складають: від 500000 до
1000000 мусульман; загальна кількість населення станом на 1 серпня 2020 р. –
41743935; прихильників ісламу від 1 до 2,3 % [5].
На відміну від Білорусі в Росії з ХІІІ до ХVІІІ ст. включно формувалося
переважно насторожено-вороже ставлення до мусульманських сусідів. У ХVІІІ –
ХІХ ст. після завоювання Російською Імперією Криму, Кавказу та прилеглих
територій відбувалася масова еміграція місцевих мусульман до Османської імперії.
Наприкінці Першої світової війни мусульманське населення Криму і Кавказу
намагалося добитися незалежності, але спроби побудувати національну
державність були невдалими. Кремлівській владі вдалося військовою силою
зупинити ці процеси, а згодом з уламків імперії створити СРСР. Якщо оцінювати
державну
радянську
політику
щодо
ісламу
у
категоріях
сек’юритизації/десек’юритизації можна виділити декілька етапів. На першому,
коли іслам розглядався Кремлем як потенціальний інструмент експорту революції
у регіони Середнього та Близького Сходу, мусульмани відчували підтримку з боку
державних органів. У 1930-ї, коли проект здійснення світової революції в
найближчі роки не вдався, а Й. Сталін вирішив індустріалізувати територію
колишньої переважно аграрної Російської імперії за рахунок самих її мешканців
(зокрема, їх життя та майна), мусульмани як і інші групи населення відповіли
повстаннями, що жорстко подавлялися силовими методами. Цей період, який
продовжувався до кінця 1940-х років мав явні ознаки сек’юритизації. Іслам для
державної влади становився однією з екзистенційних загроз, які могли спільно з
іншими знищити радянську владу. Тому проти мусульманських повстанців у
тодішній Середній Азії, Кавказі та інших регіонах застосовувалися не тільки
спеціальні, але й повноцінні армійські підрозділи, іноді з артилерією,
броньовиками і літаками. Здійснювалися не тільки масові репресії проти вірян і
духівництва, але й депортації цілих народів [3]. Тобто в цей час іслам був свідомо
переведений поза звичайні межи політичної процедури [1, с. 23-44]. З 1945 по 1964
рр. радянська влада була зацікавлена у залученні мусульманських трудових та
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інших ресурсів для скорішого економічного відновлення СРСР. У ці часи державна
політика щодо ісламу зазнала часткових ознак десек’юритизації. Іслам більше не
розглядався державною владою СРСР як екзистенційна загроза, однак, поруч із
цим державними органами враховувався потужний мобілізаційний потенціал цей
релігії. Як результат, чергових обмежень та утисків мусульмани зазнали вже у часи
правління М. Хрущова. Нова відлига у відносинах радянської влади та ісламу
відбулася наприкінці 1980 років і продовжувалася до розпаду СРСР. З 1991-1992
рр. починається період ісламського відродження, який продовжується дотепер уже
в незалежних колишніх радянських республіках.
За часів незалежності у Білорусі, Росії та Україні у середині – наприкінці
1990-х років проходили схожі процеси. У наслідок того, що радянською владою
була практично повністю знищена ісламська інфраструктура, починаючи з
мечетей, видання релігійної літератури і системи релігійної освіти (медресе), після
краху «залізної завіси» до місцевих мусульман почали приїжджати емісари з
різних мусульманських країн, насамперед арабських, і фондів (більшість яких,
нажаль, була створена свого часу радикальними ісламістами). Релігійні емісари
намагалися розповсюджувати власні ідеї і паралельно інвестували великі гроші у
відновлення й будівництво нових мечетей, видання богословських книг,
організовували поїздки студентів для отримання релігійної освіти за кордоном.
Результатом стала поява мережі салафітських осередків, частина з яких
пропагувала радикально-джихадистську ідеологію. Найбільші проблеми, аж до
бойових зіткнень за участю військових підрозділів із важким озброєнням, виникли
в РФ.
Так, у Чечні виступи радикальних ісламістів співпали з боротьбою
чеченського народу за незалежність. У зв’язку з цим, державна влада РФ до
середини 1990-х років проводить політику сек’юритизації ісламу й водночас
здійснює заходи з умиротворення Чечні за допомогою фінансових вливань. У
самій Чеченській республіці сек’юритизація ісламу проводиться ставлеником
російської державної влади Р. Кадировим, який водночас за допомогою великих
фінансових надходжень не тільки поліпшує соціальний стан місцевого населення
але й реалізує ряд амбіційних проектів на кшталт будівництва у м. Грозному
найбільшої в Європі мечеті. Подібна державна політика «батога й пряника» поки
сприяє миру в регіоні. Проте надмірні фінансові субвенції виснажують
федеральний бюджет, ослаблений міжнародними санкціями і участю РФ у бойових
діях за кордоном, в наслідок чого виникає незадоволеність представників
некавказьких суб’єктів федерації, що може призвести до масштабних політичних
конфліктів у майбутньому. На території Башкортостану проводиться жорсткий
курс на сек’юритизацію ісламу. В подібних умовах знищуються навіть осередки
таких організацій як «Рисале-і Нур», діяльність яких не забороняється у багатьох
країнах світу, зокрема, в Україні. В Татарстані державна політики сек’юритизації
ісламу спрямована на недопущення консолідації мусульманського населення на
релігійному підґрунті для участі в націоналістичних проектах, які свого часу
підтримувалися Туреччиною та мали сепаратистські ознаки. У цьому випадку
беруться до уваги й великі заклади вуглеводної сировини, а також потужний
економічний потенціал республіки в цілому. Задля зменшення сепаратистських
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настроїв здійснюються заходи з матеріально-фінансового заохочення вищого
духівництва республіки. У відповідь очікуються дії, спрямовані на підтримку
державної політики РФ у релігійному плані. Татарстан сьогодні є головним
релігійним центром регіону і має можливості здійснювати потужний ідеологічний
вплив на одновірців, не тільки в Росії, але в Білорусі, і як продемонстрували події
останніх років, в окупованому Криму [4].
Враховуючи російський досвід державна влада РБ наприкінці 1990-х початку
2000-х років також проводила політику сек’юритизації ісламу. Від російського цей
курс відрізнявся меншими масштабами і дещо більшою ефективністю. У його
реалізації були задіяні переважно органи держбезпеки республіки, які за декілька
років змогли локалізувати розповсюдження радикального ісламізму. Це відбулося
завдяки видворенню із РБ іноземців-носіїв радикальної ідеології, здійсненню
жорсткого тиску на місцевих мусульман, які підпали під вплив іноземних
ісламістів, з метою повернення перших до лав «традиційних» мусульманських
об’єднань Білорусі, водночас встановлювався практично тотальний контролю за
мусульманськими громадами.
Як зазначає з цього приводу білоруський
ісламознавець Рустам Хасеневіч: «[Спецслужби] контролюють і все, що у нас
відбувається. У п'ятницю вони бувають в курсі всього, що було на молитві, хто з
ким розмовляв» [6]. Подібні кардинальні зміни співпали також зі смертю в 2005 р.
відомого мусульманського діяча Ібрагіма Конопацького, який спочатку був одним
із керівників признаного державною владою Мусульманського релігійного
об’єднання Білорусі, певний час тісно співпрацював з ісламістськими
організаціями, потім розірвав із ними відносини. З моменту встановлення
спецслужбами РБ контролю за діяльністю мусульманських об’єднань багато років
практично
не
відбувалось
серйозних
інцидентів.
Однак
у
2015 р. КДБ Білорусі вийшов на групу, яка "сформувалася під впливом релігійноекстремістської організації " Хізб ут-Тахрір". Серед затриманих - 8 іноземних
громадян та 12 білорусів. Іноземців депортували з країни, до білоруських громадян
застосували «лояльні заходи профілактичного характеру» [Там само].
В Україні певні проблеми у відносинах з мусульманами виникали найчастіше
в Криму. Однією з головних причин такого розвитку подій були спроби місцевих
посткомуністичних
проросійські
налаштованих
еліт
розігравати
«кримськотатарську карту» в інтересах північного сусіда. Проте, навіть у періоди
максимального загострення обстановки на півострові державна влада України
завжди намагалася знаходити політичні шляхи вирішення спірних питань, тобто
іслам не становився об’єктом сек’юритизації.
Висновки. Аналіз державної політики в Росії та Білорусі у сфері
сек’юритизації ісламу свідчить про її в цілому близьки до негативних результати.
Державній владі РФ поки ще вдається утримувати стабільність на Кавказі
(насамперед у Чечні) за рахунок надвеликих дотацій із держбюджету, що викликає
незадоволеність в інших федеральних, у тому числі мусульманських, суб’єктах і
може призвести до виникнення етнополітичних конфліктів. Крім того, діяльність
Р. Кадирова має латентні сепаратистські ознаки: продовження витіснення з
території республіки невайнахів (перш за все руських), практично повна
концентрація влади в руках наближених до нього етнічних чеченців тощо.
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Державна політика у сфері сек’юритизації в РБ, на перший погляд,
демонструє більшу ефективність, чім у Росії. Однак, встановлення тотального
контролю з боку спецслужб за діяльністю будь-якої офіційно зареєстрованої
релігійної групи може розглядатися як незаконне втручання держави в її справи.
Це не відповідає загальноєвропейським цінностям і тому не є прийнятним для
України. До того ж у разі зміни державної влади на більш демократичну така
система контролю почне даватиме серйозні збої.
Враховуючи викладене, для державної влади України вважається за
оптимальне продовжувати політику десек’юритизації ісламу і, водночас,
здійснювати згідно з міжнародними і вітчизняними правовими нормами
контрзаходи проти радикальних ісламістів. Вагому допомогу державній політиці
на цьому напрямі можуть надати самі мусульманські громади. Левова частина з
них вороже налаштована до ісламістів-джихадистів і потенційно готова до
співробітництва з державною владою у рамках українського законодавства.
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МІГРАЦІЙНИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Анотація. Досліджено вплив міграційних процесів на формування та
розвиток виробничих потужностей держави. Підкреслено, що міграція населення
значною мірою впливає на соціально-економічні показники держави, які під таким
впливом можуть мати як позитивні, так і негативні тенденції. Представлено види
міграційних процесів, які існують в державах. Зосереджено увагу на такому виді
міграції як освітня міграція, що може сприяти розвитку держави. Наведено основні
позитивні та негативні наслідки від міграції населення для країн-донорів, країнреципієнтів та для самих мігрантів. Обґрунтовано, що однією з найбільш
затребуваних та перспективних є освітня міграція, яка за певних сприятливих
обставин дасть можливість сформувати висококваліфіковані кадри, поглибити
міжнародну співпрацю між вищими навчальними закладами різних країн,
посилити спільне використання освітнього та наукового потенціалу. Зосереджено
увагу на тому, що Україна на сьогодні виступає країною-донором і лідером щодо
кількості молоді, яка виїжджає на навчання у Польщу та інші країни світу.
Зазначено, що з метою ефективного регулювання з боку держави міграційних
процесів доречним є забезпечення взаємодії між вищими навчальними закладами
різних країн, зокрема щодо: практики подвійних дипломів, зарубіжного
стажування, проведення спільних міжнародних конференцій. На прикладі ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу представлено
як практично втілюється така взаємодія та які наслідки вона має. Сформовано
загальні висновки, які ґрунтуються на тому, що освітня міграція є одним із
сприятливих видів міграції. При правильному її контролі з боку держави можна
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стимулювати розвиток виробничої індустрії в країні, покращити її соціальноекономічні показники.
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мігранти, співпраця.
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MIGRATION FACTOR OF STIMULING THE DEVELOPMENT OF COUNTRY
Abstract. The article examines the influence of migration processes on the
formation and development of production capacities of countries. It is emphasized that
population migration significantly affects the social and economic indicators of the
country; under such influence, they can have both positive and negative trends. The
article presents the main positive and negative consequences of population migration for
donor countries, recipient countries, and for migrants themselves. It is proved that one of
the most popular and promising is educational migration, which, under certain favorable
circumstances, makes it possible to form highly qualified personnel, deepen international
cooperation between higher education institutions of different countries, and strengthen
the joint use of educational and scientific potential. The attention is focused on the fact
that Ukraine today acts as a donor country and a leader in the number of young people
who travel to study in Poland. It is indicated that in order to effectively regulate
migration processes by the state, it is appropriate to ensure interaction between higher
education institutions of different countries, namely, in the sphere of: a double-degree
program, foreign internships, and holding joint international conferences. Using the
example of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, it is shown
how such interaction is implemented in practice and its consequences. The conclusions
are based on the fact that educational migration is one of the most favorable types of
migration. With its proper control by the state, it is possible to stimulate the development
of the production industry in countries and improve social and economic indicators.
Keywords: migration processes, educational migration, consequences of migration,
donor country, recipient country, migrants, cooperation.
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Постановка проблеми. Міграційні процеси є одним із основних чинників, що
визначають напрями формування та особливості розвитку виробничих
потужностей будь-якої держави. Міграція населення пов’язана з економічною,
соціальною, політичною, релігійною, екологічною та іншими сторонами життя
суспільства і є одним з найбільш яскравих індикаторів його розвитку. Міграція
населення викликає зміни в демографічній ситуації як в країні-донорі, так і в
країні-реципієнті; впливає на економічні процеси, на величину ВВП та ВНП країн,
а також на загальну величину відрахувань до різних державних соціальних фондів;
визначає основні пріоритетні галузі промисловості, які можна розвивати за певних
міграційних умов. При цьому, наслідки міграції можуть носити як позитивний, так
і негативний характер, тому міграційні процеси потребують управління зі сторони
держави.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Досліджуючи процеси міграції,
одні науковці аналізують особливості міграційних процесів, визначають найбільш
популярні види міграції, що є характерними для тієї чи іншої країни (А.Надточій
[1], А.Дембіцька [2], Ю.Буник [3]). Другі науковці більше акцентують увагу на
позитивних та негативних наслідках міграції. Зокрема, О.Бербенець [4] та Б.Солга
[5] серед позитивних наслідків міграційних процесів виділяють: для країни-донора
– високий приплив коштів у вигляді надісланих грошей на батьківщину, зростання
сукупного попиту, національного виробництва та економічного розвитку,
зменшення рівня безробіття, зниження соціальної напруги; для країни-реципієнта –
іммігранти сприяють інвестиціям у нові підприємства і проєкти та інноваційному
розвитку країн; притік іноземних працівників дає можливість зменшити вартість
робочої сили, прискорити темпи розвитку науково-технічного прогресу, збільшити
обсяги виробництва ВВП і національного доходу.
У той же час, міграція населення особливо негативно позначається на країнахдонорах інтелектуального потенціалу перед якими постають такі виклики та
загрози: ризики втрати трудового потенціалу та переходу освітньої міграції в
трудову еміграцію населення, погіршення структури населення через збільшення
середнього віку працюючого населення. Скорочення в державі населення
працездатного віку, зокрема через міграцію, поступово буде приводити до
погіршення ситуації у виробничій галузі. Крім того, виникає загроза, пов’язана з
гальмуванням розвитку науково-технічного прогресу країн, адже можливий
«відплив мізків», тобто країна втрачає свій інтелектуальний потенціал, що, своєю
чергою, сповільнює інноваційний розвиток країни, затримує економічне зростання
(А.Макулец [6], С.Степуріна та В.Дериховська [7]). Тобто, трудова міграція
виступає дуалістичним процесом, адже вона відіграє двояку роль в розвитку
держави: має і позитивні, і негативні наслідки для усіх учасників міграційного
процесу: країни базування; приймаючої країни; самого мігранта.
Мета статті - визначення ролі та впливу міграційних процесів на соціальноекономічний розвиток держави.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні функціонування
будь-якої держави, її розвиток, соціально-економічні зміни значною мірою
залежать від міграційних процесів, що відбуваються у всіх без винятку державах.
При допустимих рівнях міграція може сприяти розвитку держави, обміну
17
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висококваліфікованими кадрами, покращенню демографічних показників,
зростанню розмірів міграційного капіталу. Однак, при високих показниках міграції
населення ситуація для країни може стати критичною. Особливо це стосується
еміграції населення, коли часто за межі країни виїжджає молодь у пошуках
кращого життя і зазвичай уже не повертається на батьківщину. З усіх видів
міграції населення, що на сьогодні існують звернемо увагу на освітню міграцію,
що може сприяти обміну знаннями, кращим досвідом, професійними кадрами,
інтеграції освітніх та наукових програм, формуванню високопрофесійних кадрів,
поглибленню міжнародної наукової співпраці та обміну досвідом щодо розвитку
різних галузей промисловості; посиленню спільного використання потенціалу
освітніх, наукових та виробничих організацій у взаємних інтересах.
Тепер практично всі країни здійснюють політику залучення іноземних
студентів, тому що такий вид міграції розглядається як найбільш бажаний і має ряд
позитивних наслідків. Необхідними умовами освітньої міграції є: спроможність до
освітньої діяльності, бажання та можливість її здійснювати; наявність відповідних
навчальних закладів в країні (регіоні); перевага впливу чинників освітньої міграції
над бажанням залишитися в країні (регіоні) проживання.
Ю.Кривенко зазначає, що специфічною особливістю освітньої міграції є її
найменш шкідливий характер на відміну від інших видів міграції. Бажаність
освітньої міграції обумовлена доходами не тільки для освітньої галузі (або
окремого ВНЗ), а й для економіки країни (регіону), що надає освітні послуги, в
цілому. Крім того, споживачі освітніх послуг є потенційною робочою силою
відповідної кваліфікації [8]. В структурі загальних міграційних потоків освітня
міграція обумовлена задоволенням соціальної потреби в отриманні освіти та
підвищенні рівня кваліфікації. В той же час, освітня міграція може в певній мірі
відповідати закономірностям і соціального, і економічного типу міграції.
Водночас науковці відзначають низку переваг від освітньої міграції саме для
країн, що приймають іноземних студентів. Виділяють переваги, а саме: значні
фінансові надходження до бюджету національних економік, розвиток туристичної
галузі та збільшення надходжень від зростання туристичних потоків; розвиток
інноваційного та матеріально-технічного складників освітньої галузі, розширення
асортименту освітніх послуг та прискорена інтеграція національних закладів вищої
освіти у міжнародний освітньо-науковий простір; поліпшення демографічних
показників через омолодження структури населення та його кількісного
збільшення; інтелектуалізація людського капіталу та потенційне забезпечення
народного господарства країни висококваліфікованими фахівцями, що, своєю
чергою, прискорює науково-технічний прогрес та економічний розвиток країн
(П.Длугош [9]; В.Сандугей [10]). Освітня міграція фактично стала мегатрендом
ХХІ ст. Саме в епоху глобалізації актуалізуються питання інтернаціоналізації
вищої освіти, покращення освітньої мобільності, і, як наслідок, зростання кількості
освітніх мігрантів, що їдуть в іншу країну в пошуках знань, розширення кругозору,
покращення професійного та соціального середовища.
Основними критеріями освітньої міграції, що визначають її важливу роль у
змінах, які відбуваються у суспільстві є чисельність іноземних студентів, що
навчаються в університетах інших країн. На сьогодні саме Україна є країною18
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донором і лідером щодо кількості молоді, яка виїжджає на навчання у різні країни
світу, зокрема й у Польщу. Значна частина українських студентів, зокрема у
Польщі навчаються уже в магістратурі, тобто здобувають другу вищу освіту. Для
України є великим ризиком те, що більшість з таких студентів після отримання
відповідної вищої освіти не повертається на Україну, щоб на практиці реалізувати
набуті знання.
Багато є випадків, коли маючи український та польський дипломи молоді
фахівці не залишаються і в Польщі, а працевлаштовуються в іншій європейській
країні. Як підкреслює К.Лукащук, головними факторами, які впливають на
зростання кількості українських студентів у польських університетах є:
географічна близькість; вартість навчання, що у багатьох випадках є нижча ніж в
інших країнах Європи; диплом, отриманий в Польщі – країні ЄС дає більші
можливості на європейському ринку праці; мовний та культурний фактор [11]. На
мал. 1 відображено динаміку чисельності студентів з України, які навчались в
Польщі.

Мал. 1 Кількість українських студентів, що навчались у Польщі
2005-2019 рр. [12; 13]
Як видно з рис. 1 щорічно кількість українських студентів, що навчається в
Польщі тільки зростає, що є негативним явищем для України. Варто зазначити, що
в Польщі навчається трохи більше 40% українського студентства, що здобуває
освіту закордоном, решта студентів обирають інші країни світу, серед яких:
Австрію, Німеччину, США, Канаду, Францію, Великобританію та інші.
Незважаючи на думку про те, що освітня міграція оцінюється як позитивне
явище для країни походження студентів, оскільки передбачає підвищення якості
освіти, отримання доступу до ширшого вибору курсів та дисциплін, налагодження
соціальних контактів та вивчення іноземних мов, все ж для української молоді така
міграція стає шляхом для еміграції, пошуку роботи на ринку праці ЄС. На жаль,
такий процес для України носить негативний характер, адже на навчання їде
креативна, мобільна, усесторонньо розвинута молодь, яка в більшості випадків
19
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після навчання залишається в тих країнах, або виїжджає до інших країн. Саме
тому, з метою ефективного регулювання міграційних процесів Україні слід
звертати увагу на взаємодію в освітній міграції, а не на односторонню, самостійну
роботу у даній сфері.
Прикладами такої взаємодії щодо регулювання освітньої міграції і отримання
від неї позитивних ефектів як для країни-донора, так і для країни-реципієнта є:
організація стажування студентів та викладачів у вищих навчальних закладах обох
країн; практика подвійних дипломів; участь у міжнародних закордонних
конференціях як студентів, так і викладачів. Більш детально розглянемо такі види
освітньої міграції на прикладі співпраці Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) з університетами Польщі.
ІФНТУНГ єдиний в Україні університет нафтогазового профілю ІV рівня
акредитації. У ньому навчаються до 10 тисяч студентів, близько 500 із яких іноземці із 42 країн світу. Завдяки якісному навчанню спостерігається і високий
рівень працевлаштування випускників. В ІФНТУНГ проводиться підготовка
фахівців за 42 спеціальностями за освітнім ступенем «бакалавр», 44
спеціальностями за освітнім ступенем «магістр».
Зазначимо, що однією з найбільш поширених форм взаємодії між
університетами України та Польщі є взаємне відвідування науковцями тих чи
інших вищих навчальних закладів. Це так звана короткострокова освітня міграція у
рамках якої: відбувається обмін досвідом, проводяться лекційні заняття. Так, 2018
р. в рамках святкування Дня Європи та в рамках виконання програми Erasmus+ в
ІФНТУНГ перебувала делегація з Краківської гірничо-металургійної академії імені
С. Сташица (Польща). Програмою перебування польської делегації було
передбачено проведення лекцій на тему «Безтраншейні технології в Польщі»,
зустрічі з керівництвом університету та директорами інститутів, які співпрацюють
із польським навчальним закладом по програмі подвійних дипломів, Центром
міжнародного співробітництва. На початку 2019 р. в Гірничо-металургійній
академії ім. Станіслава Сташица (Краків, Польща), з якою давно й успішно
співпрацює ІФНТУНГ, тривав Міжнародний тиждень партнерів Erasmus+, який
зібрав у Кракові представників 12 університетів з 9 країн світу. Надзвичайно
важливим пунктом заходу став обмін досвідом серед університетів. У рамках
програми «Erasmus+» відбувається також співпраця ІФНТУНГ з іншими
університетами Польщі, зокрема: Радомським технічного-гуманітарним
університетом ім. Казимира Пулавського; Свєнтокшиською політехнікою в
Кельцах.
Варто зазначити, що освітня міграція значною мірою пов’язана із можливістю
отримання студентами подвійних дипломів. ІФНТУНГ упродовж багатьох років
плідно cпівпрацює з Краківською гірничо-металургійною академією імені С.
Сташіца (AGH) в освітній, науковій та дослідницькій сферах. Це потужна
можливість для аспірантів, докторантів, викладачів, науковців розвиватись та
просувати свої ідеї, а для студентів п’яти інститутів ІФНТУНГ – Інституту
інженерної механіки, Інституту нафтогазової інженерії, Інституту природничих
наук і туризму, Інституту архітектури, будівництва та енергетики, Інституту
економіки та менеджменту після паралельного навчання у двох ЗВО ще й
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ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №3 (3) 2020

отримати два дипломи – державного та європейського взірця. Зокрема, кожного
року близько 100 студентів можуть здійснювати навчання за такою програмою
подвійних дипломів. Все це відбувалось завдяки Угоді про співпрацю між
ІФНТУНГ та AGH, підписаній понад 10 років тому.
Про нові можливості співпраці між ІФНТУНГ та AGH йшлось в інтерв’ю
ректора ІФНТУНГ, яке вийшло у квітневому номері за 2020 р. польської газети в
Україні «Kurier Galicyjski». Очільник університету наголосив на довготривалій та
взаємовигідній співпраці між навчальними закладами, коріння якої сягають 1994 р.
Ректор зазначив, що: «з 2011 року відповідно до програми подвійних дипломів 443
магістри успішно завершили навчання AGH з 14 спеціальностей. Сьогодні охочі
навчатись у Польщі мають підтвердити знання мови на рівень В 2. Але й
університет намагається запропонувати студентам вивчати польську мову в його
стінах. 92 кращих студентів ІФНТУНГ в цьому році розпочали семестр у Польщі. І
це тільки в магістратурі AGH» [14].
Короткострокова освітня міграція, що реалізовується через практику
подвійних дипломів, дає можливість сформувати нову генерацію професійних
кадрів, які завдяки такому навчанню мають можливість побачити світ;
познайомитись з тим, як в інших країнах функціонує відповідна галузь; дізнатись
як приймаються важливі рішення. Також вона сприяє налагодженню контактів та
впровадженню зарубіжного досвіду у вітчизняну практику забезпечення розвитку
виробничих галузей.
Позитивним досвідом короткострокової освітньої міграції є взаємна
відвідуваність українськими й польськими викладачами та студентами
університетів і науково-дослідних установ, у рамках їх стажування, проведення
лекційних занять, проходження практики, організації та участі у спільних
міжнародних конференціях.
Так, в рамках такої співпраці в 2017 та 2018 роках делегація студентів
ІФНТУНГ відвідала відділення Інституту нафти і газу – Національного
дослідницького інституту в м. Кросно (Польща). В рамках реалізації проєкту
«Міжнародне співробітництво в нафтогазовій освіті як відмінний тренінг
підприємництва та професійних навиків» студенти ІФНТУНГ та AGH мали таку
можливість. У 2019 р. польські студенти протягом чотирьох днів перебували в
ІФНТУНГ. Вони відвідали низку лекцій, круглий стіл, взяли участь в цікавому
квесті територією університету, побували в музеї нафтопромислів Галичини в м.
Надвірна. А в жовтня 2019 р. реалізація проєкту уже продовжилась в AGH. За
п’ять днів перебування в AGH студенти ІФНТУНГ встигли інтегруватись з
культурою та звичаями країни. У рамках перебування українських студентів в
Польщі вони відвідали цикл лекцій польських професорів, спілку нафтогазових
інженерів, ознайомились з діяльністю університету й роботою лабораторій.
Одним із позитивних ефектів освітньої міграції є обмін досвідом її учасників
шляхом організації та проведення міжнародних науково-практичних конференцій.
Їх учасниками є представники навчальних, науково-дослідних, проектних,
виробничих установ двох держав. Яскравими прикладами таких конференцій є:
Machines, equipment and materials for oil and gas production increase (2016, 2018, м.
Івано-Франківськ), MINInG TECHNIQUES „TUR 2017, 2019”» (м.Криніца-Здруй),
21

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №3 (3) 2020

Development of hydrocarbon exploration and production technologies “Geopetrol 2016,
2018” м. Закопане, «Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych.
Perspektywa polska i międzynarodowa» (2019, м.Краків). Результатом таких
конференцій стала публікація колективних монографій, збірник тез міжнародних
конференцій. Участь у зарубіжних конференціях сприяє посиленню співпраці між
навчальними закладами; обміну досвідом, теоретичними та практичними
напрацюваннями у вирішенні певних завдань; подальшому проведенню спільних
досліджень.
Ефективна співпраця між університетами України та Польщі сприятиме
інтеграції тих знань, практики та досвіду, які отримують студенти, як у своїй
країні, так і в країні куди студент поїде паралельно навчатися. У такому випадку
освітня міграція не носить негативного забарвлення, переважно характеризується
короткостроковим терміном перебування студентів та викладачів на території
іншої країни, не передбачає нелегальної міграції, а носить науковий та освітній
характер, що забезпечує обмін досвідом, практичними напрацюваннями у різних
галузях. Це, своєю чергою, дає можливість розвитку різних видів бізнесу
(підприємництва, самозайнятості) як в Україні, так і в інших країнах світу.
Проведене дослідження дало можливість визначити декілька найбільш
прогресивних форм співпраці між університетами України та Польщі, щоб на
такому прикладі продемонструвати кращі практики регулювання освітньої
міграції, а саме: забезпечення стажування для студентів та викладачів; практика
отримання подвійних дипломів, міжнародна співпраця з різних наукових питань;
участь у міжнародних закордонних конференціях як студентів, так і викладачів.
Результатом практики отримання подвійних дипломів стає впровадження набутих
практичних навиків як в Польщі та Україні, так і в інших країнах світу; можливість
випускників легально влаштуватись на високооплачувану роботу в провідних
компаніях світу, які мають свої представництва різних державах; інтеграція
отриманих знань. Міжнародна співпраця між університетами виражається у
реалізації положень, що розписані і погодженні двома сторонами у відповідних
двосторонніх договорах. Наукові ж напрацювання студентів та викладачів стають
основою наукових праць, таких як: збірники тез конференцій, періодичні видання,
монографії.
Висновки. Міграція населення є важливим процесом, що потребує постійного
контролю з боку держави. В іншому випадку вона може викликати негативні
наслідки, виправити які досить складно. Міграція населення першочергово впливає
на соціально-економічні показники, виробничу індустрію як країни-донора, так і
країни-реципієнта. Однією з перспективних є освітня міграція, при чіткому та
ефективному регулюванні якої можна вирішити окремі важливі питання, які
виникають у державі. Зокрема, щодо формування висококваліфікованих кадрів, які
зацікавлені в тому, щоб залишитись у своїй країні; покращення демографічної
ситуації, шляхом збереження населення працездатного віку і уповільнення
загального темпу старіння нації; покращення економічних показників:
стимулювання окремих видів виробництва, вирішення питання безробіття,
залучення та використання новітніх технологій. Вирішення таких питань можливе
за умови взаємодії та спільної співпраці між державами загалом, та вищими
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навчальними закладами зокрема. Саме від того на скільки взаємодіють між собою
вищі навчальні заклади щодо надання освітніх послуг громадянам різних держав
залежить те, як регулюватиметься освітня міграція та які подальші наслідки для
держав вона матиме.
Активна та цілеспрямована робота щодо розвитку співпраці між
університетами України та іншими країнами світу сприятиме створенню
продуктивних моделей взаємодії бізнесу та сфери вищої освіти, дасть змогу
підвищити якість освітніх послуг та наукових досліджень, сприятиме підвищенню
інноваційності вітчизняного бізнесу, забезпеченню його стабільного розвитку, а
отже, зростанню інноваційного потенціалу національної економіки та її
конкурентоспроможності.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Анотація. У статті досліджено питання відкритості та прозорості управління
в органах публічної влади. Виокремлено головні характеристики відкритості до
яких віднесено забезпечення: прав людини відповідно до норм законодавства;
участі у державних справах; дотримання вимог нормативно-правових актів
посадовими особами; забезпечення гласності затвердження управлінських рішень;
інформування громадян про діяльність органів публічної влади.
На підставі аналізу наукових праць з’ясовано, що основною підставою для
ефективності публічної влади, сформованої демократичним шляхом, є відкритість,
оскільки відсутність відкритості не дозволяє ефективно використовувати такий
демократичний механізм контролю за діяльністю органів публічної влади як
суспільний контроль. Встановлено, що відкритість визначається як стан об’єкта,
що характеризується його доступністю і може мати дуалістичне значення: як
якісна ознака управління персоналом і як принцип функціонування органу влади /
структурного підрозділу / публічного службовця.
З’ясовано ключову роль інформаційної відкритості та прозорості в
публічному управлінні, яка полягає в підвищенні результативності прийняття
управлінських рішень і підтриманні соціальної стабільності шляхом надання
доступності до процесу ухвалення управлінських рішень та інформаційної
відкритості діяльності всіх елементів системи публічного управління.
Виокремлено види відкритості в державній службі, серед яких: інформаційна
відкритість, спрямована на надання населенню об’єктивної, точної та повної
інформації про діяльність органів публічної влади, законодавство, послуги, права
та обов’язки громадян; кар’єрна відкритість, спрямована на забезпечення вільного
доступу до публічної служби, заміщення вакантних посад в органах державної
влади на основі врахування професійних та особистих якостей кандидатів;
персональна відкритість публічних службовців, яка проявляється через здатність
службовців нести відповідальність за свою професійну діяльність; сервісну
відповідальність, що спрямована на якісне надання адміністративних послуг
громадянам органами та посадовими особами.
Ключові слова: інформаційна відкритість, органи публічної влади, державна
служба, служба персоналу.
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ENSURING INFORMATION OPENNESS AND TRANSPARENCY OF
PERSONNEL MANAGEMENT IN PUBLIC AUTHORITIES
Abstract. The article examines issues of openness and transparency of management
in public authorities. The main parameters of openness are highlighted, which include the
provision of: human rights in accordance with the legislation; participation in public
affairs; compliance with the requirements of regulatory legal acts by officials; ensuring
the publicity of the approval of management decisions; informing citizens about the
activities of public authorities.
Based on the analysis of scientific works, it has been established that the main basis
for the effectiveness of public power, formed by a democratic way, is openness, since the
lack of openness does not allow effective use of such a democratic mechanism of control
over the activities of public authorities as public control. It has been established that
openness is defined as the state of an object characterized by its accessibility and can
have a dualistic meaning: as a qualitative feature of personnel management and as a
principle of functioning of a government body /structural unit/ public servant.
The key role of information openness and transparency in public administration has
been clarified, which consists in increasing the effectiveness of management decisionmaking and maintaining social stability by providing accessibility to the management
decision-making process and information transparency of the activities of all elements of
the public administration system.
There are types of openness in the civil service, including: information openness
aimed at providing the population with objective, accurate and complete information
about the activities of public authorities, legislation, services, rights and responsibilities
of citizens; career openness aimed at ensuring free access to public service, filling
vacancies in public authorities on the basis of taking into account the professional and
personal qualities of candidates; personal openness of public servants, which is
manifested through the ability of employees to be responsible for their professional
activities; service responsibility aimed at providing quality administrative services to
citizens by bodies and officials.
Keywords: information openness, public authorities, civil service, personnel
service.
Постановка проблеми. Втілення демократичних принципів управління
персоналом в органах публічної влади має відбуватись відповідно до
концептуального розуміння його відкритості. Це поняття мало б активно
використовуватися у законодавстві та науковому дискурсі. В умовах
26

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №3 (3) 2020

реформування державної служби виникає потреба змістового обґрунтування
«відкритості державної служби», окреслення проблеми забезпечення її відкритості.
Це потребує напрацювання теоретичного обгрунтування до висвітлення поняття
«відкритість державної служби», а також формулювання типових ознак її видів,
головних характеристик відкритості, зокрема: забезпечення прав людини
відповідно до норм законодавства; її участі державних справах; дотримання вимог
нормативно-правових актів посадовими особами; забезпечення гласності
затвердження управлінських рішень, інформування громадян про діяльність
органів публічної влади. Разом з тим відкритість та прозорість управління дає
можливість досягти стабільності в соціумі, підвищує результативність прийняття
управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці забезпечення
відкритості державної служби присвячені публікації таких вітчизняних
дослідників, як В. Авер'янов, Е. Афонін, Н. Гудима, О. Крет, Н.Нижник,
В. Пилаєва, В.М. Ярошенко та інших. Аналізуючи праці науковців,
спостерігається усвідомлення значущості принципу відкритості, на якому має
базуватися ефективна діяльність органів публічної влади. Водночас, саме поняття
відкритості, параметри та детермінанти якості відкритості, які часто поєднують з
іншими характерними ознаками управління персоналом в органах публічної влади,
залишаються малодослідженими. Відкритість цього процесу є характеристикою
професійної діяльності, а тому досить важко відстежити, як вона забезпечується на
практиці. Метою даного дослідження є пошуки ефективних шляхів вирішення цих
актуальних питань.
ННІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і
природокористування України, що здійснюються у межах науково-дослідної теми
“Теоретичні засади і механізми реалізації інноваційних процесів у публічному
управлінні” (ДР №118U100146).
Мета статті – конкретизація та деталізація інформаційної відкритості та
виокремленні її видів в управлінні персоналом органів публічної влади.
Відповідно до мети статті визначено такі завдання:
1) уточнити змістовне навантаження поняття «відкритості» як демократичного
принципу діяльності органів публічного управління;
2) з’ясувати способи підвищення рівня відкритості в управлінні персоналом;
3) запропонувати деякі заходи щодо динамічного впровадження відкритості в
управлінні персоналом з метою підвищення його соціальної спрямованості та
ефективності.
Виклад основного матеріалу. в органах публічної влади відкритість може
виступати і певною якісною ознакою управління персоналом, так і відповідним
принципом його функціонування. Відкритість визначається як стан об’єкта, що
характеризується доступністю його.
Управління персоналом в органах публічної влади – це непростий процес і
багатогранний. Від того, наскільки ефективно впроваджуються та працюють
різноманітні технології та принципи управління персоналом, залежить
ефективність та результативність державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування.
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Часто на міжнародному рівні принцип відкритості ототожнюється із
принципом прозорості, що пов’язано з етимологічним походженням двох
зазначених категорій, хоча в Україні науковці стараються розрізняти відкритість
від прозорості й наводять відповідну аргументацію. Деталізація «відкритості»
призводить до того, що такий принцип може поєднуватись не тільки із прозорістю,
але й із гласністю чи доступністю органів публічної влади. Зокрема, це стосується
таких понять, як: «відкритість інформації» (сполучено із прозорістю), «відкритість
органу публічної влади щодо прийняття управлінських рішень» (сполучено із
доступністю), «відкритість адміністративного процесу» (сполучено з гласністю).
Проведемо більш детальний аналіз зазначених категорій.
Основною підставою для ефективності публічної влади, сформованої
демократичним шляхом, є відкритість. Коли відкритість відсутня, суспільний
контроль за діями влади є неможливим. Лише в тому випадку, якщо публічна
влада «прозора», тобто відкрита, надає про свої рішення та дії повну і точну
інформацію, правдива у своїх намірах, тоді можна визначити, наскільки її дії
відповідають закону та є моральними [1].
У науковій літературі часто використовують категорію «інформаційна
відкритість», яку можна трактувати так само як і прозорість органу публічної
влади. Так, інформаційна відкритість полягає у створенні відповідних
інформаційних каналів від органів державної влади до громадян, через які
населення матиме змогу отримувати важливу, правдиву та детальну інформацію
[2, с. 92]. Водночас, прозорість органів влади реалізується через: обов’язки
розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків,
передбачених законом; організацію доступу до публічної інформації визначеним
розпорядником відповідальним підрозділом чи посадовою особою; максимальне
спрощення процедури подання запиту та отримання інформації; здійснення
парламентського, громадського (у т. ч. шляхом проведення громадських
експертиз) та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної
інформації [3, с. 163]. Можемо констатувати, що в інформаційному контексті
відкритість можна трактувати так само як і прозорість, однак даний критерій є
значно ширшим від неї.
Так, прозорість надає можливість громадянам одержати необхідну та точну
інформацію про функціонування органів влади, а відкритість дозволяє брати
активну участь, впливати на прийняття рішень та розроблення й впровадження
державних програм розвитку. Основна відмінність між відкритістю та прозорістю
у тому, що перша носить активний характер, тобто передбачає певні дії громадян, а
друга – є скоріше пасивним станом, за якого населення лише має можливість
одержувати потрібну інформацію про діяльність органів влади.
У Статті 4 Закону України «Про державну службу» задекларовано прозорість
– відкритість інформації про діяльність державного службовця, як один принципів
з дотриманням якого здійснюється державна служба [4].
Варто зазначити, що в Україні принцип прозорості влади є одним із
першочергових у діяльності органів публічної влади. Зауважимо, що Законом
України «Про доступ до публічної інформації» передбачено три загальні принципи
забезпечення доступу до публічної інформації:
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1) прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень;
2) вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень,
установлених законом;
3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, мовних або інших ознак [5, с. 242].
Н. Гудима розмежовує поняття відкритість і прозорість, розглядає їх як
принципи функціонування органів публічного управління, при цьому відкритість
державної влади визначає як обов’язок із забезпечення можливості вільного
доступу громадян до здійснення управління державними справами, а прозорість –
у встановленні органами публічного управління умов, що забезпечують залучення
громадян та інших об’єктів управління до прийняття управлінських рішень за
рахунок створення і гарантування високого рівня їх обізнаності [6, с. 16].
Відкритість передбачає наявність у системі правових відносин широких
каналів взаємопроникнення для всього спектра соціальних, економічних і
політичних сил. Таким чином, принцип відкритості забезпечує можливості
вільного доступу громадян до здійснення управління державними справами
безпосередньо, наприклад на посадах державних службовців, або опосередковано,
шляхом участі в демократичних виборах [7].
Якщо відкритість дає можливість особі спостерігати або брати участь у
діяльності органу публічної влади, то прозорість слід відносити до можливості
особи зрозуміти, як саме працює механізм публічного управління, як відбувається
процес реалізації, наприклад, місцевою державною адміністрацією її завдань.
Відкритість носить соціально-комунікативний характер, а прозорість – виключно
функціональний, завдяки чому вона спрямована на оптимізацію регулятивних
процесів у системі публічного управління. Таким чином, значення поняття
прозорості найчастіше пов’язано з інформаційною відкритістю соціальних,
економічних і політичних процесів.
На сьогодні у вітчизняній науковій літературі поширеним став також термін
«транспарентність», що з англійської мови перекладається як прозорість. Однак
значення транспарентності часто пов’язують із відкритістю, а саме із
інформаційним забезпеченням соціальних, економічних та політичних процесів.
Транспарентність може відображати вплив інформації, що передбачає
двосторонній взаємозв’язок між державою та громадянським суспільством: –
«зверху» – через забезпечення відкритості державної влади перед громадянами та
надання їм відповідної інформації; – «знизу» – як зворотній зв’язок, шляхом
забезпечення рівних можливостей для участі громадян у політичному житті.
Американський вчений К. Худ стверджує, що термін «транспарентність» у
відношенні до публічного управління вперше вжитий відомим філософом і
правознавцем Дж. Бентамом у 1790-х рр. у контексті прозорого управління або
гласності (transparent-management or publicity) [8, с. 10]. Проте, з того часу
проблема транспарентності фактично не піднімалася до 1980-х рр., коли у світі
розпочався процес правової регламентації положень щодо забезпечення свободи
слова, доступу до ухвалення державних рішень, розповсюдження інформації
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органами влади, що знайшло відображення у прийнятих нормативноправових
актах низки країн.
За дослідженням Е. Афоніна, у транспарентних відносинах відкритість,
прозорість та гласність є органічно поєднані, проте самі по собі ці принципи
державної служби не тотожні між собою, а тільки доповнюють один одного,
оскільки забезпечення ефективного управління можливе, коли за рахунок
прозорості громадяни можуть бачити всі проблеми та недоліки на державній
службі, а відкритості – впливати на їх усунення [9, с. 9]. На думку автора, поняття
«відкритість», «прозорість» та «гласність» є певними атрибутивними ознаками
транспарентності. Такої ж думки дотримується Є. Романенко, який під основними
рівнями транспарентності публічного управління розуміє поняття гласності,
відкритості та публічності, вкладаючи в них законодавчий та доктринальний зміст.
При цьому, гласність розглядається як: доступність для громадського
ознайомлення; загальновідомість будь-чого, оголошення; відкритість характеризує
доступність для всіх бажаючих, щирість, незакритість істини; а публічність –
реалізація будь-якої діяльності у присутності публіки, щось суспільне, а не
приватне [10, с. 19].
За твердженням О. Крет, саме термін «транспарентність» дає можливість
комплексно розглянути проблему і розмежувати низку термінів, близьких, але не
тотожних йому. Аналізуючи термін «транспарентність», автор застосовує підхід,
який дозволяє визначити транспарентність державної влади як відкритість,
прозорість, гласність, публічність і підзвітність процесу формування, розвитку та
функціонування органів державної влади різного рівня та процесу прийняття ними
рішень [11, с. 15].
Значення поняття «транспарентність» визначає поінформованість громадян з
приводу прийняття політичних рішень, інформаційну відкритість соціальних,
економічних та політичних процесів, транспарентність (прозорість) – це
обізнаність діями влади, а відкритість – це реальна можливість вплинути на її зміст
[12, с. 86]. Про те, що транспарентність у публічному управлінні стосується саме
інформаційної відкритості органів державної влади, забезпечення ними
комунікацій з громадськістю шляхом інформування та надання роз’яснення
стосовно мети, напрямів та завдань, цілей, досягнень і недоліків своєї діяльності
зазначає В. Пилаєва [13, с. 262].
Аналіз сучасних досліджень з теорії публічного управління, присвячених
проблемі відкритості/закритості державної служби, засвідчив те, що категорія
«відкритість» досліджується із «публічністю», «прозорістю», «доступністю»,
«транспарентністю», водночас досить часто ототожнюється, або як мінімум
порівнюється з ними. Однак, це не зовсім правильний підхід. На нашу думку,
відкритість управління персоналом є більш ширшим критерієм функціонування
органів публічної влади. Нерідко науковці відкритість державної служби
пов'язують тільки з інформуванням громадян щодо діяльності органів державної
влади та їх залученням до прийняття управлінських рішень, однак, це є не зовсім
коректним у питанні практичного втілення відкритості державної служби як
важливого атрибуту та характеристики цієї професійної діяльності.
30

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №3 (3) 2020

В органах публічної влади принципи відкритості та прозорості задекларовані
в нормативно-правових актах, наприклад, у Кодексі етики державних службовців
(посадових осіб місцевого самоврядування).
Видається вартою уваги думка І. Грищенко, що «керівники громад, які є
ефективними менеджерами, тобто їх діяльність спрямована на постійне досягнення
результатів у покращенні життєдіяльності громади, були обрані на цю посаду
знову і врешті-решт покращили свою здатність спілкуватися та залучати
громадськість до адміністрування, їхня потреба у владі стає більш соціально
орієнтованою з певним часом» [14].
Поняття «відкритість державної служби» характеризує активно-діяльнісну
природу державної служби, яка виявляється в багатьох аспектах її функціонування.
Саме активно-діяльнісна природа державної служби є підґрунтям для
відокремлення поняття «відкритість» від понять «публічність», «доступність»,
«прозорість» та «транспарентність». Це дає змогу визначити окремі види
відкритості державної служби:
- інформаційну (надання населенню об’єктивної, точної та повної інформації
про діяльність органів державної влади, законодавство, послуги, права та
обов’язки громадян);
- сервісну (урахування та задоволення потреб громадян відповідно до
нормативної бази);
- кар’єрну (забезпечення вільного доступу до державної служби, заміщення
вакантних посад в органах державної влади на основі врахування професійних та
особистих якостей кандидатів);
- персональну відкритість державних службовців (здатність посадових осіб
нести відповідальність за свою діяльність) [15].
Виходячи з вищесказаного можна констатувати, що якщо явище відкритості
має соціально-комунікативний характер. Відкритість у публічному управлінні не
просто відкриває суспільству доступ до управлінської інформації, вона за
допомогою реалізації такого роду доступу принципово видозмінює в бік соціальної
орієнтованості діяльність владних структур. Щоб даний процес здійснювався з
максимальною ефективністю, необхідно дотримуватися низки певних принципів,
зокрема:
- формування більш стрункої і менш заплутаної системи органів публічної
влади управління із чітким визначенням їх компетенції і функцій;
- законодавче закріплення діалогу служби управління персоналом з
громадськістю й фактичне гарантування доступності для суспільства інформації
про її діяльність;
- досягнення розумної відкритості всіх етапів процесу підготовки й реалізації
державних рішень із життєвоважливих суспільно-політичних питань щодо
управління персоналом в органах публічної влади.
Висновки. Отже, відкритість та прозорість є різними критеріями в управлінні
персоналом в органах публічної влади, оскільки перша носить активний характер,
який характеризує можливість впливати громадян на прийняття управлінських
рішень, а друга – скоріше пасивний характер, при якому громадяни скоріше
отримують інформацію про діяльність відповідної служби. Відкритість фактично є
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ознакою участі громадян у діяльності органів державної влади; забезпечення
активного суспільного контролю над реалізацією ними відповідних завдань і
реального впливу громадян на управлінську діяльність, а транспарентність, як і
прозорість має ті ж самі особливості.
На сучасному етапі реформування системи публічного управління в Україні
стан законодавчої та нормативно-правової бази не забезпечує належної реалізації
принципу відкритості. Виходячи з цього системні та комплексні дослідження є
актуальними та зумовлені необхідністю подальших демократичних перетворень у
системі публічного управління.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ДИПЛОМАТИЧНИХ СЛУЖБ:
КАДРОВА ПОЛІТИКА
Анотація. У статті досліджується державне управління як один із важливих
структурних елементів в системі органів дипломатичних служб України у
сучасних міжнародних відносинах. Проаналізовано трактування сутності категорії
«дипломатична служба» та «методу управління кадрового процесу». Досліджено
основні заходи та методи задля імплементації кадрової політики, які визначають
основні кадрові процеси. Визначено основні проблеми кадрового забезпечення
дипломатичної служби України, та описано поточний процес відбору претендентів
на зайняття вакантних посад у дипломатичних установах України і сформовано
деякі шляхи удосконалення механізмів підбору дипломатичних кадрів України.
Вивчено деякі аспекти державного управління в системі дипломатичної служби,
які регулюються Конституцією України та Законами "Про дипломатичну службу
України", "Про державну службу", Трудовим кодексом України, Консульським
статутом України, а також іншими нормативними актами та існуючі міжнародні
договори. Досліджено основні елементи діяльності дипломатичних представництв,
де основні аспекти роботи базуються на захисті інтересів та законних прав та
свобод громадян країни за кордоном та реалізації безпеки суспільства та держави.
У дослідженні наведені достовірні службові дані фактичних показників кадрового
складу дипломатичної служби України за період з 2017-2020 рр. Проаналізовано
кількісні показники щодо мовної підготовки та професійного навчання штатних
працівників дипломатичної служби. Оцінено результативні показники діяльності
працівників закордонних дипломатичних установ за 2017-2020 рр. та рівень вчасно
виконаних доручень та частки прийнятих нормативно-правових актів у загальній
кількості розроблених. Описано розроблені відповідні пропозиції, в тому числі
проєктів законодавчих актів, щодо посилення інституційної спроможності органів
дипломатичної служби України, задля реалізації ефективної кадрової політики, яка
має імплементуватися протягом 2020 року.
Ключові слова: дипломатична служба, державна служба, кадровий процес,
кадрова політика, кадровий склад, закордонні дипломатичні установи.
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PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SYSTEM OF DIPLOMATIC SERVICES:
PERSONNEL POLICY
Abstract. The article examines public administration as one of the important
structural elements in the system of bodies of the diplomatic services of Ukraine in
modern international relations. The interpretation of the essence of the category
"diplomatic service" and "method of managing the personnel process" is analyzed. Main
activities and methods for the implementation of personnel policy, which determine the
main personnel processes, have been investigated. The main problems of staffing the
diplomatic service of Ukraine are identified, and the current process of selection of
applicants for vacant positions in diplomatic institutions of Ukraine is described, and
some ways are formed to improve the mechanisms for the selection of diplomatic
personnel in Ukraine. Some aspects of public administration in the system of the
diplomatic service are studied, they are regulated by the Constitution of Ukraine and the
laws "On the diplomatic service of Ukraine", "On public service", the Labor Code of
Ukraine, the Consular Charter of Ukraine, as well as other regulations and existing
international treaties. The main elements of the activities of diplomatic missions, where
the main aspects of work are based on the protection of the interests and legal rights and
freedoms of citizens of the country abroad and the implementation of the security of
society and the state, have been studied The study provides reliable service data of the
actual indicators of the personnel of the diplomatic service of Ukraine for the period
from 2017-2020. The quantitative indicators of language training and professional
training of staff members of the diplomatic service are analyzed. The performance
indicators of employees of foreign diplomatic institutions for 2017-2020 were evaluated.
And level of orders completed on time and the share of the adopted regulatory legal acts
in the total number of developed ones. Relevant proposals, including draft legislative
acts, to strengthen the institutional capacity of the bodies of the diplomatic service of
Ukraine, to implement an effective personnel policy, which should be implemented
during 2020, are described.
Keywords: diplomatic service, civil service, personnel process, personnel policy,
personnel, foreign diplomatic institutions.
Постановка проблеми. Оскільки дипломатична служба являється
невідокремленим структурним елементом державної служби України, яка формує
та реалізує зовнішню політику України на міжнародній арені та відстоює інтереси
держави і громадян керуючись нормативно-правовими нормами міжнародного та
національного законодавства. У дослідженні поставлено завдання визначити роль
кадрової політики у системі дипломатичної служби задля формування ефективного
державного управління зовнішньої політики держави.
Оскільки кадрова політика визначає посилення ролі потенційного працівника
дипломатичної служби таким, від якого залежить ефективність реалізації
поставлених завдань, тому що відбуваються значні структурні перетворення на
міжнародній арені та в сучасних міжнародних відносинах. У зв’язку із науковотехнічним прогресом та розвитком новітніх інформаційних технологій,
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відбувається поглиблення протиріч сучасної світової економіки та загострення
глобальної конкуренції, з однієї сторони, та зростання взаємозалежності держав, з
іншої сторони, спричиняє більш високі вимоги до якості дипломатичного
персоналу, яка базується на основі знань, навичок, , здатності до
самовдосконалення, розвитку та прийняття рішучих свідомих дій.
Тому вимоги до професійного дипломату, окрім володіння спеціальними
знаннями, зобов’язують розуміння складних процесів міжнародних відносин як
єдиної системи, де необхідно імплементувати правильні самостійні рішення та
висновки та вибирати прийнятні варіанти для реалізації поставлених державою
завдань. Сучасна міжнародна діяльність країни на світовій арені вимагає
високопрофесійних спеціалістів, де за даних вимог, механізми кадрового
забезпечення дипломатичної служби повинні бути якомога досконалішими.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематику державного управління,
дипломатичної служби та її кадрової політики досліджує значна кількість
науковців. Зокрема, наукові праці А. О. Гончарова, Б. І. Гуменюк,
В. С. Загорський, М. І. Карпа, Н. І. Пахомова, О. В. Щерба, О. С. Чмельова,
С. О. Телешун, Ю. В. Ковбасюк, Ю. В. Чуйко присвячені аналізу деяких аспектів
становлення кадрової політики сучасної дипломатичної служби України в рамках
глобалізаційних процесів, які вплинули на розвиток та становлення державної
служби та її зовнішньополітичну діяльність. Значну роботу з аналітичної оцінки
дипломатичної служби здійснюють експерти Міністерства закордонних справ
України.
Метою роботи є дослідження ролі державного управління в системі
дипломатичної служби задля формування результативної кадрової політики. Для
досягнення мети визначено наступні завдання:
1.
визначити основні заходи і методи для імплементації кадрової
політики в системі дипломатичної служби;
2.
описати поточний процес відбору претендентів на зайняття вакантних
посад у дипломатичних установах України;
3.
проаналізувати кадровий склад дипломатичної служби України.
При проведенні дослідження були використані загальнонаукові й спеціальні
методи дослідження, зокрема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, системноструктурний аналіз, статистичний аналіз, графічний, політологічний та
геополітичний методи.
Виклад основного матеріалу. Оцінюючи кадрові питання та стратегічну
політику у контексті становлення державного управління в системі дипломатичної
служби в Україні вимагає детального дослідження, адже кадрова політика
державної служби постійно видозмінюється та модернізується застосовуючи при
цьому різноманітні методологічні підходи, інноваційні наукові доробки, світовий
досвід теорії та практики функціонування кадрових процесів. Визначені відповідно
до кадрової політики органів публічної влади основні напрями формування та
розвитку кадрових процесів потребують теоретичного обґрунтування, детального
вивчення та практичного використання теоретичних напрацювань.
Прикладами деяких кадрових процесів на практиці у межах національного
рівня можна вважати розробку концепції державної кадрової політики,
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формування шляхів і механізмів кадрового забезпечення, створення цільових
кадрових програм, виконання планів роботи з кадрами і кадрових програм тощо.
Тому вивчення методів управління даними та іншими кадровими процесами є
необхідним та актуальним.
Зокрема, невирішеною частиною залишається формування єдиного теоретикометодологічного базису для забезпечення таких процесів, розробка категорійного
апарату з позиції системного підходу для формування концептуальних підходів до
державної служби. На сьогодні існує безліч методів державного управління, а
також розробляється методологія державного сучасного управління та інших
галузей знань, застосовуючи при цьому методологію окремих галузей
господарства задля поточних потреб формування методології державного
управління, задля становлення ефективного управління в системі дипломатичної
служби. Тому найбільш широко використовуваним способом пізнання є системна
методологія, а результатом застосування якої є синтезування практики, пізнання,
норм, та пошуку необхідних методів [1, с. 354-355].
На загальнодержавному рівні кадровий процес в системі дипломатичної
служби включає: розробку стратегічної концепції державної кадрової політики,
формування поточних шляхів і механімів кадрового забезпечення, створення
цільових кадрових програм, виконання встановлених планів роботи з кадрами і
кадрових програм, та імплементація основних кадрових програм [2, с. 189]. Тому
сучасні наукові доробки та практичні напрацювання в основному скеровані на
кадрові процеси на рівні діяльності окремих органів державного управління в
системі дипломатичної служби які безумовно у більшості випадків похідні від
загальнодержавних. У кожному із зазначених напрямів для імплементації кадрової
політики проводять наступні заходи, які визначають головні кадрові процеси:
 відповідну розробку стратегічної концепції державної кадрової політики;
 формування необхідних механізмів задля кадрового забезпечення;
 створення та імплементація цільових кадрових програм;
 виконання визначених планів роботи з кадрами та кадрових програм;
 втілення основних кадрових програм;
 формування відповідної стратегії підбору кадрів задля заміщення вакантних
посад;
 визначення поточних процесів розстановки кадрів;
 формування поточної процедури прийому та звільнення персоналу;
 проведення підготовки, перепідготовки та можливість підвищення
кваліфікації та компетентності персоналу;
 створення та реалізація відповідних стандартів кваліфікації працівників;
 проведення ідентифікації кадрового складу за якісними та особистими
показниками;
 проведення контролю результатів праці дипломатичного працівника;
 формування мотивуючих та стимулюючих засобів, задля ефективної
діяльності працівника;
 розробка підходів управління з врахуванням індивідуальних якостей
працівників;
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 комплектування та ефективне застосування кадрового резерву;
 проведення заходів задля підвищення престижності роботи в дипломатичних
органах;
 формування чіткого розподіл функцій, завдань та відповідальності за їх
здійсненням;
 проведення заходів задля запобігання корупційних дій.
Зазначені кадрові процеси є основними об’єктами управління та вимагають
необхідного інструментарію задля прийняття відповідних кадрових рішень, та
застосування спеціальних методів для здійснення кадрової політики. Трактування
поняття «методу управління кадровими процесами» визначається як
систематизований спосіб владного впливу на процес розвитку кадрових процесів,
функціонування кадрових служб, конкретних посадових осіб, діяльність яких
призводить до
вирішення поставлених
кадрових питань, ефективного
використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності кадрового
забезпечення дипломатичної служби.
Методи кадрових процесів націлені на практичну імплементацію кадрових
рішень, які провадять управлінський вплив на об’єкти управління відповідно до
цілей та завдань кадрової політики державної служби та політики органів
дипломатичної служби. Даний вплив може здійснюватися як безпосередньо на
кадрові процеси, так і опосередковано, мати короткострокову чи довгострокову
дію. Основними методами управління кадровими процесами в органах
дипломатичної служби вирізняються наступними основними функціями:
стимулювання; контролю; активізації; стабілізації; регламентування; посилення
мотивації персоналу; нормування; коректування кадрової політики; прогнозування
кадрових процесів; проектування; кадрове моделювання тощо [1, с. 356-357].
На сьогоднішньому етапі основним принципом кадрової роботи виступає
індивідуальний підхід до кандидатів у співробітники та поточних співробітників,
при цьому використання їх особисті якості задля досягнення та гармонізації
власних, колективних та державних інтересів, що надасть можливість якнайкраще
реалізувати та імплементувати поточні поставлені завдання. Спеціальну увагу
необхідно приділяти питанню поточним володінням майбутнім співробітником, як
універсальними теоретичними знаннями, так і спеціальними, тобто знання
специфіки функціонування дипломатичної служби, майбутньої конкретної роботи,
особистих зв'язків, культури та моделі спілкування тощо.
Департамент персоналу Міністерства закордонних справ України здійснює
діяльність зосереджену на підбір фахівців для забезпечення потреб як
центрального апарату, так і закордонних дипломатичних установ. У даному
процесі досить важливими є наступні напрями його діяльності, а саме:
1) необхідність дотримуватись послідовної кадрової політики установи, де
необхідно чітко визначити наступні вимоги: здійснення кадрового маркетингу, а
саме аналіз ринку робочої сили, котра може бути залучена до дипломатичної
служби, професійний підбір та розстановка кадрів, рекомендації щодо необхідності
підвищення кваліфікації персоналу, робота по ротації кадрів, координація
загальних завдань та планів кадрового забезпечення [3];
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2) потрібно якісно реалізовувати та імплементувати наступні функції:
встановлювати джерела комплектування кадрів, аналізувати поточний стан
плинності кадрів та створювати пропозиції стосовно необхідності скорочення
кадрів, реалізовувати оформлення прийняття, звільнення, переміщення
співробітників всередині дипломатичної установи, формувати необхідні списки
кадрового резерву, проводити поточний облік порушень трудової дисципліни та
формувати рекомендації задля їх усунення [4, с. 66].
Згідно з правовою доктриною трактування поняття «дипломатичної служби»
тлумачать як спеціальний вид професійної службової діяльності [5, с. 421]. У
Законі України «Про дипломатичну службу» в статті 1 інтерпретується поняття
«дипломатичної служби» яка визначається як професійна діяльність громадян
України, яка скерована на практичну реалізацію зовнішньополітичної діяльності
України, захист національних інтересів країни у сфері міжнародних відносин, а
також прав та інтересів громадян та фізичних та юридичних осіб України за
кордоном [6].
Згідно з наданими повноваженнями спеціального органу державної влади, а
саме Міністерства закордонних справ України, діяльність дипломатичного апарату
України здійснюється виключно на державному рівні [7]. У зв'язку з проходженням
дипломатичної служби формуються дипломатичні зносини, які регулюються
Конституцією України, та наступними законами: «Про дипломатичну службу
України» [6], «Про державну службу» [8], Кодексом законів про працю України,
Консульським статутом України, а також іншими нормативно-правовими актами та
чинними міжнародними договорами, де дозвіл на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України [5, с. 420].
Прийняття на дипломатичну службу визначається Законом України "Про
дипломатичну службу" та довершується на конкурсній основі, за виключенням
обставин, коли призначення осіб на дипломатичні посади втілює Президент
України [6]. Поточний порядок проведення конкурсу відбувається на основі
затвердженої постанови КМУ від 16.11.2001 року № 1754, а задля забезпечення
проведення даного конкурсу відповідно до наказу Міністерства закордонних справ
формується спеціальна конкурсна комісія. Конкурс проводиться у наступній
черговості: спочатку публікується оголошення стосовно проведення відповідного
конкурсу в засобах масової інформації, приймаються пакет документів від
зацікавлених претендентів взяти участь у даному конкурсному відборі, де
здійснюється попередній розгляд на відповідність кваліфікаційним вимогам, відтак
проводиться іспит та селекція кандидатів [9].
Опубліковане оголошення стосовно відповідного конкурсу містить детальну
інформацію стосовно назви вакантної посади, основні вимоги яким повинні
відповідати кандидати згідно з типовими професійно-кваліфікаційними
характеристиками посад державних службовців, поточний термін подання
документів в загальному триває 30 календарних днів після подання публікації на
розголошення з необхідною додатковою інформацією. Подані кандидатами пакет
документів проходить процедуру розгляду на відповідність кваліфікаційним
вимогам задля прийняття на дипломатичну службу.
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Кандидати документи яких не відповідають поточним вимогам до конкурсу
не допускаються. Пакет документів, які були надіслані до Міністерства
закордонних справ пізніше зазначеного терміну, не приймаються. Також до
конкурсу не допускаються кандидати, котрі досягли, відповідно до законодавства,
досягнення граничного віку перебування на державній службі, або визнані
недієздатними, мають судимість, яка несумісна з посадою державного службовця,
при прийнятті на дипломатичну службу будуть підпорядковуватись близьким
родичам, або позбавлені права займати відповідні посади, у зв’язку із станом
здоров'я не можуть направлятись у довготермінове закордонне відрядження, або
не мають відповідної вищої освіти та у інших випадках визначених чинним
законодавством.
Кандидати, котрі допущені до даного конкурсу після прийому та розгляду
документів, здають кваліфікаційний іспит на знання законів України, володіння
іноземними мовами та проходять співбесіди у відповідних підрозділах
міністерства. Департамент персоналу Міністерства закордонних справ встановлює
дату проведення кваліфікаційного іспиту та інформує кандидатів стосовно часу та
місця проведення. Кваліфікаційний іспит сформований у вигляді екзаменаційних
білетів, котрі проходять шляхом комп'ютерного тестування, виключно на
державній мові. Кандидати на даному іспиті демонструють знання Конституції
України, Законів України "Про державну службу", "Про дипломатичну службу",
інших законів, міжнародних договорів тощо. Кандидати, котрі не склали
кваліфікаційний іспит, вибувають з даного конкурсу.
Рівень володіння іноземними мовами оцінюється Вищими курсами іноземних
мов Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України
за направленням Департаменту персоналу. Після розгляду поданого пакету
документів, отримання результатів кваліфікаційного іспиту, відповідного
контролю знання іноземних мов та проведеної співбесід, здійснюється поточний
відбір претендентів задля аудієнції на дипломатичну службу, котру реалізує
конкурсна комісія. Претенденти, котрі за результатами конкурсного відбору
пройшли з позитивними результатами, проте не були вибрані для зарахування на
дипломатичну службу, претенденти які погодилися, будуть зарахованими до
кадрового резерву які рекомендуються конкурсною комісією. У випадках коли не
відібрано жодного кандидата, повторно оголошується новий конкурс. Оцінюючи
поточний процес добору кадрів для призначення на дипломатичну службу за
конкурсною системою формує необхідні умови задля об'єктивного відбору
кваліфікованих спеціалістів.
Основана частина дипломатичних працівників, які були прийняті на
дипломатичну службу в останні роки, має відповідну освіту, вільно володіють
двома іноземними мовами і демонструють здатність до набуття необхідних
кваліфікаційних навичок. Проте дана конкурсна система підбору потенційних
кадрів має низку прогалин та вимагає вдосконалення даної процедури відповідно
до специфіки дипломатичної служби, яка спричинена надзвичайно високою
складністю завдань у зовнішній сфері державної діяльності та зобов’язує від
дипломатичного працівника ефективної діяльності як в середині країни, так і за її
межами. Також не є прийнятним довготривалий процес конкурсного відбору
потенційних кадрів на дипломатичну службу, тому необхідно сформувати
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процедуру активного використання можливості прийняття на дипломатичну
службу кандидатів з кадрового резерву. Дана процедура зобов’язує формування
якісного кадрового резерву дипломатичної служби, що, в свою чергу, потребує
підвищення ефективності функціонування Департаменту персоналу Міністерства
закордонних справ України в даному напрямі.
Задля досягнення ефективного функціонування кадрового складу
дипломатичної служби України необхідно удосконалювати поточні методи відбору
кадрів та процес проходження дипломатичної служби даними кадрами таким
способом, задля посилення врахування всіх психологічних якостей та здібностей,
та готовності брати на себе відповідальність, тобто осіб, які приймаються на
дипломатичну службу. При проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад
доцільно проводити співбесіду або відповідне тестування разом з психологом для
визначення особистих якостей кандидатів. Оскільки в дипломатичній службі
невід'ємною частиною робочого процесу являються довготермінові закордонні
відрядження, тому дані співбесіди є досить необхідними. Адже врахувавши
психологічні якості дипломатичних працівників, дана процедура полегшить
формування безконфліктних колективів закордонних дипломатичних установ,
знизить рівень зародження конфліктів, дозволить уникнути інших непорозумінь та
проблем, що в результаті буде сприяти підвищенню ефективності функціонуванню
даних установ.
Загально відомим фактором щодо психологічного клімату закордонної
дипломатичної установи являється вплив як мікро, так і макросередовища. Якщо
на поточний клімат макросередовища, тобто того соціального простору, де
знаходиться, живе та здійснює діяльність колектив закордонної дипломатичної
установи, вплинути неможливо, то формування позитивного мікросередовища є
досить вагомим завданням кадрового менеджменту міністерства. Задля
забезпечення даного середовища, необхідно досліджувати та ураховувати ознаки
суспільно-економічного
розвитку країни,
де
функціонує відповідний
дипломатичний колектив.
Також, при формуванні закордонних дипломатичних установ важливим
фактором психологічного клімату мікросередовища є кількісний склад закордонної
установи, оскільки обмежене спілкування теж формує додаткове психологічне
навантаження на його членів, тому не кожна особистість зможе ефективно
виконувати свої професійні обов'язки в даних умовах. З огляду на те надзвичайно
важливо знати, ретельно аналізувати та враховувати психологічні якості
потенційних співробітників при відборі та призначенні кадрів закордонних
дипломатичних установ.
Однією з суттєвих особливостей дипломатичної служби, являється наступне,
що працівники закордонних установ мають володіти як глибокими фаховими
знаннями, так і особливими психологічними якостями, що дозволить якнайкраще
виконувати поставлені обов’язки та завдання. Тому, з метою виявлення найбільш
відповідних кандидатів на вакантні посади, можна застосовувати професіограми,
які повинні бути розроблені за участі Департаменту персоналу Міністерства
закордонних справ.
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Професіограма являється системним описом професійних та психологічних
якостей, якими повинен володіти кандидат на відповідну посаду, де визначено
коло його обов'язків та функцій. В загальному існує професіограма котра містить
дві моделі:
1) модель необхідного співробітника, де зазначені професійні, ділові,
особисті якості;
2) модель посади, де зазначені функції, обов'язки, завдання, відповідальність
тощо.
Тому, застосовуючи професіограми та використовуючи відомості, стосовно
конкретних ділових та психологічних якостей кандидатів надає можливість
проведення якісного відбору та кореляційного залучення у подальшій роботі,
оскільки даний механізм зводить до мінімуму суб'єктивний фактор та посилює
об'єктивний при підборі та призначенні потенційних кадрів. Тому при відборі
кадрів дипломатичної служби потрібно оцінювати особисті якості кандидатів, при
цьому враховуючи наступні сфери: освіта, досвід, інтелект, вміння швидко
осмислити суть проблеми, навички публічного виступу, здоров'я, психотип,
комунікабельність, зовнішній вигляд, культура поведінки, власні інтереси та
відповідні особисті обставини [4, с. 66-67].
Загалом штатний працівник дипломатичної служби являється не просто
громадянином України, котрий свідомо приєднався до закордонних
дипломатичних установ на державну службу, а також високопрофесійний
фахівець, який сумлінно здійснює державні службові обов'язки у встановленому
порядку до чинного державного законодавства за коштами державного бюджету.
Адже працівник даної структури являється індивідом, що репрезентує та відстоює
державні інтереси, виступаючи від імені та за дорученням держави у вирішенні
нагальних міжнародних питань, які стосуються його компетенції. Сучасний
дипломат повинен уособлювати наступні головні кваліфікаційні якості як
сумлінність та професіоналізм на службі державі та українському суспільству.
Оскільки служба в дипломатичних установах являється досить специфічною
сферою професійної діяльності, де основною своєрідністю даної роботи є:
1) націленість на захист інтересів, гарантування безпеки суспільства та держави
на міжнародній арені;
2) не порушувати та захищати законні права та свободи громадян країни за
кордоном;
3) убезпечення невимушеної участі громадян у державних справах;
4) стратегічний курс на імплементацію владних повноважень, а також
політичних і соціальних державних завдань, а саме: інформаційноаналітичних,
організаційно-управлінських,
фінансово-господарських
завдань;
5) імплементація
управлінських
функцій
державно-політичного
адміністрування;
6) формування відповідних засад для незагрозливого та достойного життя будьякої людини [5, c. 421].
Україна зосередженна на формування відповідної системи державної служби,
яка тримає свій дипломатичний курс на приєднання, заохочення та утримання
43

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №3 (3) 2020

найкращих штатних працівників дипломатичного корпусу та санкціонує своєчасне
позбавлення від професійно непридатних службовців. У прямо-пропорційній
залежності знаходиться кар'єрний ріст дипломатичного службовця, а також його
звання, класи та ранги від індивідуальних професійних досягнень, набутих
професійно-ділових якостей та результативних показників роботи, які не залежать
від статі, раси, національності, фінансового положення, релігійних і політичних
орієнтації, місця проживання, походження. Головними професійними рисами
дипломатичного службовця є присутність особливих знань, умінь та навичок;
професійна підготовленість до реалізації посадових обов'язків; відповідальне
ставлення до дипломатичної справи та великий ступінь духовно-моральної
культури, а також обов'язковою необхідністю для службовця є наявність широкого
політичного кругозору, знання іноземних мов, спостережливість та вміння
розпізнати істину [10, c. 67].
На новому етапі становлення зовнішньої політики та міжнародних відносин
Україна інтегрується у європейське співтовариство та бере участь у міжнародних
організаціях за наступними напрямами співробітництва з ЄС у галузях юстиції,
свободи та безпеки, безвізового діалогу з ЄС, регіонального співробітництва з ЄС,
допомога у сфері інституційної розбудови зі сторони ЄС, консультативна місія ЄС
з реформування сектору цивільної безпеки України, співробітництва в
енергетичній сфері та інвестиційного співробітництва, торговельного та
економічного співробітництва, особливого партнерства з НАТО. Менеджмент
сучасних відносин України з ЄС та з іншими державами та міжнародними
організаціями забезпечує сучасна дипломатична служба України [11, c. 269].
В Україні станом на березень 2019 року було акредитовано одне
Представництво Європейського Союзу, ГУАМ, яка являється однією міжнародною
регіональною організацією, одна міжурядова організація, дві моніторингові місії та
одна консультативна місія, а також 77 посольств іноземних держав та 18
представництв міжнародних організацій, де загальна кількість даних установ
становить 101 штуку. Консульські установи іноземних держав станом на березень
2019 року представлені в Україні 21 генеральним консульством та 6
консульствами, і 103 почесними консульствами.
Станом на 1 січня 2020 р. згідно з бюджетною програмою за рахунок
державних коштів було забезпечено функціонування 126 ЗДУ України.
Середньорічна чисельність працівників ЗДУ склала 1261 особа, а загальна
чисельність штатних працівників, які здійснюють консульські функції, склала 299
осіб. Враховуючи суттєве збільшення обсягів консульських дій у країнах Східної
Європи, було збільшено чисельність консульських працівників, за рахунок
перерозподілу обов'язків серед працівників ЗДУ та забезпечено організацію
виконання поставлених завдань на належному рівні (див. табл. 1) [12].
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Таблиця 1
Кадровий склад закордонних дипломатичних установ
за 2017-2020 рр.
Показники

Затверджено у паспорті
бюджетної програми (ЗУПБП)
2017
2018
2019
2020
Кількість діючих закордонних 124
125
126
126
дипломатичних установ (ЗДУ) од.
од.
од.
од.
України
Гранична штатна чисельність 1399
1394
1394
1394
працівників ЗДУ
чол.
чол.
чол.
чол.
Середньорічна
чисельність 1270
1315
1273
1273
працівників ЗДУ (на штатних чол.
чол.
чол.
чол.
посадах)
у тому числі дипломатичні
―
894
856
―
працівники
чол.
чол.
адміністративно-технічні ―
298
392
―
працівники
чол.
чол.
обслуговуючий персонал ―
123
25
―
чол.
чол.
Чисельність працівників ЗДУ, 275
288
307
297
які виконують консульські чол.
чол.
чол.
чол.
функції

Фактичні результативні
показники (ФРЗ)
2017 2018 2019 2020
124
125
126
126
од.
од.
од.
од.
1399
чол.
1117
чол.

1394
чол.
1142
чол.

1394
чол.
1247
чол.

1394
чол.
1261
чол.

―

776
чол.
259
чол.
107
чол.
263
чол.

839
чол.
384
чол.
24
чол.
295
чол.

―

―
―
288
чол.

―
―
299
чол.

Примітка: сформовано на основі джерела: [12].
Розбіжності між фактичними показниками чисельності та затвердженими
результативними показниками обумовлені, зокрема часовими факторами
проведення конкурсів на заміщення вакантних посад та оформлення переможців
конкурсів для направлення у закордонне відрядження [12].
Середньорічна чисельність працівників закордонних дипломатичних установ
(на штатних посадах) згідно із фактичними результативними показниками за
період 2017-2020 рр. має тенденцію до збільшення кількості штатних працівників
(див. мал. 1).
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Мал. 1. Аналітична схема аналізу кадрового складу закордонних дипломатичних
установ за 2017-2020 рр.
Примітка: побудовано на основі джерела: [12].
Як видно з табл. 1 та рис. 1, як загальна кількість працівників дипломатичних
установ, які здійснюють консульські функції, так і працівників даних
дипломатичних установ (на штатних посадах) динамічно і практично рівномірно
зростає з 2017 по 2020 рр. Зокрема, загальна кількість працівників згідно з
фактичними результативними показниками у 2017 році становила 1545 осіб, а в
2020 році – 1570 осіб, відповідно працівників закордонних дипломатичних
установ, які виконують консульські функції у 2017 році становила 288 осіб, а в
2020 році – 299 осіб та працівників закордонних дипломатичних установ (на
штатних посадах) у 2017 році становила 1117 осіб, а в 2020 році – 1261 осіб.
Впродовж періоду 2017-2020 рр. в Державному навчально-науковому закладі
післядипломної освіти "Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка
при Міністерстві закордонних справ", а також в Українській школі урядування
Національного агентства України з питань державної служби та в Інституті
підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного
управління при Президентові України здійснюється підготовка, для роботи у сфері
міжнародних відносин, забезпечується ефективне навчання та професійно
орієнтовне удосконалення знань іноземних мов на основі сучасної педагогічної
науки з активним застосуванням технічних засобів навчання, забезпечується
професійним навчанням працівників дипломатичної служби. За період 2017-2020
рр. згідно із фактичними результативними показниками та за затвердженою у
паспорті бюджетною програмою 400 працівників дипломатичної служби
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підвищили кваліфікацію з іноземних мов та 600 працівників дипломатичної
служби отримали професійне навчання (див. табл. 2).
Таблиця 2
Показники підвищення кваліфікації кадрів дипломатичної служби за 20172020 рр.
2017 2018 2019 2020
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків
Кількість працівників дипслужби, які здобули професійне навчання та
600 чол. (93,8%)
відсоткове значення від загальної кількості працівників МЗС України
Кількість працівників дипслужби, які здобули мовну підготовку та
400 чол. (62,5%)
відсоткове значення від загальної кількості працівників МЗС України
Затверджено у паспорті бюджетної програми
Кількість працівників дипслужби, які здобули професійне навчання та
600 чол. (93,8%)
відсоткове значення від загальної кількості працівників МЗС України
Кількість працівників дипслужби, які здобули мовну підготовку та
400 чол. (62,5%)
відсоткове значення від загальної кількості працівників МЗС України

Примітка: сформовано на основі джерела: [12].
Згідно з наданими статистичними даними на початок 2020 року здійснено
заходи щодо мовної підготовки та професійного навчання штатних працівників
дипломатичної служби, на базі Дипломатичної академії України, та крім того у
прикладних навчальних закладах в Україні та за кордоном, а саме: 551 ― в
Дипломатичній академії України; 58 ― в Українській школі урядування
Національного агентства України з питань державної служби; 20 ― в Інституті
підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного
управління при Президентові України; 56 ― за кордоном.
Оцінюючи результативні показники діяльності працівників ЗДУ за 2017-2018
рр. рівень вчасно виконаних доручень у їх загальної кількості за аналізований
період становить 100%, що вказує на позитивну тенденцію діяльності працівників
закордонних дипломатичних установ, а частка прийнятих нормативно-правових
актів у загальній кількості розроблених у 2017 році за фактичними показниками
була у 2 рази нижчою порівняно до затвердженої у паспорті бюджетної програми,
у 2018 році фактичні показники були вищими на 10%, порівняно до затвердженої у
паспорті бюджетної програми, а у період 2019-2020 рр. фактичні показники були
нижчими порівняно до затвердженої у паспорті бюджетної програми (див. табл. 3).
Таблиця 3
Результативні показники ефективної діяльності працівників ЗДУ за 2017-2020
рр.
Показники

2017
2018
2019
2020
ЗУПБП ФРЗ ЗУПБП ФРЗ ЗУПБП ФРЗ ЗУПБП ФРЗ
Рівень вчасно виконаних 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100%
доручень у їх загальної
кількості
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Частка
прийнятих 100%
нормативно-правових актів
у
загальній
кількості
розроблених

50%

50%

60%

60%

51%

65%

61%

Примітка: сформовано на основі джерела: [12].
Відхилення результативного показника у 2018 році пояснюється оперативним
погодженням розроблених нормативно-правових актів в інших органах державної
влади. Відхилення результативного показника в інших досліджуваних роках
пояснюється тим, що певна частка розроблених нормативно-правових актів
проходить процедуру погодження в інших органах державної влади.
В межах реформування дипломатичної служби було здійснено ґрунтовну та
кропітку роботу з модернізації нормативно-правової бази, в результаті було
розроблено 16 нормативно-правових актів, які регулюють питання проходження
дипломатичної служби. Уперше на практиці відбулося втілення соціальних
гарантій іншому з подружжя працівників закордонних дипломатичних установ,
закріплені Законом України "Про дипломатичну службу". Практичне застосування
оновлених та видозмінених нормативно-правових актів, а саме, Порядку ротації
посадових осіб дипломатичної служби санкціонувало відповідним чином
систематизувати проходження дипломатичної служби працівниками МЗС,
забезпечити плановість службової кар'єри та наявність конкуренції на кожному
етапі експансії по службі, збільшити ефективність користування людських
ресурсів, забезпечити здійснення управлінської політики персоналу системною та
прозорою. Законодавчо-правовим підґрунтям для приєднання місцевого персоналу
для роботи в закордонних дипломатичних установах України стало затвердження
Положення про працівників, які здійснюють сервісну місію в органах
дипломатичної служби. Було вдосконалено конкурсну процедуру та додано зміни
до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби в частині
врахування спеціальних вимог щодо осіб, які претендують на здобуття посад
категорій "Б" і "В" в органах дипломатичної служби, з ціллю покращення поточної
ефективності стосовно добору персоналу, суміжно затверджено Порядок
визначення рівня володіння іноземною мовою кандидатами. У контексті реалізації
комплексної реформи державного управління затверджено нову структуру апарату
Міністерства відповідно до вимог Концепції оптимізації системи центральних
органів виконавчої влади та Концепції запровадження посад фахівців з питань
реформ. Враховуючи наведене, у 2019 році МЗС забезпечено реалізацію державної
політики у сфері зовнішніх відносин з урахуванням цілей державної політики,
мети та завдань, на досягнення котрих спрямовано реалізацію бюджетної програми
[12].
Отже,
державне
управління
в
системі
дипломатичної
служби
продемонстрував високі результативні показники, котрі спрямовані на
забезпечення ефективного функціонування закордонних дипломатичних установ.
Висновки. Проаналізувавши вищевикладене, можна узагальнити, що
дипломатична служба відіграє важливу роль у формуванні зовнішньополітичного
вектору країни та є одним із ключових елементів у сфері державного управління.
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Аналіз сучасного складу працівників дипломатичної служби за кількісними та
якісними показниками, свідчить про незбалансованість кадрового складу
Міністерства закордонних справ за фаховою та мовною підготовкою, рівнями
посад та необхідними напрямами діяльності. Дана ситуація формує труднощі в
якісній розстановці та ефективному використанні кадрів, задля здійснення ротації,
що в результаті негативно позначається на поточному функціонуванні
дипломатичної служби.
Удосконалення кадрової політики є важливою складовою частиною процесу
розвитку державного управління в системі дипломатичної служби України, які
повинні забезпечувати об'єктивне з'ясування як професійних, так і особистих
якостей кандидатів на заміщення вакантних посад, а також необхідно формувати
якісний кадровий резерв, враховуючи при цьому можливі довготривалі закордонні
відрядження та працевлаштування після повернення з-за кордону. Важливим
моментом кадрового забезпечення є мотивація кадрів задля ефективної
професійної діяльності, котра включає матеріальні та нематеріальні чинники,
проте дана мотивація є неналежною та потребує удосконалення, тому необхідно
розробити та прийняти відповідні правки до чинного законодавства.
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ГЛОБАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ЧИННИК
АКТУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Анотація. Стаття досліджує чинники актуалізації інформаційної безпеки
держави в глобальному інформаційному просторі. Зазначається, що формування
єдиного світового глобального інформаційного простору, який містить в собі
значний потенціал не тільки використання, але й зловживання інформацією,
перетворення її на інструмент маніпуляції або відверто злочинних дій, поставило
на порядок денний більшості країн світу проблематику забезпечення власної
інформаційної безпеки та національного суверенітету держави. Висвітлюється
класифікація основних загроз інформаційній безпеці та інформаційному
суверенітету сучасних держав. Інформаційна безпека суспільства та держави
розглядається як система, що забезпечує необхідний рівень стабільності та
захищеності політичної, соціально-економічної, військово-оборонної, духовнокультурної та інших сфер і галузей життєдіяльності суспільства від небезпечних,
дестабілізуючих негативних деструктивних загроз, що здатні завдати шкоду
національним інтересам держави, сталому розвитку суспільства, благополуччю й
здоров'ю кожного громадянина. З огляду на неминучість подальшого зростання
загроз в сфері інформаційної безпеки пропонується низка заходів із забезпечення
інформаційної безпеки людини суспільства та держави. Обґрунтовується чіткий
взаємозв'язок інформаційної безпеки держави з відповідним рівнем інформаційної
культури, що обумовлює місце й роль країни в глобальному інформаційному
просторі, дозволяє своєчасно виявляти й нейтралізувати загрози та ризики
негативного впливу шкідливого контенту національного і світового
інформаційного простору, забезпечувати задоволення інформаційних потреб
людини й суспільства, реалізацію національних інтересів держави в глобальному
інформаційному просторі та здійснювати ефективний захист національного
інформаційного простору та інформаційного суверенітету держави.
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GLOBAL INFORMATION SPACE AS A FACTOR OF UPDATING THE STATE
INFORMATION SECURITY
Abstract. The article investigates the factors of actualization of information
security of the state in the global information space. It is noted that the formation of a
single global information space, which contains significant potential not only for the use
but also misuse of information, turning it into a tool of manipulation or outright criminal
actions, has put on the agenda of most countries to ensure their own information security
and national sovereignty of the states. The classification of the main threats to
information security and information sovereignty of modern states is covered.
Information security of society and the state is seen as a system that provides the
necessary level of stability and protection of political, socio-economic, military-defense,
spiritual, cultural and other spheres and spheres of society from dangerous, destabilizing
negative destructive threats that could harm national interests. state, sustainable
development of society, well-being and health of every citizen. Given the inevitability of
further growth of threats in the field of information security, a number of measures are
proposed to ensure the information security of human society and the state. A clear
relationship of information security of the state with the appropriate level of information
culture, which determines the place and role of the country in the global information
space, allows to identify and neutralize threats and risks of negative impact of harmful
content of national and world information space, to meet information needs of man and
society, realization of national interests of the state in the global information space and to
carry out effective protection of the national information space and information
sovereignty of the state.
Keywords: state, information security, information sovereignty, global information
space
Постановка проблеми. Перехід до епохи інформаційного суспільства
характеризується активним розгортанням процесів глобалізації та викликаних нею
фундаментальних суспільно-політичних, економічних і промислово-виробничих
трансформацій, що не останнім чином обумовлено інтенсивним розвитком
інформаційно-комунікаційних технологій, стрімким розвитком технологій та
значною інтенсифікацією обігу й споживання інформації. Інформаційнокомунікаційні технології та процеси почали набувати всеосяжного характеру й
поступово перетворилися на системотворчий чинник життєдіяльності людської
спільноти, основу нового високотехнологічного й комп'ютеризованого укладу.
Водночас, разом зі зростанням інтенсивності споживання інформації в усіх
сферах життєдіяльності людства саме інформація та побудовані на її основі
технології стають стратегічно визначальними характеристиками нового суспільноцивілізаційного укладу привносячи в щоденну життєдіяльність людства як
безперечні переваги, так і нові виклики, загрози та ризики. Невід'ємною складовою
нової епохи є глобальне інформаційне інтегрування людства в переважній
більшості сфер та галузей його життєдіяльності поза будь-які політичні,
економічні, расові, культурні тощо розбіжності. Цей визначальний на сучасному
етапі соціогуманітарний феномен обумовив створення єдиного світового
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глобального інформаційного простору, який містить в собі значний потенціал не
тільки використання, але й зловживання інформацією, перетворення її на
інструмент маніпуляції або відверто злочинних дій, поставило на порядок денний
більшості країн світу проблематику забезпечення власної інформаційної безпеки та
національного суверенітету держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дає підстави стверджувати, що у
вітчизняному науковому дискурсі все активніше піднімається проблематика
забезпечення інформаційного суверенітету держави, формування та розвитку
системи інформаційної безпеки як важливої складової національної безпеки країни
в цілому. Зокрема, плідно працюють в зазначеному напрямку такі науковці як
І. Боднар [9], А. Головка [6], Л. Дорош [5], К. Молодецька [8], Ю. Нестеряк [10],
І. Парфенюк [11], І. Сопілко [4], В. Торяник [2], А. Турчак [3] та інші. Водночас,
все ще недостатнім є виявлення ознак, чинників та узагальнюючих ризиків і загроз
інформаційній безпеці держави в глобальному інформаційному просторі в
сучасних умовах, що й обумовлює формування мети статі та постановки
завдання даного дослідження.
Виклад основного матеріалу. Інформаційне суспільство формує принципово
нові умови існування націй, стверджує відомий британський професор Ентоні
Сміт. На його думку створення глобального інформаційного простору, як
"станового хребту сучасної цивілізації" призводить до зростання взаємовпливів
національних культур, появи світоглядно-ціннісних конфліктів та так званого
"інформаційного синдрому", що спричиняється низкою загрозливих факторів. Це,
зокрема: диференціація суспільства, що тягне за собою необхідність розвитку
діалогу між управлінським апаратом і підлеглими; небезпека виникнення
інфократії (влади власників інформації); суперечність
між
універсальними
завданнями демократії і потребами розвитку традиційного суспільства;
суперечність між глобальними та національними цінностями; труднощі подолання
демократичними засобами монополії на інформацію, забезпечення контролю
суспільства за діяльністю засобів масової інформації і формування відповідного
законодавства [1, c. 11].
Глобальний інформаційний простір
складається з
національних,
корпоративних та приватних інформаційних просторів і має фактично ті ж ознаки,
що й власне інформаційне суспільство. При цьому глобальний інформаційний
простір "не має державних кордонів, не має таких інститутів захисту державних
інтересів, якими є прикордонна й митна служби, поки що відсутні способи і засоби
контролю цінності і важливості інформаційних ресурсів, що «перевозяться» через
кордон. Поки що державний кордон є практично прозорим для інформаційних
ресурсів" [2, c. 137].
На думку В. Торяника інформаційний простір – це "середовище, де
здійснюється формування, збір, зберігання та розповсюдження інформації.
Інформаційний простір України – це інформаційний простір, на який
розповсюджується юрисдикція України" [3, c. 152].
Основними суб'єктами глобального та національних інформаційних просторів
є наддержавні міжнародні органи й установи та транснаціональні корпорації,
держави та їх уряди, господарюючі суб'єкти та фінансово-промислові групи,
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політичні партії та організації громадянського суспільства, релігійні організації,
фундаменталістські та терористичні угрупування, окремі політики й громадські
діячі, журналісти й публіцисти, блогери та пересічні громадяни – всі, хто
спроможний та має бажання і можливості на власний розсуд збирати, обробляти,
сприймати, зберігати, перетворювати й поширювати інформацію будь-яким з
доступних каналів комунікації.
При цьому об'єктом в середовищі глобального інформаційного простору
завжди є як сама інформація та інформаційні відносини між суб'єктами, так і
інформаційно-комунікаційні канали та індивідуальна психіка людини й суспільна
думка політичних та економічних еліт, певних соціальних груп, прошарків
населення, націй і народів.
На зазначені об'єкти спрямовуються конкурентні інформаційні потоки, що
вже обумовило появу такого явища як "інформаційний лобізм" як особливий вид
політичної й економічної комунікації в глобальному інформаційному просторі,
покликаний створити політичний, економічний, психологічний тощо
інформаційний вплив на посадових осіб, що приймають ключові публічноуправлінські рішення в інституціях публічного врядування та господарюючих
суб'єктах з метою схиляння таких осіб до ухвалення (або відмови від ухвалення)
певних управлінських рішень на користь інформаційних лобістів. Саме з
інформаційним лобізмом пов'язують цьогорічне ухвалення Верховною радою
України законів про продаж сільськогосподарської землі та ігорний бізнес.
Таким чином, йдеться про загрози й ризики, які разом з безсумнівними
перевагами несе в собі глобальне інформаційне суспільство, адже глобальний
інформаційний простір не має національних і державних кордонів, практично
позбавлений державного контролю й впливу, спроби цензурування нівелюються
миттєвістю розповсюдження інформації та наявністю сотен обхідних каналів та
приховувань ір-адреси комп'ютера споживача тощо. Глобальний інформаційний
простір виявився привабливим інфраструктурним середовищем для різного роду
шахраїв, злочинців та недоброзичливців, що призводить до масових порушень
прав людини, викрадення інформації, промисловим та іншими видами шпигунства,
хакерських атак на офіційні веб-сайти державних та фінансових установ,
викраденні й продажу конфіденційної інформації про політичних діячів та
пересічних людей, розповсюдження протиправного аморального та зловмістного
контенту, що загрожує психічному здоров'ю особистості, насамперед, молоді
тощо.
Як зазначає з цього приводу І. Сопілко "інформаційний прогрес перетворився
на інструмент поневолення людини інформаційними технологіями. Насправді в
інформаційному суспільстві відбувається поглинання особистості інформаційними
технологіями, в якому люди заради матеріальних благ, отриманих від участі у
різних мережевих системах, втрачають духовну свободу та взагалі особистість.
Більше того, за такого прискореного інформаційного прогресу, людина може
перетворитися на придаток до інформаційних технологій та інформаційних
ресурсів. Прогресивне збільшення споживання інформації призводить до втрати
свободи людини, втрати мети існування і підпорядкування своїх цілей цілям
збереження і примноження інформаційних ресурсів" [4, c. 78-79].
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Ми встановили, що процеси глобалізації та становлення глобального
інформаційного суспільства підіймають на принципово новий щабель
проблематику забезпечення інформаційної безпеки людині, громаді, державі,
суспільству як на національному так і на світовому рівнях. Так, на думку Л. Дорош
"чинники інформаційного суспільства визначають специфіку зміни сучасної
соціально-політичної ситуації як у світі загалом, так і у кожній державі зокрема.
Агресія сучасних мас-медіа на свідомість індивіда у кожному суспільстві, велика
кількість слабо контрольованих контактів, навала екологічних, демографічних та
інших проблем, збереження залишків тоталітарних установок у масовій свідомості
громадян пострадянських суспільств, готовність їх до покори, формування
психологічної беззахисності населення, яка стала основною передумовою
піддатливості фаховому тиску зацікавлених осіб/груп, брак ефективно діючих
громадських соціальних інститутів – усі ці чинники загрожують інформаційнопсихологічній безпеці особи і суспільства, впливаючи в такий спосіб і на
міжнародну безпеку" [5, c. 111-112].
Якщо спробувати класифікувати існуючі в глобальному інформаційному
просторі загрози, то в найбільшому узагальненні маємо говорити про два основних
класи таких загроз: інформаційно-психологічні та інформаційно-технологічні.
Перші спрямовані на людину та її психологічний стан, систему цінностей,
світоглядні орієнтації тощо. Сьогодні існує значна кількість різного роду
технологій впливу на суспільну й особисту свідомість, від гіпнозу й
нейролінгвістичного програмування (НЛП) до пропаганди та вірусної інформації
("фейки" і "меми"), зловмисне використання яких надає можливість моральнопсихологічний стан людини, дезорієнтувати її, похитнути усталені погляди й
цінності. Ці загрози можуть бути персоніфікованими (спрямовані на конкретну
людину) та деперсоніфікованими або масовими Масове використання подібних
технологій призводить до підриву суспільної свідомості суспільства та суспільнополітичного ладу й державно-владного режиму в цілому.
Загрози другого класу являють собою можливості пошкодження, спотворення
або знищення інформації на носіях та в базах даних, встановлення шпіонських
програм стеження, розміщення різного роду вірусів, "червів" та "троянів",
виведення з ладу серверів, комп'ютерного обладнання та програмного
забезпечення, пошкодження ліній урядового та військового зв'язку тощо.
А. Головка пропонує чотири групи інформаційних загроз, які відповідають
чотирьом сферам, які піддаються їх впливу: 1) ціннісну (вплив на громадську
думку); 2) технологічну (вплив на кіберпростір); 3) правову (відсутність /
недосконалість правової бази, що регулює правовідносини в інформаційній сфері);
4) соціально-політичну (цензура, обмеження доступу до публічної інформації) [6,
c. 44].
У свою чергу А. Турчак говорить про внутрішні та зовнішні джерела загроз. З
його погляду, "внутрішні джерела – це відсутність історичних, політичних та
соціальних практичних навичок проживання на території правової держави, що
зачіпає процес практичного втілення конституційних прав і свобод населення,
зокрема, в межах інформаційної сфери та примноження організованих
правопорушень та ріст числа правопорушень комп'ютерного спрямування,
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зменшення частки числа освіченого населення, що сильно утруднює підготовку
трудового ресурсу для застосування новітнього технологічного забезпечення,
зокрема, інформаційного. Недостатня координація роботи такого органу, як вище
державне керівництво, владних структур та угрупувань військового характеру у
втіленні єдиної державної політики забезпечення нацбезпеки теж можна
зарахувати до таких джерел. Тут же і відставання нашої держави від розвинених
країн за інформатизацією посадовців, юридично- фінансових, промислових
структур та побутовими умовами населення. Серед джерел зовнішнього характеру
є іноземні політичні, військові, економічні та розвідувальні структури
інформаційної сфери; політика домінування певних держав в інформаційній сфері;
робота міжнародних терористичних угрупувань; розробка різними структурами
концепції війн інформаційного характеру; культурне захоплення конкретних
країн" [7, c. 51].
Специфічним й одночасно доволі широко розповсюдженим джерелом загроз
інформаційній безпеці держави К. Молодецька називає соціальні інтернет-сервіси
(СІС), які є надзвичайно популярні серед людей всіх вікових і професійних
категорій, рас і прошарків всієї Земної кулі. Проте, зазначає дослідниця, "їх
позитивні комунікаційні характеристики можуть бути використані зловмисниками
для поширення деструктивного контенту, який може носити недостовірний,
неповний або упереджений характер і становити загрозу інформаційній безпеці
держави [8, c. 13].
Як вважає І. Боднар, "головна інформаційна загроза національній безпеці – це
загроза впливу іншої сторони на інформаційну інфраструктуру країни,
інформаційні ресурси, на суспільство, свідомість, підсвідомість особистості, з
метою нав’язати державі бажану (для іншої сторони) систему цінностей, поглядів,
інтересів і рішень у життєво важливих сферах суспільної й державної діяльності,
керувати їхньою поведінкою і розвитком у бажаному для іншої сторони напрямку.
Власне, це є загрозою суверенітету України в життєво важливих сферах суспільної
й державної діяльності, що реалізовується на інформаційному рівні" [9, c. 69].
Отже, ми встановили, що в інформаційному суспільстві та глобальному
інформаційному просторі оперування інформаційними потоками, вся сукупність
інформаційно-комунікаційних відносин і системи їх регулювання відіграють
системотворчу роль життєдіяльності людських спільнот та здійснюють
вирішальний вплив на стан і динаміку політичної, соціально-економічної,
військово-оборонної, духовно-культурної
та інших складових суспільнополітичного буття людини, всю систему органів публічного врядування кожної
країни. Це означає, що в кожній з названих складових важливу роль відіграє
інформаційна безпека відповідної сфери, а сама інформаційна безпека все більше
виходить на передній план загальної національної безпеки і ця тенденція надалі
тільки зростатиме. Адже якщо інформація є основним ресурсом
постіндустріального інформаційного суспільства, то й інформаційна безпека також
є основою національної безпеки держави.
Неминучість подальшого зростання загроз в сфері інформаційної безпеки
підкреслив доктор наук з державного управління Ю. Нестеряк. Очевидно –
зазначив він – "що технологічно розвинені держави намагаються і
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продовжуватимуть збільшувати політичну, економічну та військову перевагу за
рахунок досягнення переваг у рівні інформатизації; і, як наслідок, – установлення
та проведення глобального інформаційного контролю над менш розвиненими
державами, проведення в загальному інформаційному просторі ідеологічної та
культурної експансій" [10, c. 64-65].
У відповідь на посталі загрози заходи із забезпечення інформаційної безпеки
людини суспільства та держави також можна поділити на кілька основних груп:
1) відкритості та доступності інформації; 2) відносної повноти та цілісності
інформації; 3) захисту конфіденційної інформації; 4) мережевої безпеки;
5) технічної інфраструктури; 6) програмного забезпечення.
Під таким кутом зору інформаційна безпека суспільства та держави
характеризує рівень стабільності та захищеності політичної, соціальноекономічної, військово-оборонної, духовно-культурної та інших сфер і галузей
життєдіяльності суспільства
від кожної з шести вищеперелічених груп
небезпечних, дестабілізуючих негативних деструктивних загроз, що здатні завдати
шкоду національним інтересам держави, сталому розвитку суспільства,
благополуччю й здоров'ю кожного громадянина. В цілому інформаційну безпеку
країни в загальнонаціональних масштабах А. Турчак визначає "як систему заходів,
що мають на меті не допустити несанкціонований доступ до інформаційних
ресурсів, їхню модифікацію та руйнацію. Вона передбачає втілення таких цілей:
захистити політичні, державні і громадські інтереси; захистити моральні цінності;
заборонити інформацію, яка пропагує агресивну війну, насилля, дискримінацію та
порушення прав громадянина" [7, c. 48].
Перебуваючи щоденно в інформаційному просторі кожна людина постійно
відчуває на собі вплив інформаційних потоків, які завжди залишаюсь всій слід
хоча б на рівні підсвідомості. Інформація поступово й латентно змінює нашу
свідомість та впливає на зміни в нашому світогляді в цілому без різниці –
приймаємо ми активну або пасивну участь в інформаційно-комунікаційних
відносинах – інформація накопичується в свідомості людини й рано чи пізно але її
кількість може обумовити якісний стрибок, який може буди як позитивним, так і
негативним в залежності від інформаційного контенту, який надходить з тієї
частки глобального інформаційного простору, в яку інтегрований даний індивід.
Це дає підстави стверджувати про існування феномену інформаційної
культури людини, який безпосередньо пов'язаний з інформаційною безпекою.
Такої думки дотримується, І. Парфенюк, який зазначає, що "інформаційна безпека
особистості й держави багато в чому залежить від стану культурного простору,
який є своєрідним "фільтром" для шкідливого контенту в процесі соціальних
комунікацій. Завдання підтримання безпеки передбачає не лише моніторинг
відкритих і закритих джерел інформації всередині та зовні країни, вивчення
здійснених інформаційних атак, дослідження громадської думки, прогнозування
суспільно-політичних процесів, удосконалення інформаційного та культурного
законодавства, а й розроблення теоретичних засад відновлення культурного
простору, розповсюдження якісної національної інформаційної продукції тощо"
[11, c. 10].
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Отже з точки зору забезпечення інформаційної безпеки особистості,
суспільства та держави є важливим формування відповідної інформаційної,
інформаційно-комунікаційної та інформаційно-світоглядної системи освіти
громадян, формування сучасної інформаційної культури суспільства в цілому. Це
має бути принципово новий тип інформаційної культури, оскільки вперше в
людській історії головним в інформаційно-комунікаційних відносинах стає не
стільки отримання й усвоєння знань, а вміння користуватися інформацією, тобто
не знати щось необхідне сьогодні й зараз (що є неможливим в умовах безмежного
валу інформації в інформаційному просторі), а вміння знайти сьогодні й зараз саме
цю потрібну інформацію й відділити її від "спаму" та іншого інформаційного
сміття.
Висновки. Таким чином, в результаті проведеного в даному дослідженні
аналізу, ми встановили чіткий взаємозв'язок державної інформаційної політики,
інформаційної безпеки людини та суспільства з відповідним рівнем інформаційної
культури, що обумовлює місце й роль країни в глобальному інформаційному
просторі, дозволяє своєчасно виявляти й нейтралізувати загрози та ризики
негативного впливу шкідливого контенту національного і світового
інформаційного простору, забезпечувати задоволення інформаційних потреб
людини й суспільства, реалізацію національних інтересів держави в глобальному
інформаційному просторі та здійснювати ефективний захист національного
інформаційного простору та інформаційного суверенітету держави.
Формування нової інформаційної культури суспільства – одна з функцій та
нагальних завдань держави, що хоче бути повноправним суб'єктом глобального
інформаційного простору. Це передбачає як концептуальне бачення, так і
стратегічне планування, закріплені на законодавчому рівні (наприклад, в Доктрині
інформаційної безпеки України), а також формування на цих засадах і реалізацію
державної інформаційної політики в цілому й державної політики інформаційної
безпеки зокрема.
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ГЛОКАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
ЯК БАЗИС СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Анотація. У статті розглянуто окремі аспекти структурних змін в
українському суспільстві, які торкаються культурно-цивілізаційних змін
суспільного життя, соціально-економічної сфери, виникаючи в нових умовах глокалізації.
Суспільне життя відбувається в трьох основних сферах, або реальних
процесах життєдіяльності, – в матеріально-економічній, соціально-політичній і
духовно-культурній. Визначення трьох основних сфер суспільного життя певною
мірою має відносний, умовний характер, тому що реальна людська
життєдіяльність – це тісний взаємозв'язок і взаємовплив цих сфер. Абсолютизація
якоїсь однієї сфери суспільного життя веде до створення деформованої моделі
суспільства.
Суспільство як єдність соціального і індивідуального спрямоване на
забезпечення умов для збереження та суспільного розвитку, на забезпечення умов
для реалізації і розвитку здібностей громадян, для задоволення ними своїх потреб.
Основні сфери людської життєдіяльності зумовлюють основні функції суспільства:
забезпечення і відтворення матеріально-економічних умов життя (зростання
добробуту, матеріального достатку); регулювання і організацію суспільних
відносин (соціально-політичні, етичні гарантії виживання людства, упорядкування
і нормалізацію політичних, правових, моральних відносин); духовно-культурний
розвиток суспільства. Здійснено аналіз тенденцій розвитку економічної функції в
період переходу до ринкових відносин, а також поєднання адміністративних та
економічних методів управління економічними процесами.
Сучасний світ динамічно змінюється під впливом науково-технічної та
інформаційної революції. Новим, інноваційним змістом наповнюються всі сфери
суспільного життя. Відповідно, набуває нових ознак усталений плин глобального
життя, переформатовується його устрій. З’ясовано сутність культури як умови
реалізації багатовимірності людини в умовах поглиблення глобальних викликів
сучасності, що представляють собою основу для виявлення міжцивілізаційного
спілкування і діалогу.
Ключові слова: глокалізація, економічні процеси, відтворення, розвиток,
адміністративні та економічні методи, галузь культури, культурна політика,
трансформаційний процес.
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GLOCALIZATION PROCESSES OF THE ECONOMIC AND CULTURAL
SPHERE AS A BASIS OF SOCIAL DEVELOPMENT
Abstract. The article considers some aspects of structural changes in Ukrainian
society, which affect the cultural and civilizational changes in public life, socioeconomic sphere, arising in new conditions - glocalization.
Public life takes place in three main spheres, or real processes of life - in the
material-economic, socio-political and spiritual-cultural. The definition of the three main
spheres of social life to some extent has a relative, conditional nature, because real
human life - is a close relationship and interaction of these areas. Absolutization of any
one sphere of social life leads to the creation of a deformed model of society.
Society as a unity of social and individual is aimed at providing conditions for
preservation and social development, to provide conditions for the realization and
development of citizens' abilities, to meet their needs. The main spheres of human life
determine the main functions of society: the provision and reproduction of material and
economic living conditions (growth of welfare, material prosperity); regulation and
organization of social relations (socio-political, ethical guarantees of human survival,
streamlining and normalization of political, legal, moral relations); spiritual and cultural
development of society. The analysis of tendencies of development of economic function
in the period of transition to market relations, and also a combination of administrative
and economic methods of management of economic processes is carried out.
The modern world is changing dynamically under the influence of the scientific,
technological and information revolution. All spheres of public life are filled with new,
innovative content. Accordingly, the established course of global life acquires new
features, its structure is reformatted. The essence of culture as a condition for the
realization of human multidimensionality in the context of deepening global challenges
of today, which are the basis for the identification of intercivilizational communication
and dialogue.
Keywords: glocalization, economic processes, reproduction, development,
administrative and economic methods, branch of culture, cultural policy, transformation
process.
Постановка проблеми. Глобальне суспільство входить у нову історичну
епоху, однією з відмінних ознак якої є стрімке наростання глокальних
трансформацій – процесів, що складають зміст так званої «глокалізації» та
гібридизації, які за своєю природою є об’єктивними чинниками, що призводять як
до позитивних якісних та кількісних зрушень. За таких умов важливим є розуміння
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нових явищ, щоб визначити раціональну й ефективну стратегію держави,
регіональних міждержавних альянсів та світового співтовариства загалом.
Трансформаційні зміни в економіці вимагають від держави нових підходів,
методів та інструментів регулювання економіки. Для забезпечення гармонізації
національної та глобальної економіки уряд країни повинен розробити стратегію
ефективного входження України у глобальний світ.
На даному етапі розвитку сучасного українського суспільства культура може
посідати декілька стратегічних позицій. По-перше, вона є одним з інструментів
євроінтеграції. Розвиваючи сектор культурних індустрій, модернізуючи культурну
політику і вдосконалюючи механізми її впровадження, можливо окреслити вимір
успішної зовнішньої політики та наблизити нашу країну до омріяних європейських
стандартів. По-друге, досвід європейських країн показує важливість участі
культурного сектору в розбудові громадянського суспільства та економічному
зростанні держави, тобто у внутрішньополітичному житті країни в умовах
культурної глокалізації.
У нових умовах реформування українського суспільства нагальним питанням
є вивчення трансформаційних процесів, які відбуваються і пов’язані з новими
умовами глокалізаційних змін, тому що ці зміни торкаються всіх основ
життєдіяльності суспільства. В цьому сенсі треба розглядати проблеми
структуризації українського суспільства, що зумовлено формуванням нових
суспільних відносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні особливості та специфіка
процесів модернізації та процесів, які торкаються змін в українському суспільстві
щодо глокалізації та проблем, які виникають у структурі суспільства, досліджують
Е.Гідденс, Р.Робертсон і М.Кастельс, М.Осійчук та ін.
Потреба в нових цінностях суспільства, про яку останнім часом все більше
говорять в Україні, стає визначальною для розвитку країни. Все очевиднішою стає
також необхідність розробки і впровадження інклюзивної культурної політики, яка
визначатиме як напрямки розвитку саме культурної царини та створюватиме
загальні рамки для трансформації суспільства на національному, регіональному та
місцевому рівнях. Питання державної політики в сфері культури відображені в
роботах таких авторів як Т.Абанкіна, Ю.Богуцький, В.Трощинський, Г.Дутчак,
М.Жулинський, В. Кремень, О.Немчук, В.Петренко, О.Семашко, В. Шейко,
Л.Яковенко та інших. Актуальні питання державної політики в сфері в Україні
досліджують В.Андрущенко, І.Бех, М.Бурда, В.Друзь, Є. Красняков, Л.Шевченко
та інші.
Мета статті – розгляд окремих аспектів змін в суспільстві в економічних і
культурних сферах у процесі глокалізаційних перетворень, проблем структурноцивілізаційного вибору, які відбуваються у сучасному трансформаційному
суспільстві.
Виклад основного матеріалу. Початок ХХІ століття знаменується
суперечливою та складною тенденцію до глокалізаційних процесів, які значно
посилили вплив на трансформацію соціальної структури суспільства. Реалії
сучасного життя потрібно розглядати в новому контексті теорії модернізації, яка
вивчає моделі та варіанти наближення традиційних суспільств до сучасних норм та
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стандартів. Процес глокалізації переводить модернізацію на локальний рівень і
позбавляє її єдиного зразка, бо класичне розуміння цього процесу є надто
жорстким. Воно вимагає взаємозв’язку всіх параметрів, що відбуваються під час
переходу від традиційного до сучасного суспільства.
В працях українських вчених теорія модернізму набуває популярності. При
цьому багато дослідників зазначають, що модернізаційні процеси в Україні не
мають певної спрямованості, тобто залишається невирішеним питання про мету та
кінцевий образ цих змін. Тому однією з важливих є проблема політичної
модернізації, що являє собою особливий специфічний напрямок модернізації й
водночас забезпечення процесу в цілому в сфері владних відносин [1, с. 30], але ж
саме вони мають великий вплив на решту сфер суспільного життя.
Сьогодні суспільство потребує нових орієнтирів реальної модернізації, тому
зрозуміло, що кожен народ вибирає свій спосіб руху, спираючись на
цивілізаційний досвід та на власні історичні надбання. В сучасний період для
нашого суспільства характерна наздоганяюча модель модернізації, метою якої є
створення ринкового, демократичного громадянського суспільства [2, с. 106].
Процеси, що відбуваються в нашому суспільстві, кваліфікуються як
трансформаційні як за своєю суттю, так і за своєю спрямованістю. Вони виявляють
низку проблем,серед яких проблема структурно-цивілізаційного вибору,
відповідність модернізаційним та культурно-історичним перетворенням.
Специфіку сучасного періоду в історії українського суспільства становлять зміни
соціальної структури. Проблеми змін відзначаються в економічній, соціальній,
державній, культурній сферах, де виникають нетривкі та аморфні форми. Тому
постає питання про необхідність з боку суспільства зважитися на певний варіант
структурного вибору. Зваженим кроком структурної перебудови разом з
автономізацією окремих сфер повинні стати зміни фундаментального принципу
щодо побудови суспільства як держави і створення нових інституцій
громадянського суспільства.
Сучасні процеси трансформації у суспільстві можна кваліфікувати як пошук
якісно іншого, нового шляху розвитку. Головною метою на даному етапі змін в
нашому суспільстві стає призупинення подальшого розхитування системи.
Досягти мети старими методами і способами неможливо, тому деякі перетворення
мають руйнівну орієнтацію, що інколи завдає шкоди процесам реформування.
Саме нові засоби дій реформаторів-практиків постають сьогодні як дуже важлива
обставина, часом навіть більш важлива, ніж конкретні практичні кроки.
Розглядаючи провідні орієнтири реформаторської діяльності, необхідно прагнути
до суттєвого підвищення рівня цивілізованості. Трансформація суспільства у
межах соціокультурної площини має полягати у визначенні своєї ідентичності,
самобутності, подолання аморфності в соціумі [3, с. 123].
Важливою ознакою трансформаційних процесів у суспільстві є можливість у
кожного індивіда підвищити свій соціальний статус, посилення мобільності
населення. В той же час зміна соціального статусу супроводжується процесами
маргіналізації, на жаль, процес зміни соціально-економічного статусу нерідко
супроводжується переходом у нижчі верстви населення. Важливим напрямком
трансформаційних змін є становлення ринку праці,підвищення престижу
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освіти,посилення ролі культурного фактора у формуванні високостатусних груп,
значна роль у цьому процесі належить творчій еліті [4, с. 291]. Зміни, що
відбуваються в соціумі, потребують значну увагу приділяти діям влади. Тому
зміни форм влади в сучасному глобальному суспільстві віддзеркалюються у
трансформаціях суверенітету сучасної держави [5, с. 46]. Втім, зміни почалися і
для істотної, більш глибокої трансформації структури суспільства необхідне
системне перетворення владних інститутів [6, с. 76].
Економіка України переважну частину XX ст. розвивалась як економічна
система централізовано-планового типу. Трансформаційні зміни в умовах
формування ринкової економіки кардинально змінює роль держави в економічних
відносинах. Сьогодні, коли відмирає всеосяжне централізоване планування, роль
держави зводиться до виконання таких функцій, як: здійснення законодавчого
регулювання основ економічної, господарської діяльності; контроль за
дотриманням встановлених законом правил економічної та господарської
діяльності, захист відносин, що виникають у зв’язку з цими правилами, та прав їх
учасників; забезпечення соціальної спрямованості економіки.
Державне регулювання економічними процесами зумовлюється самою
сутністю держави як інституту, покликаного відображати загальну волю та
інтереси більшості населення. Для забезпечення гармонізації національної та
глобальної економіки держава вже тепер повинна розробити стратегію
ефективного входження України у глобальний світ, яка має базуватися на
поєднанні принципів відкритості економіки із захистом внутрішнього ринку,
аналізі державних, регіональних та галузевих концепцій і програм соціальноекономічного розвитку в поєднанні із загальною ситуацією на світовому ринку та
перспективами інтеграції України у світову економіку. Ефективність виконання
державою своїх економічних функцій залежить від сукупності об’єктивних і
суб’єктивних факторів. Основними серед них є рівень розвитку економічних
відносин, що виступає основою ефективного функціонування держави; розвиток
соціальної сфери суспільства; ступінь демократичності політичного життя
суспільства.
Світовий досвід показує, що економічна кон’юнктура у країнах з ринковою
економікою зазнає коливань. Періодично виникають порушення економічної
рівноваги, безробіття та інфляція. Усе це не в змозі подолати саморегулюючий
ринковий механізм. Тому держава здійснює функцію стабілізації економічної
кон’юнктури, впливаючи на економічну активність через заходи монетарної та
фіскальної політики, розробку різного роду програм, спрямованих на регулювання
певних сфер економіки. Широко використовуються заходи впливу на грошовий
обіг, що дозволяють регулювати грошову масу в обігу і через неї впливати на
економічну діяльність. Цій меті слугують і фіскальні заходи – оподаткування,
субсидії і субвенції. Через них регулюється платоспроможний попит суб’єктів
економічної діяльності, рівень їх економічної активності. Широко
використовується програмування. Суть його в обґрунтуванні програм розвитку як
економіки в цілому, так і окремих галузей, в яких визначаються певні цілі та
засоби їх досягнення. Такі програми розробляються державними органами і носять
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рекомендаційний характер. Суб’єкти економічної діяльності використовують їх як
важливе джерело інформації про тенденції економічного розвитку.
Слід зазначити, що інновації переборюють економічну депресію і є головною
умовою до пожвавлення й підйому світової економіки – це загальна закономірність
економічної динаміки. Від того, коли і як буде розроблена й реалізована
інвестиційна стратегія технологічного прориву, залежить тривалість і наслідки
економічних криз. Тільки на основі передових наукових досліджень і створення
високих технологій можна забезпечити подолання економічної відсталості й
бідності в багатьох країнах, що розвиваються, і звести до мінімуму наслідки
економічних криз.
На основі аналізу тенденцій розвитку економічної функції в період
глокальних змін можна виділити основні риси, характерні на даному етапі
розвитку держави: пошук співвідношення державного регулювання економіки та
саморегулювання, а також визначення нових меж втручання держави в економіку
держави; зростання ролі саморегулювання економікою; визначення оптимального
рівня централізації та децентралізації в управлінні економікою; подальше
вдосконалення форм непрямого впливу на економіку держави; різке збільшення
нових ринкових інститутів; пошук найбільш раціонального поєднання
адміністративних та економічних методів управління економічними процесами;
вдосконалення економічної політики держави на науковій основі з урахуванням
особливостей розвитку держави; вдосконалення правових форм реалізації
економічного механізму; врахування інших факторів, що здійснюють прямий
вплив на економіку держави.
Розвиток економічної функції сучасної держави тісно пов’язаний з її
інвестиційною активністю. Однією з найвагоміших причин стримування переходу
української економіки до стадії економічного зростання на засадах структурного та
якісного оновлення народного господарства є низька інвестиційна активність.
Саме через неї значно прискорюються процеси морального та фізичного старіння
матеріально-технічної бази суспільного виробництва, посилюється структурна
диспропорційність, знижується ефективність використання економічних ресурсів.
Водночас мультиплікаційний механізм, приведений у дію систематичним
зменшенням інвестиційних вкладень у національну економіку, прискорює спад
виробництва, що у свою чергу розмиває економічну та соціальну базу реформ,
скорочує інвестиційний потенціал та послаблює мотивацію інвестиційної
поведінки суб’єктів економічних відносин [7, с. 38].
Тривале збереження та посилення регресивних тенденцій – це сигнал для
критичного переосмислення стратегії і тактики реформування, переорієнтації
економічної функції держави та посилення уваги до фундаментальних
відтворювальних процесів. Перш за все процесів відтворення основного капіталу,
які протягом останнього часу вийшли з-під сфери ефективного економічного
регулювання, в тому числі й внаслідок недосконалої інвестиційної політики
держави.
Євроінтеграція України є закономірним процесом, зумовленим європейським
вибором нашої держави, її відкритістю до міжкультурного діалогу та наявним
великим творчим потенціалом.
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Приєднання України до грантової програми ЄС «Креативна Європа» відповідну угоду було підписано в листопаді 2015 року. А 3 лютого 2016 року
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію Угоди між
урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі
«Креативна Європа»: програма Європейського Союзу для сектора культури та
креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у
підпрограмі «Медіа» програми «Креативна Європа». Ратифікація документа
створила передумови для участі України в одній з найвагоміших програм ЄС
культурно-гуманітарного спрямування, що представляє нашій країні додаткові
стимули й можливості, зокрема фінансові, для розвитку національної галузі
культури та креативних індустрій, заохочує тісне співробітництво між
культурними інституціями різних країн Європи, створюючи таким чином
підґрунтя для повноцінної інтеграції України в європейський гуманітарний
простір.
Співпраця в рамках цієї програми триватиме до 2020 року. Наразі розпочато
практичний етап реалізації проекту COMUS – спільного проекту Ради Європи і
Європейської Комісії «Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані
громадянами», який передбачає комплексну взаємодію органів влади всіх рівнів і
місцевих громад з метою покращення теперішнього міського середовища
невеликих історичних міст, зупинення деградації історичного середовища та
заохочення місцевих мешканців до активної участі в процесі прийняття рішень і
розроблення стратегії розвитку міста з акцентом на об’єкти культурної спадщини.
Пілотними містами проекту обрано Жовклу, що на Львівщині, Прилуки
Чернігівської області та обласний центр Волині – Луцьк [8; 9].
Інший проект у рамках програми «Культура і креативність», Сайт «Культура і
Креативність» був створений 2015 року в рамках програми ЄС для підтримки
внеску культури в соціально-економічний розвиток шести країн Східного
партнерства: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови й України. Це
науково-дослідницька та пропагандистська ініціатива ЮНЕСКО, покликана,
зокрема, допомогти людям і громадам у питаннях розширення можливостей
життєвого вибору й адаптації до змін, передбачає розробку певної системи
показників, які висвітлюють дані щодо рівня впливу культурного сектора на
національне економічне зростання [9; 10]. За час свого існування сайт набув
популярності і став корисним ресурсом для представників культурних і
креативних індустрій. Відколи Програма ЄС припинила свою роботу, сайт працює
за підтримки Британської Ради.
Беручи до уваги активну підтримку Україною європейського вектора
гуманітарного розвитку, перед культурною спільнотою постає багато питань,
зокрема, що таке «європейські стандарти», які особливості культурної політики ЄС
є для нашої держави стратегічно важливими та які механізми мають бути
прописаними в національній культурній стратегії для успішної інтеграції
українського культурного простору в європейський контекст. Як об’єкт
дослідження культурна політика Європейського Союзу розглядається з різних
позицій. Наприклад, вона може цікавити нашу державу як джерело цінного досвіду,
який можна використовувати при аналізі перспектив та наслідків тих чи інших
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перетворень в гуманітарній сфері, може містити пропозиції вигідних для України
умов інкорпорації до Європи, стимулюючи водночас процеси внутрішнього
розвитку галузі культури тощо.
Тут важливо враховувати і особливості культурної політики Європейського
Союзу, і власне українські інтереси, які полягають у створенні умов для розкриття
творчого потенціалу кожної особистості, формуванні єдиного національного
культурного простору як основи суспільної консолідації, ефективному
використанні в інтересах суспільства творчого потенціалу українських митців,
збереженні національної історико-культурної спадщини [11].
Основу соціально-економічного розвитку європейських країн на сучасному
етапі складають культурні та креативні ресурси. Політика щодо інновацій в сфері
культури та економіка знань, що базується на культурному потенціалі, забезпечують
стабільний розвиток суспільства. Тож одним із пріоритетів для розвинутих держав є
інвестиції в розвиток інноваційного потенціалу культури, який сприяє
становленню «креативної економіки», котра функціонує коштом нових ідей і
здатна їх втілювати в конкурентні товари та послуги. Очевидною є актуальність
державної підтримки інновацій в культурі як умови для становлення креативного
середовища та соціально-економічного розвитку України.
Щодо інноваційної складової культурного розвитку слід уточнити, який зміст
зазвичай вкладається в дане поняття. Так, інновації в сфері культури – це нові
форми культурної діяльності, комунікації та управління культурним процесом,
спрямовані на осмислення та використання історичного досвіду та практики
людства ХХІ століття. В цілому інноваційну діяльність у галузі культури
спрямовано на створення нового культурного продукту, або форм організації
культурного процесу та креативних технологій з метою задоволення культурних
потреб сучасної людини та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку
суспільства.
Перед Україною стоїть завдання адаптації до європейських соціокультурних
практик. Зокрема, це стосується сприяння розвитку «культурних індустрій» та
«креативної економіки», оскільки зміцнення культурного потенціалу сприяє
підвищенню інвестиційної привабливості України й закладає засади
технологічного оновлення економіки.
Культурологічний вимір підписання Угоди про асоціацію з ЄС полягає в тому,
що Україна стає повноцінним учасником загальноєвропейського культурного
процесу. Але досягнення позитивних результатів на цьому шляху можливе лише за
умови реформування в галузі культури. Зокрема, необхідне опанування новими
формами управління культурним процесом, що потребує суттєвих змін у
функціонуванні центральних і місцевих органів влади – їхня робота має
відповідати прийнятим в ЄС нормам проектування та реалізації культурної
політики.
Створення умов для інноваційного розвитку культури – наступний важливий
наслідок реалізації Угоди про асоціацію. Українські заклади культури отримали
можливість долучитися до реалізації загальноєвропейських програм розвитку. В
тому числі за рахунок повноцінної участі в програмі «Креативна Європа».
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Важливою нині є розробка концептуальних засад розвитку «креативної
економіки» в Україні та створення ефективної інноваційної інфраструктури. Для
цього органи управління повинні розробити оптимальну модель комунікаційної та
маркетингової підтримки інноваційної діяльності. Зокрема, потрібно налагодити
«зворотній зв’язок» між митцями, аудиторією та менеджерами креативних
технологій. Необхідно створювати прозорі процедури об’єктивної експертизи
інноваційних культурних проектів, які претендують на підтримку з боку
державного бюджету.
Особливої уваги потребує питання оптимізації й прозорості бюджетної
підтримки закладів культури та проектів, які мають загальнонаціональне значення.
Пріоритетом цієї підтримки має бути, з одного боку, збереження національних
культурних традицій та національної самобутності, їх адаптація до сучасних форм
культурної практики. З іншого – забезпечення зростання конкурентоздатності
українського культурного продукту та практична імплементація тих частин Угоди
про асоціацію з ЄС, котрі стосуються культурного обміну та розвитку культури.
У справі оптимізації фінансування сфери культури аналітики експертного
середовища вбачають за потрібне знайти взаємодоповнення між державною
підтримкою у формі бюджетної дотації та інвестиціями, котрі пов’язані з наданням
визначених послуг, націлених на отримання прибутку. Ефективним, на їхню
думку, буде запровадження елементів конкуренції між закладами культури в
отриманні бюджетної підтримки, що стимулюватиме використання коштів за
призначенням. Очевидно, що для повноцінної участі в проектах ЄС Україна
потребує дієвої культурної стратегії з використанням європейського досвіду
впровадження інновацій, змінивши в такий спосіб стару систему підходів до
управління в галузі. А завдяки зміцненню культурного потенціалу та засвоєнню
європейських практик Україна отримає можливість позбавитись нарешті від
пострадянських стереотипів і пережитків, котрі й досі панують в українському
соціумі [12].
На жаль, нові реалії виявили цілу низку проблем, які можуть стати на заваді
нашому входженню в європейську спільноту як повноправного учасника
культурних процесів та конкурентоспроможного гравця на ринку креативних
індустрій.
У сучасних умовах, кожен із рівнів керування галуззю в Україні – чи то
управління, відділ культури, або окремий заклад культури – живуть зазвичай своїм
окремим замкненим життям, мало пов’язаним із діяльністю органів вищих та
нижчих рівнів. Мабуть, це є однією з причин надзвичайно низької ефективності
реалізації управлінських рішень, які, проходячи галузевими каналами, не
впливають суттєво на змістовну діяльність закладів культури й знаходять своє
відображення тільки в «паперотворчій» формі.
З метою формування стратегії реформування культури Урядом було схвалено
Довгострокову стратегію розвитку української культури до 2025 року – стратегію
реформ, яка протягом 2015 року пройшла багатоетапне громадське обговорення,
допрацьовувалася на секторальних та регіональних експертних зустрічах. Головні
її посили: треба відмовитися від патерналістської моделі стосунків з державою,
перестати ділити культуру на «офіційну» та «неофіційну» й почати інвестувати в
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розвиток, а не стагнацію. Адже саме стагнацією можна назвати те, що відбувається
впродовж десятиліть не тільки в галузі культури, але й у багатьох інших царинах
врядування. На превеликий жаль, справжніх системних змін в країні за останні два
роки так і не відбулося – корупція, кумівство, волюнтаризм та зневага до думок
широкої громадськості замість справжніх реформ.
Власне, нову стратегію розвитку культури й спрямовано на те, щоб рухатися в
бік сталості розвитку всього суспільства. Її збереження архаїзує державний апарат,
все більше відриваючи його від реальності та поглиблюючи розлам між офіційною
бюджетною і неофіційною недержавною культурою, послаблюючи їх обох і
втрачаючи весь їхній потенціал [13; 14; 15]. Ось тому досвід Європи – що його,
можливо, непросто застосовувати на наших теренах, – може стати безцінним
джерелом і практичних порад, і натхнення. Це допоможе Україні почати рух від
старої командно-адміністративної системи контролю над творчістю до
інклюзивної системи стимулювання творчості.
Європейська культурна спільнота завжди пропагувала переконання, що саме
культура, а радше спільна культурна політика, має стати основою
євроінтеграційних процесів. Утіленням цього дискурсу в реальне життя стало
створення 1992 року альянсу, що отримав назву Culture Action Europe, CAE
(Європейська культурна дія). Однією з його основних задач була адвокація
інтересів культурних організацій, передовсім у такому дражливому питанні, як
фінансування. Важливою особливістю є її міжгалузевий характер: вона обстоює
інтереси не тільки виконавських чи візуальних мистецтв, а усієї культурної царини
загалом. Інші впливові міжнаціональні альянси переважно мають фахову природу.
За час своєї роботи САЕ може похвалитися цілим рядом гучних адвокаційних
кампаній.
Багаторічний досвід і Євросоюзу, і Великої Британії показує, що спі-льні
зусилля культурних організацій часто можуть вплинути на ситуацію. Зокрема, на
національному рівні британські культурні організації саме через зусилля альянсів
давно навчилися говорити з владою її мовою. Для цього довелося зібрати детальну
статистику того, яким чином розвиток креативної економіки впливає на загальну
економічну, а також і на соціальну ситуацію в країні. Рахували все, починаючи від
кількості та вартості зайнятих готельних номерів під час культурних подій. Наразі
назбиралося даних за понад десять років. Завдяки дуже активному лобіюванню
інтересів сектора сьогодні культурні організації Великої Британії мають великий
репутаційний ресурс, зауважує Клімена Хрістофоров, зараз мистецтво включене до
соціальних та економічних стратегій країни, і це здобуток альянсів.
Пізніше САЕ приєдналася до Контактної групи громадянського суспільства
ЕС. Її мета – підсилення впливу «третього сектора» на політиків Європейського
Союзу. Група є міжсекторальною та включає в себе впливові альянси громадських
організацій у сферах прав людини, соціального захисту й охорони здоров’я.
Представники Culture Action Europe регулярно виступають на парламентських
слуханнях. Також волонтери платформи брали безпосередню участь у розробці
«Порядку денного Європи щодо культури», основного нормативного документа
ЄС у галузі культури.
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Член виконавчого комітету САЕ також зауважує, що малим організаціям, а
практично всі культурні організації можуть вважатися невеликими в масштабах
країн, а тим більше ЄС, дуже важко проводити адвокаційні кампанії самостійно.
Передовсім, через брак відповідних ресурсів. Але, попри будь-які зусилля, шансів
на те, що таку кампанію помітять можновладці, дуже мало. У цьому сенсі
залучення альянсів дає принципову перевагу. Це стосується і національного рівня.
Поза цим, європейські мережі мають чітку спеціалізацію і практично не
конкурують одна з одною, навпаки – охоче долучаються до спільних міжсекторальних проектів. Менші організації, що мають доступ до формування
політик чи/або бюджетів лише через національні або європейські альянси, нерідко
проводять активну адвокацію на регіональних рівнях, працюючи безпосередньо з
виборцями.
Через стрімкий розвиток соціальних медіа в суспільства й активістів
з’являється більше можливостей ініціювати діалог із владою. Окрім соціальних
медіа, на ефективність адвокаційних процесів впливає постійне зростання
мобільності населення, передовсім, у межах Європи. Що стосується майбутнього
адвокації, то фахівці переконані: роль альянсів лише зростатиме. Європейський
вектор розвитку й збільшення мобільності вітчизняних культурних менеджерів
допомагають українським організаціям дедалі активніше залучатися до
європейських культурних процесів. Наразі в Україні розпочав роботу офіс Creative
Europe [16].
Сьогодні членство в мережах та альянсах допомагає українським активістам
шукати партнерів за кордоном, відкриває нові можливості фінансування, але
досвід адвокації можна – бодай теоретично – використати і на вітчизняних теренах,
аби вибудувати новий дискурс спілкування із владою. Досі суспільний діалог у
царині культури йде дуже непросто і тут є чому повчитися в західних сусідів.
Вивчаючи досвід ЄС, пов’язаний зі співпрацею культурних організацій, треба
також відзначити, що їхні спільні зусилля насправді мають значний вплив на
процес інтеграції всередині співдружності. Важливу роль у стосунках Україна –
ЄС відіграють спільні міжнародні культурні проекти, коли, приміром,
представники від України мають можливість одночасно й досвід переймати в
європейських колег, і виступати амбасадорами власної культури за кордоном.
Слід зазначити, що українським організаціям потрібно розбудовувати
горизонтальну співпрацю також і в національних мережах, реформуючи стосунки з
владою і вибудовуючи їх на засадах діалогу, а не ігнорування [16]. Для органів
влади, пріоритетною залишається робота, пов’язана з реалізацією сучасних
європейських культурних практик в Україні та забезпечення інтеграції
національного культурного продукту в загальноєвропейський ландшафт 17, с. 2,
4-6.
Серйозною проблемою, яка, серед іншого, перешкоджає розвитку
інноваційного потенціалу нашої держави є відсутність належної комунікативної
бази, приміром спеціалізованого Інтернет-порталу інноваційних культурних
проектів. Створення ресурсного центру, який би координував реалізацію
інноваційних ініціатив у сфері «культурних індустрій» також є актуальним. На базі
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цієї структури можна було б організувати підготовку спеціалістів із реалізації
інноваційних культурних проектів. Моніторинг таких проектів дозволив би
визначати кращі з них для подальшої підтримки. До сфери компетенції такого
центру, або агентства, повинно відноситися завдання щодо адаптації
європейського досвіду «культурних індустрій» для умов України та налагодження
міжнародного співробітництва з аналогічними структурами в ЄС.
Висновки. Особливості трансформаційних змін зумовлюють втрату
стабільності і однозначності стратифікації суспільства. Поступово зникають межі
між групами і верствами, виникають нові групи з невизначеним статусом. Звідси
виникає криза довіри до дій владних структур, що загострює соціально-економічні
процеси, які відбуваються в українському суспільстві.
Здійснення державою економічної функції у сфері інвестування має на меті
створення сучасної системи регулювання, яка б підвищила інвестиційну
привабливість економіки та забезпечила потужні мотивації нерезидентів щодо
вкладення коштів. Особливо ефективним важелем успішного вирішення цього
завдання може стати, податкова політика щодо закордонних інвестицій. 3 іншого
боку, необхідно врахувати, що розвинені країни напрацювали значний досвід
податкового стимулювання іноземного інвестування. Система оподаткування
побудована таким чином, аби постійно заохочувати інвестора. Ефективність
входження України у глобальну світову економічну систему робить актуальним
необхідність підготовки фахівців нової якості, здатних послідовно відстоювати
інтереси української держави в системі глобалізованого світу.
Можна визначити наступні пріоритети культурної державної політики в
контексті загальної стратегії реформ в Україні. По-перше, це розвиток «людського
потенціалу», якій полягає у формуванні креативних можливостей українського
суспільства, здатності до збереження та передачі національних традицій майбутнім
поколінням, можливості до впровадження інновацій в соціокультурній сфері. Тут
важливим напрямом має стати підтримка конкурентоздатних інноваційних
проектів, які націлено на опанування населенням культурних благ. По-друге, це
забезпечення економічної самодостатності культурної сфери, бо впродовж усіх
років державної незалежності вона фінансувалася за залишковим принципом.
Бюджетна підтримка була багато в чому неадекватною тим завданням, які стояли
перед культурою. Так, численні податкові та інші пільги, які схвалювали уряди
впродовж останніх десятиріч, як правило, не торкалися роботи закладів культури.
Необхідно, щоб культура отримувала інвестиції від держави відповідно тим
масштабним завданням, які стоять перед нею. По-третє, це розвиток державних і
громадських інститутів, які сприяють проектуванню та реалізації інноваційної
культурної діяльності, зокрема забезпеченню просування інновацій у державному
секторі управління. Це повинно відбуватися за коштом ліквідації адміністративних
бар’єрів і здійснення культурної політики на засадах широкого громадського
діалогу.
Для успішної інкорпорації української культури до європейського
гуманітарного простору першочерговим завданням є забезпечення її
репрезентативності на міжнародному рівні, що неможливо без реального
наповнення культурного продукту власним національним змістом. Утім,
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культурний продукт не зможе зацікавити європейську аудиторію, якщо він не є
цікавим для української. Зацікавлення ж породжує практичний інтерес, створює
перспективи партнерства та взаємних обмінів. Загалом, представлення української
культури в світі можливе на кількох рівнях, зокрема це: створення відповідних
інформаційно-культурних установ у європейських містах; підтримка державою
окремих спільних культурно-мистецьких проектів, ініційованих громадським
сектором; підтримка програм і проектів Європейської Комісії та Ради Європи. На
часі також проблема розробки чітких параметрів, за допомогою яких можна було б
оцінювати ефективність культурної політики. Ці параметри мають визначати
рівень залучення громадян до культурного процесу і вимірюватися кількісними та
якісними показниками. В якісному вимірі це означає – здатність до освоєння
сучасних культурних практик.
Потреба в нових цінностях суспільства, про яку останнім часом все більше
говорять в Україні, стає визначальною для розвитку країни. Все очевиднішою стає
також необхідність розробки і впровадження інклюзивної культурної політики, яка
визначатиме як напрямки розвитку саме культурної царини, так і бачення розвитку
країни в цілому в довгостроковій і середньостроковій перспективі. Така культурна
політика створюватиме загальні рамки для трансформації суспільства на
національному, регіональному та місцевому рівнях. Формування національної,
причому заснованої не тільки на етнічній базі, ідентичності є одним з
найважливіших завдань у плані консолідації суспільства.
Насамперед у країні потрібно здійснити досить глибокі системні перетворення
у різних сферах економічного, соціального, культурного та політичного життя,
щоб міцніше утвердитися на шляху глокального розвитку. Цей етап необхідно
пройти якомога енергійніше, щоб він був максимально стислим. Слід зберегти
наступність реформ і глибоко усвідомити, що припущені недоліки та негативні
риси нинішнього розвитку мають тимчасовий характер.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УПРАВЛІННЯ В
СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Анотація. Останні роки велика увага приділяється розвитку електронного
урядування в країні. Розробляються нові електронні послуги, системи
ідентифікації, нові платформи. В перше чергу електронне урядування дає змогу
вдосконалювати адміністративні процеси, впорядковувати організаційний
механізм публічного управління. Але досі немає чіткої взаємодії
органів
державної влади та місцевого самоврядування як по горизонталі так і по вертикалі.
У світі відбувається трансформація урядування від електронного до цифрового та
акцентується увага на користувачах послуг: громадянах, бізнес-структурах та
громадських
організаціях.
Публічне
управління
стає
все
більш
клієнтоорієнтованим. Відбувається зміщення центру уваги від інформатизації
публічного управління до розвитку концепції інтелектуального управління.
Визначено, що Україна в сфері розвитку електронного урядування на місцях
займає не високі позиції і потребує дієвих механізмів розвитку регіонів. Ретельної
уваги потребує запровадження цифрових трансформацій в містах. Від оцінки
технічних можливостей та ІКТ інфраструктури до зручності та комфортності
надання електронних послуг. Високої ефективності цифрових перетворень
можливо досягти після розбудови детальної стратегії розвитку електронного
міста, регіону з чітким визначенням механізму взаємодії усіх гілок влади.
Розвиток інформаційного суспільства є пріоритетним напрямком розвитку країни в
цілому, та в відповідності до європейських стандартів вимагає впровадження
сервісно-орієнтованої державної політики. Тому вкрай важливо мати чітку
стратегію розвитку країни в цілому, яка враховує особливості розвитку регіонів.
Побудова стратегії впровадження електронного урядування та цифрового розвитку
країни повинна починатися з оцінки ресурсів, які є в наявності, стикуватися з
можливостями і напрямками розвитку регіонів та навпаки, розвиток регіонів
повинен чітко інтегруватися в стратегію розвитку країни в цілому.
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FEATURES OF E-GOVERNANCE TRANSFORMATION IN MODERN
SOCIETY
Abstract. In recent years, much attention has been paid to the development of egovernment in the country. New electronic services, identification systems, new
platforms are being developed. First of all, e-government makes it possible to improve
administrative processes, streamline the organizational mechanism of public
administration. But there is still no clear interaction between public authorities and local
self-government both horizontally and vertically. The world is transforming government
from electronic to digital and focuses on service users: citizens, businesses and NGOs.
Public administration is becoming more customer-oriented. There is a shift in the focus
from the informatization of public administration to the development of the concept of
intellectual management. It is determined that Ukraine does not occupy high positions in
the field of e-government development on the ground and needs effective mechanisms
for regional development. The introduction of digital transformations in cities needs
careful attention. From the assessment of technical capabilities and ICT infrastructure to
the convenience and comfort of providing electronic services. High efficiency of digital
transformations can be achieved after the development of a detailed strategy for the
development of the electronic city, the region with a clear definition of the mechanism of
interaction of all branches of government. The development of the information society is
a priority for the development of the country as a whole, and in accordance with
European standards requires the implementation of service-oriented public policy.
Therefore, it is extremely important to have a clear strategy for the development of the
country as a whole, which takes into account the peculiarities of regional development.
Building a strategy for the implementation of e-government and digital development of
the country should begin with an assessment of available resources, match the
opportunities and directions of regional development and vice versa, regional
development should be clearly integrated into the development strategy of the country as
a whole.
Keywords: e-government, digital government, e-region, e-city, public
administration.
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Постановка проблеми. Швидкий розвиток цифрових технологій, інновації у
сфері управління, трансформація державного управління
зумовили хід
динамічних процесів, які змінюють соціальні, економічні, державні відносини та
потребують ретельної уваги та адекватних рішень. Тому електронне урядування
стає одним з головних інструментів у побудові прозорого, ефективного та
гнучкого публічного управління.
Широкі можливості інформаційнокомунікаційних технологій дають можливість побудувати ефективну систему
публічного управління, зорієнтовану на потреби суспільства та що
трансформуються за участю громадян. Все це робить тему даного дослідження
актуальним та своєчасним.
Розглядаючи структуру механізму електронного урядування важливо
усвідомлювати дві його складові: зовнішню ті внутрішню. Зовнішня складова
відповідає за взаємодію влади та суспільства, включаючи в себе взаємодію з
громадянами, бізнесовими структурами та некомерційними організаціями.
Внутрішня складова відповідає за автоматизацію та трансформацію взаємодії на
різних рівнях влади, як центральної, регіональної та місцевої, так і виконавчої,
законодавчої та судової [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем
впровадження електронного урядування в Україні присвячені труди багатьох
вчених, таких як, Г. Атаманчук, О.Баранова, С. Барегамян, М.Вершинін,
Т.Запорожець, П.Клімушин, О.Орлов, А. Семенченко та багатьох інших.
Мета статті - дослідження основних напрямів розвитку складових
електронного урядування в органах публічної влади на державному рівні країні та
її регіонів.
Виклад основного матеріалу. Стрімкий розвиток цифрових технологій
ставить нові вимоги до розбудови електронного урядування. На сьогоднішній день
це не лише ефективне управління за допомогою ІКТ, цифрові навички та доступ до
інтернету. На думку Запорожець Т. відбувається трансформація моделі
«електронного урядування» до моделі «уряд як платформа». Перехід до моделі
«уряд як платформа», або дата-центрічний уряд відбувається за рахунок
використання інтелектуальних технологій та спільного використання програмних
продуктів та даних. При такому підході уряд розглядається як механізм, який
сприяє діяльності в публічній сфері, а не як постачальник послуг. Наступним
кроком є формування «цифрового урядування», яке є основою запровадження
інтелектуального управління. В більш розвинених країнах уряди зосереджуються
на наданні клієнто-центричних послуг, де в центрі уваги знаходяться користувачі.
Аналіз поведінки та потреб користувача у минулому, аналітика даних дають
змогу робити прогноз о негайних потребах [2].
Побудувати та оптимізувати горизонтальний та вертикальний зв'язок органів
влади в України намагається за допомогою фахівців з «цифрової трансформації».
Для розбудови ефективного електронного урядування потрібно результативне
горизонтальне співробітництво та координація публічних установ на
національному та місцевому рівні. Це вимагає крім технічної інфраструктури
активного бажання керівництва та службовців державного сектора, високої
культури та відповідальність, бо низька цифрова обізнаність та бюрократичні
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звички гальмують трансформаційні процеси, без них неможливий ефективний
реінжиніринг адміністративних процесів.
На сьогоднішній день уряд активно займається трансформацією процесів
урядування, прямуючи до цифрового світу та акцентуючи увагу на основних
проблемних аспектах. Згідно з дослідженнями ООН 20 20 року Україна поліпшила
свій рейтинг та посіла 69 місце у рейтингу розвитку електронного уряду маючи
індекс 0 ,7119 проти 82 місця з індексом 0 ,6165 у 20 18 року. Найбільший проріст
має під індекс TII (телекомунікаційної інфраструктури) – 0 ,15 пунктів, під індекс
OSI (онлайн послуг)– на 0 ,11, а під індекс HCI (людський капітал) - збільшився
лише на 0 ,0 1.
За рейтингом Електронної участі Україна посіла 46 місце з показником – 0 ,80 95
значно покращивши свої позиції.
Індекс розвитку відкритого уряду (Open Government Data Index - OGDI) є
похідним в якості додаткового індексу до онлайнового Індекс обслуговування
(OSI). Він розширює масштаб дослідження, зосередившись на використанні
відкритого уряду даних (OGD). OGDI визначає три ключові вимірювання у своїй
поточній структурі, які є: політичні та інституційні рамки (як основа); платформа
(наявність порталу OGD і його функцій); доступність даних у різних секторах, таких
як охорона здоров'я, освіта, зайнятість, соціальне забезпечення, навколишнє
середовище і правосуддя) і застосування даних (наприклад, шляхом організації
хакатонів). Цього року Україна має показник індексу – 0 ,8969 [3]. Але OGDI індекс
враховує лише наявність та доступність відкритих даних. Ефективне електронне
урядування має на увазі зростання відкритості уряду, а за показниками Індексу
відкритості уряду (WJP Open Government Index 20 20 ) Україна практично не змінює
свої позиції та займає 72 місце демонструючи низькі позиції в відсутності корупції
та правосуддя [4].
Розвиток електронного урядування та інформаційних технологій країни світу
відслідковують по багатьом індексам і рейтингам. Але значний інтерес представляє
розвиток електронного урядування в містах. ООН у 20 18 році запровадила індекс
розвитку локального онлайн обслуговування та склала рейтинг для 40 найбільших
муніципалітетів світу. У 20 20 році географія оцінки була розширена до 10 0
муніципалітетів. Київ зайняв у рейтингу 50 місце з невисоким індексом 0 ,35, лідером
виявився Мадрид маючи показник LOSI – 0,9625.
Оцінка локального онлайн обслуговування складається з 80 показників, які
формують 4 групи: технології, представлення контенту, сервісні послуги, участь та
залучення. У технологічній групі оцінюється браузерна сумісність та простота
навігації, наявність механізм пошуку, узгодження зі стандартами доступності та
валідності, доступність декількох мов. Представлення контенту оцінюється за
наявності інформації о місті та міської влади: контактної, організаційної структури,
відкритих закупівель та бюджеті міста. Крім того розглядається наявність стратегії
цифрового уряду та інформація о послугах, що надаються, інформація про освіту,
соціальне забезпечення,
про дозвілля, культуру та спорт та інших сфер
життєдіяльності. Але особлива увага приділяється ініціативам розумних міст та
новітнім технологіям, онлайн підтримці користувачів та наданню статистичних
даних та досліджень. Третя група показників – це онлайн послуги. Їх кількість та
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доступність, варіанти авторизації та гостьовий доступ, швидкість та якість відповіді
на електронні запити, наявність чат ботів. Участь та залучення оцінюються за
наявністю інструментів для електронних консультацій, збір громадської думки та
можливості електронного голосування.
Вказаний рейтинг дає змогу оцінити зусилля, які докладають міська влада до
розвитку ефективного цифрового міста, та виділити основні орієнтири для
трансформації підходів до організації взаємодії з громадянами.
Найбільш показовими є цифрові взаємодії на регіональному рівні. В
повсякденному житті громадяни частіше і ближче контактують з регіональними
органами влади та місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування
мають більш повне поняття о колі проблем, які цікавлять громадян та місцевий
бізнес, та відповідно, мають можливість швидше реагувати на їх потреби.
Громадяни більш зацікавлені усім тим, що впливає на повсякденне життя,
займаючи активну позицію у життєдіяльності міста чи регіону мають змогу
побачити результати такої взаємодії.
Розвиток електронного урядування на містах стикається з низкою проблем: з
одного боку доступ до інтернету в маленьких містах та селах, з іншого боку
відсутність цифрових навичок та довіри до електронних технологій у громадян.
Згідно з дослідження Міністерства цифрової трансформації підключення
населених пунктів України до волоконно-оптичних мережам становить лише 37,69
% [5]. По областях ситуація виглядає ще критичніше від покриття Чернігівської
області – 15,30 % до Чернівецької – 84,37 %. Нерозвинута інфраструктура ІКТ,
відсутність електронного взаємозв’язку між департаментами міста та регіону стає
одним із чинників розвитку цифрової трансформації. Існуючі в світі інноваційні
підходи для забезпечення ефективного розвитку міста та регіону потребують
стабільної надійної інфраструктури, як апаратної так і програмної, здатної
обробляти та аналізувати великі масиви даних. Але новітні технології потребують
великих витрат, тому набуває актуальності залучення приватного бізнесу для
реалізації проектів розвитку.
Ключовим фактором успішного впровадження електронної взаємодії є безпека
даних, як приватних, так і державних. Забезпечення безпеки включає в себе як
нормативно-правове,
так
і
впровадження
інструментів
безпеки
та
конфіденційності. Кількість кібератак зростає з кожним днем, але досвід світової
пандемії свідчить, про великий пріоритет цифрових технологій, як в управлінні,
так і в повсякденному житті. Тому головна задача уряду побудувати захищене,
гнучке, ефективне цифрове середовище в країні.
Існують похибки у запровадженні цифрових технологій, які розвиваються з
неймовірною швидкістю та потребують фундаментального підходу до
застосування. З одного боку, міста підключаються до програми SmartCity –
розвивають електронні сервіси міської інфраструктури, концепції розумного міста,
з іншого боку великі комунальні підприємства недостатньо змінюються, маючи
мінімальні інструменти взаємодії з громадянами та бізнес структурами.
Впровадження онлайн послуг та електронної взаємодії здатне знизити транзакційні
витрати та спрощує бюрократичну складову, підвищує ефективність управління за
рахунок скорочення помилок та часу, витраченого на повторювані операції.
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Електронне урядування, - це лише інструмент трансформації публічного
адміністрування, головний орієнтир якого – люди. На думку деяких фахівців
державні послуги повинні стати проактивними, а державні службовці –
невидимими [6]. Цифрові технології допомагають зрозуміти пріоритети населення
чи бізнесу, сфокусувати проблеми та знаходити рішення для їх вирішення. Так, як
цифровізація потребує сильного загального керування та відповідних інвестицій
політичного, адміністративного, соціального та фінансового капіталів та повинні
бути перетворені у специфічні стратегії, ініціативи та плани [7]. Тому потрібно
чітко усвідомлювати, що портали державного чи регіонального рівня мають бути
інтегровані у внутрішні процеси організації.
Механізм впровадження електронного урядування на регіональному рівні
повинен розвиватися на основі детальної стратегії, яка має чітку ціль та ресурси
для досягнення: інформація (документи в електронної формі, дані), процедури
(нормативні акти, адміністративні регламенти), людські (керівники, виконавці,
розробники, користувачі), технічне обладнання (комп’ютери, сеті, програмне ПО).
Бачення цифрового розвитку країни повинно стикуватися з можливостями і
напрямками розвитку регіонів та навпаки, розвиток регіонів повинен чітко
інтегруватися в стратегію розвитку країни в цілому. Розвиток електронних
комунікацій розпочався в країни давно, але усі суб’єкти управління мають різний
рівень впровадження: начальна веб-присутність, взаємодія, транзакція.
Тому почати потрібно з аналізу того:
- яка головна мета – якість адміністративних послуг, зниження витрат за
рахунок підвищення ефективності, електронна участь громадян у суспільному
житті, формування довіри до держави, трансформація державного управління,
розвиток території;
- що ми маємо на даний час: кількість та якість доступних електронних
послуг; існуюча нормативна база; організаційна структура; людські ресурси;
інфраструктура ІКТ; потенціал суспільства; потенціал бізнес структур; рівень
довіри суспільства;
- які інструменти будуть використовуватися;
- які фактори будуть індикаторами досягнення цілі.
Висновки. Таким чином, для успішної трансформації електронного
урядування потрібно мати чітко окреслені пріоритети розвитку міст і регіонів в
контексті розвитку на рівні держави. В залежності від можливостей та проблем
окремого міста чи регіону повинна бути розроблена стратегія розвитку та
трансформації з конкретно окресленими пріоритетами та інструментами задля
досягнення мети.
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АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Анотація. У статті розглянуто шляхи забезпечення податкової безпеки в
системі міжнародної економічної безпеки, в умовах загроз, ризиків та небезпек.
Вивчено різні підходи до підтримки оптимального балансу між податковим
навантаженням, та інвестиційною привабливістю бізнесу. Було проведено аналіз
ключових проблем, що створюють перешкоди на шляху до оптимізації податної
системи зокрема та економічної безпеки держави в цілому.
На основі аналізу запропоновано шляхи їх вирішення за допомогою спільного
регулювання фінансових відносин, що здійснюється на глобальному і
регіональному рівнях. З метою встановлення рівня податкової безпеки країни,
досліджено показники, які на думку автора є інформативними для таких задач.
Розглядаються різні підходи до розуміння податкової безпеки, як складкової
економічної безпеки держави, що дозволило визначити роль і місце цього поняття
в державному управлінні. Разом з тим, оскільки теоретико-методологічний апарат,
що застосовується на сьогоднішній день в системі забезпечення безпеки держави
не включає в себе понять пов’язаних із податкової безпеки, у статті було
представлено концепцію забезпечення економічної безпеки держави, з
урахуванням оптимізації фіскальної політики.
Основні підходи до забезпечення економічної безпеки держави, шляхом
оптимізації податкової безпеки, висвітлюються у статті, як комплекс заходів
спрямований
на: отримання точної інформації стосовно поточного стану
податкового навантаження на бізнес; визначення оптимальних заходів, щодо
інвестиційного стимулювання з використанням варіантів окремих податкових
спрощень; розробки механізмів мінімізації ухилень від сплати податків; творення
єдиної інформаційної площадки для взаємодії представників бізнесу та
представників податкових органів. Все це, а також інші аспекти висвітлено у
статті, як комплекс рекомендацій для покращення рівня податкової безпеки.
Ключові слова: податкова безпека, державне управління, аналіз, шляхи
забезпечення, податки, економіка, держава, громадяни.
82

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №3 (3) 2020

Yarovoi Tikhon Serhiiovych Candidate of Sciences in Public
Administration, Associate Professor, of the Interregional Academy of
Personnel Management, Frometivska
str.,
2,
Kyiv,
03039,
tel.:
(066)
017-92-16,
e-mail:
tikhon_9563963@ukr.net,
https//
orcid.org/0000-0002-7266-3829
Naumenko Kostiantyn Valeriiovych graduate student of the Department of Public
Administration of the Interregional Academy of Personnel Management,
Frometivska str., 2, Kyiv, 03039, tel.: (067) 161-98-23, e-mail: k.v.naumenko@i.ua,
https //orcid.org / 0000-0001-8822-3070
ANALYSIS OF WAYS TO ENSURE THE STATE TAX SECURITY
Abstract. The article considers the ways of ensuring tax security in the system
of international economic security, in the conditions of threats, risks and dangers.
Different approaches to maintaining the optimal balance between the tax burden
and the investment attractiveness of the business have been studied. An analysis of
key issues that create obstacles to optimizing the tax system in particular and the
economic security of the state as a whole was conducted.
Based on the analysis, ways to solve them through joint regulation of financial
relations, carried out at the global and regional levels. In order to establish the level of
tax security of the country, the indicators were studied, which in the author's opinion are
informative for such tasks.
Different approaches to the understanding of tax security as a folding
economic security of the state are considered, which allowed to determine the role and
place of this concept in public administration. However, since the theoretical and
methodological apparatus used today in the system of state security does not include
concepts related to tax security, the article presented the concept of economic security
of the state, taking into account the optimization of fiscal policy.
The main approaches to ensuring the economic security of the state, by
optimizing tax security, are highlighted in the article as a set of measures aimed
at: obtaining accurate information about the current state of the tax burden on business;
determination of optimal measures for investment incentives using the options of
individual tax simplifications; development of mechanisms to minimize tax evasion;
creation of a single information platform for interaction between business
representatives and representatives of tax authorities. All this, as well as other
aspects, are covered in the article as a set of recommendations for improving the level
of tax security.
Keywords: tax security, public administration, analysis, ways of providing,
taxes, economy, state, citizens.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день, питання побудови
оптимальної податкової політики не просто формують рівень інвестицій в
економіку країни, а й носять стратегічний характер для державної безпеки,
економічної безпеки та ряду інших складових, які характеризують стан
захищеності нашої країни.
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В таких умовах, форми та методи забезпечення державної безпеки в багатьох
випадках залежать від фіскальної політики, її направленості на оптимізацію
податкових відносин, відкритості податкових органів перед платниками податків.
Разом з тим, швидкі зміни в нормативних документах податкової системи
України, інфляційні процеси, віддаленість представників податкових органів від
бізнесу, відсутність ефективних заходів для стимулювання та розвитку малого
бізнесу (податкових канікул, спрощення системи оподаткування, тощо), а також
багато інших не вирішених питань, спричиняють такі негативні явища, як:
ухилення від оподаткування, відтік капіталів в офшори, збільшення частки тіньової
економіки, перекладання основного податкового тягаря на плечі законослухняних
платників.
Для вирішення цих пролем, потрібно кардинально змінювати підходи до
оподаткування, які на сьогоднішній день, в основному представлені у контексті
саме фіскальних заходів, а не таких, що спрямовані на стимулювання економічного
розвитку. Останній варіант, може бути стимулом для збільшення підприємницької
активності в країні, а також залучення іноземних інвестицій, проведення детінізації
економіки, розширенню бази оподаткування та багатьох інших стимулюючих
розвиток економіки факторів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження різних податкових
моделей, дозволило звернути увагу на механізм формування податку на прибуток
Нігерії, який у зв’язку із рядом податкових реформ значно знизили інвестиційних
клімат в країні [1], які були запроваджені до 1992 року. Після 1992 року, відбулись
зміни в законодавстві, які спричинили до зменшення податкового тиску, і, як
наслідок інвестиції в країну збільшились [2]. Загалом, дослідження залежності
інвестиційного клімату з рівнем податного навантаження показали такі економічні
зміни в країні [3], [4], [5]:
Починаючи з 1993 року, після зменшення корпоративного податку на
прибуток з 40 % до 35% в країні з’явилась інвестиційна надбавка отримання
податкових пільг, створено податкові кредити для дрібних фермерів у сільській
місцевості. Це спричинило збільшення ділової активності та надходження до
бюджету податків.
Після 1996 року, також було зменшення податкової ставки на прибуток
підприємств з 35% до 30 %. Зменшено податкові ставки для підприємств, що
займаються науково-дослідною та дослідно-конструкторською діяльністю на
20 %. Повністю скасовано податок для підприємств, які займаються експортом
протягом перших трьох років роботи, постачальникам матеріалів для підприємств,
які займаються виробничою діяльністю для експорту, видобутком твердих
корисних копалин.
Введено податкові канікули для малих підприємств, що займаються
виробничою діяльністю протягом перших п'яти років роботи повністю
орієнтований на експорт.
1998 рік. Надається податкове послаблення для підприємств, які займаються
утилізацією газу на термін не менше 3 років, але не більше 5 років
1999 рік. Спрощується система оподаткування для підприємств, що
займаються видобутком газу, до 35%.
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У 2007 році спрощується оподаткування підприємств, які займаються
страховим бізнесом, вирощуванням рослин, наданням телефонних послуг з метою
ведення бізнесу в сільській місцевості.
Зменшення ПДВ для підприємств сфери надання послуг в Китаї у 2012 р.
призвело до покращення податкової реформи. В результаті було отримано
покращення умов підприємницької діяльності для дрібних підприємців [6].
Дотримуючись пропозицій Європейської комісії для ЄС про Загальну
Консолідовану Базу Корпоративного Оподаткування (CCCTB), дослідники
Spengel, C., Ortmann-Babel, M., Zinn 2012 р. провели аналіз впливу ряду
пропозицій щодо податкового стимулювання малого бізнесу, на податкове
навантаження держав членів. В результаті встановлено, що податкове
навантаження в цілому не змінилося, проте було виявлено ряд позитивних
аспектів саме для малого бізнесу [7]. Так, зафіксовано збільшення динаміки
виникнення нових суб’єктів господарювання у цей період. Проте дослідження в
цьому напряму, однозначно не вказують лише на позитивні сторони таких
нововведень. Наприклад, Бельгія отримала збільшення податкового навантаження
за рахунок скорочення державними програм на стимулювання податкових канікул [8].
Андерсон, Дж. Ф. у 2013 р., досліджуючи з 1979 по 2003 рр. в США вплив
податкових реформ на податкове навантаження з використанням середньої
податкової ставки, як показника податкового навантаження платників податків
фізичних осіб, показав, що послідовне зниження податкового навантаження для
всіх груп доходів, що дало позитивний ефект для розвитку малого бізнесу [9].
Позитивні аспекти оптимізації податкового навантаження було зафіксовано і
серед вітчизняних вчених. Так, С. Аксюков провів порівняння показників
податкового навантаження з показниками соціально-економічного розвитку ряду
світових країн. В результаті, було встановлено залежність між рівнем
податкового навантаження та рівнем економічного розвитку. Занадто високе
податкове навантаження, не сприяє розвитку економічного потенціалу країни [10 ].
Таким чином, аналіз літератури дав можливість встановити, як позитивні
аспекти у сфері податкового навантаження так і негативні. В контексті податкової
безпеки їх можна розцінювати не лише у відповідності до динаміки надходжень
до бюджету, а й як зміни ділової активності бізнесу. Тому, розглядаючи процеси
оптимізації податкових відносин, слід звернути увагу не лише на заходи з
отримання податків, виведення їх з тіні, а на можливості для бізнесу та притоку інвестицій.
Мета статті. На прикладі міжнародного та вітчизняного досвіду
застосування податкових важелів для покращення фіскальної політики, показати
можливості збільшення рівня податкової безпеки країни, шляхом оптимізації
податкового навантаження, створення гнучкої системи оподаткування,
інформаційного забезпечення податкових органів для збільшення ефективності
управлінських рішень, представивши рекомендації для впровадження таких
заходів в державному управлінні.
Виклад основного матеріалу. Теоретичні основи податкової безпеки беруть
свій початок із державної безпеки. Це говорить про те, що податкова безпека, є
складовою державної безпеки, контекстів її економічного формулювання.
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Таким чином, в загальній структурі державної безпеки податкову безпеку
можна представити наступним чином (мал. 1). Переважна більшість дослідників із
такою думкою погоджується [11, с. 84], [12, с. 36], [13, с. 15], [14, с. 24], [15, с. 9].
Та незважаючи на розуміння податкової безпеки, як складової національної
безпеки, що характеризує ефективність економіки шляхом оптимізації
взаємовідносин держави із бізнесом та громадянами, слід відзначити і
перспективний напрям подальших інвестицій в стратегічні сфери вітчизняної
економіки.
З погляду на досліджений досвід Нігерії, зменшення податкового
навантаження на підприємства, діяльність яких представляє інтерес для держави,
можна сказати, що саме податкова безпека відіграє ключову роль у формуванні
ефективної та направленої на розвиток потрібних державі економічних сфер
діяльності.
Таким чином, рівень податкової безпеки залежить від заходів фіскальної
політики яка направлена на розвиток інноваційних підприємств екологічної сфери,
військових підприємств, продовольчих компаній, вітчизняних ІТ компаній.

Мал. 1 Місце податкової безпеки в системі національної безпеки

В такому випадку держава виступає, як інвестор, який знає, як залучити
інвестиції, які потім, через деякий час дадуть можливість отримати державі
збільшення прибутку не лише за рахунок збільшення податкових надходжень, а й і
за рахунок інвестування в реальний сектор економіки.
Для цього потрібен ефективний прогноз, який дозволить отримати економічне
обґрунтування зменшення податкового навантаження на ту, чи іншу сферу. Для
цього потрібно спочатку визначити загальний рівень податкової безпеки.
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Проблемам визначення рівня податкової безпеки присвячено багато наукових
праць, основна части яких спрямована на встановлення критерію оптимальності
податкового навантаження та рівня економічного зростання.
Так, наприклад І. Подік запропонував систему показників, які можуть бути
застосовані при встановленні рівня податкової безпеки, а саме [16]:
1. рівень загального податкового навантаження (Рзп);
2. рівень тінізації економіки (Рте);
3. рівень відповідальності за сплату податків (Рв);
4. коефіцієнт результативності (Кр);
5. адміністрування податкових надходжень (Апн);
6. рівень податкового боргу платників податків (Рпб);
7. коефіцієнт еластичності (Ке);
8. коефіцієнт ефективності роботи фіскальних органів (Кефс);
Разом з тим автор дає визначення таких показників та їх обмеження, що можу
бути представлено у вигляді системи рівнянь:

,(1)
де:
- податкові надходження до зведеного бюджету України;
- сума коштів додатково нарахованих до бюджетів та державних цільових
фондів;
- власні надходження Пенсійного фонду;
ВВП – валовий внутрішній продукт;
- податковий борг з податкових надходжень, зборів та платежів;
- фактичні податкові надходження до зведеного бюджету;
- планові податкові надходження зведеного бюджету;
, - податкові надходження до зведеного бюджету;
за попередній та поточний періоди;
,
- обсяг валового внутрішнього продукту за попередній та звітні
періоди.
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За таких умов загальний рівень податкової безпеки може бути обчислений у
вигляді інтегрального показника податкової безпеки:

, (2)
Таким чином, можливість встановити рівень податкової безпеки для певного
сегменту державного управління є цілком реальною задачею. Інше питання, це
прогнозування такої безпеки, де мають були застосовані адекватні моделі не лише
для самого стану захищеності того чи іншого сектору економіки, а й для
встановлення рівня економічної ефективності підприємств відповідної галузі.
Разом з тим такі дані треба десь брати, що на нашу думку вимагає єдиної
інформаційно-аналітичної системи, де, як розрахунок інтегрального показника
податкової безпеки, так і її інші характеристики можна було б отримати із
доступних засобів соціальних та комунікаційних мереж.
Нами було розроблено прототип такої платформи, де існує можливість
розрахувати зазначений у статті інтегральний показник податкової безпеки з
одного боку, та отримати статистику таких розрахунків, з іншого, що в цілому
дасть можливість збирати статистичні дані та аналізувати їх на рівні часових рядів,
накопичувати інформаційну базу та візуалізувати отримані дані [17].
Висновки. Переважна більшість країн, що розвиваються, спрямовують
податкові послаблення для створення належного інвестиційного клімату,
підтримки окремих, стратегічних для країни, галузей економіки, і, навіть окремих
видів економічної діяльності. Такі заходи можна назвати оптимізаційними для
національної безпеки. Однією із складових якої, виступає податкова безпека. І саме
вона, відіграє ключову роль у створенні таких умов, коли бізнес буде ефективно
розширюватись і держава матиме можливість збільшити економічний потенціал.
Усе це, вимагає потужної інформаційно-аналітичної роботи, яка дасть
можливість визначити реальний рівень допустимого податкового навантаження, у
відповідності до виду економічної діяльності, оцінити загальний рівень податкової
безпеки та створити відкриту платформу для взаємодії бізнесу та держави.
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ОХОРОНА ПРАВ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕРНЕТ ЯК УЧАСНИКІВ
ПРИВАТНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Анотація. Інформаційні права та свободи людини та громадянина мають
власне вираження в Конституції. Загалом, інформаційні права надають можливості
особі щодо задоволення власних потреб в отриманні, використанні, поширенні,
охороні, захисті відповідного обсягу інформації як в реаліях сучасного життя, так і
в Інтернет-просторі. Користувачі Інтернет-простору використовуючи доступні
можливості Інтернету є прямими суб'єктами відносин зазначеного простору, які
реалізовують рух інформації в суспільстві, її безпосередній вплив на сфери
функціонування людини. До того ж, суттєвим є те, що користувачі Інтернету є
носіями суб'єктивних прав та обов'язків. Істотною ознакою правовідносин в мережі
Інтернет з-поміж користувачів є непринциповість щодо того чи це фізична особа,
чи це юридична особа або це зареєстрований оператор мережевих послуг. Загалом
Інтернет як комплекс інформаційних ресурсів не є чітко підконтрольний визначеній
особі чи організації. Також користувачі Інтернет-простору в ході реалізації свого
права на доступ до Інтернету мають зосереджувати свою увагу щодо можливих
правопорушень, а саме: незаконний збір особистих даних в Інтернеті, спам, фітинг,
порушення авторських прав, вербування. Не менш цікавим є питання охорони
рекламних слоганів, лозунгів, речівок. Також користувачі онлайн простору є
захищеними кримінально-процесуальним законодавством, зокрема стосується
збирання конфеденційної інформації про окремих індивідів. Реалізація такого
заходу
здійснюється за участю правоохоронних органів, які наділені
повноваженнями щодо проведення негласних слідчих (розшукових) заходів. Наразі
статистика щодо звернень громадян у порядку цивільного та адміністративного
судочинства про порушення прав і свобод людини в онлайн просторі свідчить, що
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захист порушених прав Інтернет-користувачів залишається вкрай обмеженим в
Україні та потребує удосконалення, особливо стосується практичного
правозастосування і відновлення порушених прав людини відповідно які було
попередньо порушено унаслідок використання Інтернету.
Ключові слова: покоління прав людини, Інтернет-простір, користувачі
Інтернет, охорона прав, захист прав, авторські права.
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF INTERNET USERS AS
PARTICIPANTS IN PRIVATE LEGAL RELATIONS
Abstract. Information rights and freedoms of man and citizen have their own
expression in the Constitution. In general, information rights provide opportunities for a
person to meet their own needs in obtaining, using, disseminating, protecting, protecting
the appropriate amount of information both in the realities of modern life and in the
Internet space. Users of the Internet space using the available capabilities of the Internet
are the direct subjects of the relationship of this space, which implements the movement
of information in society, its direct impact on the spheres of human functioning. In
addition, it is important that Internet users are the bearers of subjective rights and
responsibilities. An essential feature of legal relations on the Internet between users is the
unprincipledness of whether it is an individual, a legal entity or a registered network
service operator. In general, the Internet as a set of information resources is not clearly
controlled by a particular person or organization. Also, Internet users in the exercise of
their right to access the Internet should focus on possible offenses, namely: illegal
collection of personal data on the Internet, spam, fitting, copyright infringement,
recruitment. No less interesting is the issue of protection of advertising slogans, slogans,
speeches. Users of the online space are also protected by criminal procedure law, in
particular with regard to the collection of confidential information about individuals. The
implementation of such a measure is carried out with the participation of law
enforcement agencies, which are empowered to conduct covert investigative (search)
activities. Currently, statistics on citizens' complaints in civil and administrative
proceedings about violations of human rights and freedoms in the online space show that
the protection of violated rights of Internet users remains extremely limited in Ukraine
and needs to be improved, especially regarding the practical enforcement and restoration
of violated human rights. previously violated due to the use of the Internet.
Keywords: human rights generation, Internet space, Internet users, protection of
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rights, protection of rights, copyright.
Постановка проблеми. На нинішній день стрімко набирають обертів
інформаційні права, які передбачають широкі можливості стосовно вільного
вираження думки і слова, зокрема йдеться про вираження такої думки саме в
Інтернеті. Інформаційні права, до змісту яких можна віднести свободу інформації,
її поширення, розвиток інформаційних технологій, рівність доступу до інформації,
охорона особистої інформації у науці теорії держави та права виділяють до
четвертого покоління прав людини. Проте однозначної думки не існує на сьогодні з
приводу того, що інформаційні права — це саме права четвертого покоління. Бо
передують думки що вказані попередньо права можна віднести до “солідарних
прав”, прав п'ятого покоління тощо. Тобто стосовно інформаційних прав, їх
специфіки та приналежності до відповідного покоління точаться численні дискусії
вчених на сьогодні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню даного питань
сприяли
праці І. Діордіци, Л. Мамчур , Р.Еннан , Д. Жубанова, Н. Майданика,
О. Пастухова.
Мета статті – дослідити основні аспекти розуміння прав людини в мережі
Інтернет та узагальнити підходи щодо вказаної проблематики та запропонувати
шляхи вирішення порушення прав людини в мережі Інтернет.
Виклад основного матеріалу. З-поміж варіативних думок вчених щодо
приналежності інформаційних прав до відповідного покоління прав, пропонуємо
звернути увагу на твердження І. Діордіца, який зазначає, що будь-які суспільні
відносини проявляються через інформацію, інформаційну сферу, тож можна
стверджувати, що інформаційні права і свободи є в будь-якій сфері життєдіяльності
суспільства [1, c. 117].
Інформаційні права та свободи людини та громадянина мають власне
вираження в Конституції, в положеннях статей 15, 32, 34, 41, 54. Загалом,
інформаційні права надають можливості особі щодо задоволення власних потреб в
отриманні, використанні, поширенні, охороні, захисті відповідного обсягу
інформації як в реаліях сучасного життя, так і в Інтернет-просторі.
Доцільним завбачаємо також осмислити сутність поняття Інтернет, Інтернет на
сьогодні ми розуміємо в різних смислових аспектах, пропоную наступні:
– як світова телекомунікаційна мережа, яка слугує як засіб зв'язку загального
доступу;
– як система вільного доступу для передачі, накопичення, обробки, зберігання
інформації.
Користувачі Інтернет-простору використовуючи доступні можливості
Інтернету є прямими суб'єктами відносин зазначеного простору, які реалізовують
рух інформації в суспільстві, її безпосередній вплив на сфери функціонування
людини. До того ж, суттєвим є те, що користувачі Інтернету є носіями суб'єктивних
прав та обов'язків. Поняття “користувачі Інтернету” охоплює не лише звичайних
осіб, які намагаються знайти та отримати важливу інформацію. Вказане поняття
включає у своє смислове розуміння посередників - провайдерів, операторів, а
також операторів зв'язку, постачальників інформації, які наповнюють
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інформаційний простір тощо.
Істотною ознакою правовідносин в мережі Інтернет з-поміж користувачів є
непринциповість щодо того чи це фізична особа, чи це юридична особа або це
зареєстрований оператор мережевих послуг. Загалом Інтернет як комплекс
інформаційних ресурсів не є чітко підконтрольний визначеній особі чи організації.
Таким чином, коли власне йде мова щодо правовідносин серед користувачів
Інтернет-простору щонайперше істотною ознакою останніх є суб'єктивні права,
тобто дії користувачів, які зумовлюють виникнення, зміну, припинення учасників
мережі Інтернет-простору.
Однак, звернімо аспект уваги стосовно приватно-правового розуміння
правовідносин користувачів Інтернету, пропоную наступне розуміння:
– відносини, що виникають з приводу масиву інформації, права на інформацію
як особистого немайнового права. Таке розуміння вказує на відносини щодо
вільного збирання, зберігання, використання та поширення інформації в Інтернет
мережі.
Користувачі Інтернет-простору в ході реалізації свого права на доступ до
Інтернету мають зосереджувати увагу щодо можливих правопорушень, які є
можливими на сьогодні, а саме:
– незаконний збір особистих даних в Інтернеті;
– спам — повідомлення, які є небажаними, відправлення яких на меті
зосереджує вигідні цілі для особи, яка надсилає ці повідомлення;
– фітинг — шахрайства в Інтернеті, що передбачають використання
фальшивих веб-сторінок;
– порушення авторських прав;
– вербування.
На нинішній день актуальною проблемою в реаліях сьогодення є проблема
захисту авторських прав в Інтернеті. Практично приділяється увага по відношенню
до реалізації прав людини в онлайновому середовищі у таких сферах, як:
– доступ і недискримінація;
– свобода вираження думок та інформації;
– приватне життя та захист даних;
– освіта та грамотність;
– участь у зібраннях та об'єднаннях;
– ефективні механізми правового захисту.
Авторські права визначають такі діяння як розміщення твору в Інтернеті,
подання його до відома публіки. Однак, на нинішній день зустрічаємо непоодинокі
випадки неправомірного копіювання творів відповідних примірників у особистих
цілях з порушенням авторських прав. Одна людина може створити твір, інша може
відтворити та повторити, тому існують технічні засоби захисту з метою охорони
певного твору від “розшифрування” твору, який має захищений код. Справді,
мережа Інтернет містить численну кількість копій авторських творів, які мають
видозмінений зміст. Значуще місце щодо захисту авторських прав посідає
використання цифрових водяних знаків, які використовують на сьогодні як
ефективну технологію для захисту власних прав. Також механізм захисту
авторських прав включає низку нормативних актів, з-поміж яких: Закон України
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“Про авторські та суміжні права”, Постанови Пленуму ВГС України “Про деякі
питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної
власності”, Цивільний кодекс України, на міжнародному рівні — Бериська
конвенція про охорону літературних і художніх творів, Договір Всесвітньої
організації інтелектуальної власності про авторське право тощо.
Наприклад, звернімо спектр уваги стосовно Бернської конвенції про охорону
літературних та художніх творів, відповідно до якої правова охорона гарантується
для творів незалежно від того, чи завершені вони чи ні. Аналогічні положення має
ст. 8 ЗУ “Про авторське право і суміжні права” [2].
Ще значущим порушенням у мережі Інтернет є плагіат, його виявлення у
викладених творах, дисертаціях, рефератах тощо. На сьогодні спокуса переписати,
скопіювати, переробити на свій лад чужі твори та видати їх за свої має місце в
реаліях буденного життя. Зокрема стосується випадків під час написання курсових,
магістерських робіт, коли студенти допускають під час написання 80-90 % плагіату.
Феномен плагіату справді несе істотну загрозу, адже плагіат — це, щонайперше
порушення авторських прав, на додачу це загроза для наукового потенціалу
держави. Щодо відповідальності за поширення плагіату в Інтернет-просторі так і
реаліях життя можна на нинішній день розраховувати лише на анулювання оцінки,
вимога щодо переписання роботи, її доопрацювання, усне попередження.
Попередньо ми згадували загалом про порушення авторських прав, за дані
правопорушення, як правило передбачається цивільно-правова відповідальність.
Не менш цікавим є питання охорони рекламних слоганів, лозунгів, речівок.
Зазначене поки не відносять конкретно до визначеного виду літературних творів,
однак ЗУ “Про рекламу” закріплює відповідні положення в ст. 9 [3], де мова йде
про “інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, в якому привертається
увага до конкретної особи чи товару та який формує або підтримує обізнаність та
несе інтерес читачів щодо цієї особи чи товару, має бути вміщений під рубрикою
“Реклама” чи на правах “реклами”. Проте знову таки часто зустрічаємо в Інтернет
мережі реклами, які не є зареєстровані як знак товарної продукції чи послуг.
В Україні національний інституційний механізм захисту прав Інтернеткористувачів гарантує звернення до суду для захисту конституційних прав та
свобод людини і громадянина. Особа може звертатися за захистом до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, однак варто звернути
істотну увагу на те, що у повному обсязі питання захисту прав людини в онлайн
режимі неможливо вирішити через Уповноваженого ВРУ через брак організаційнотехнічних та фінансових можливостей. Проте все ж на Секретаріат
Уповноваженого покладено функції контролю за додержанням законодавства щодо
захисту персональних даних.
Також в нашій державі є Національна комісія, яка здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ). Користувачі Інтернету
можуть звернутися до НКРЗІ унаслідок порушень щодо розміщення інформації в
онлайн просторі, блокування інформаційних ресурсів, незгоди щодо встановлених
тарифів чи розрахунків тощо.
Приватність, свобода вираження думки, зобов'язання захищати інтернеткористувачів від злочинності покладається на нашу державу як учасницю Ради
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Європи зважаючи на положення Конвенції про кіберзлочинність (Будапешт 2001).
Цікавим ще є той факт, що на сьогодні користувачі онлайн простору є
захищеними кримінально-процесуальним законодавством, зокрема стосується
збирання конфеденційної інформації про окремих індивідів. Реалізація такого
заходу зазвичай здійснюється за участю правоохоронних органів, які наділені
повноваженнями щодо проведення негласних слідчих (розшукових) заходів.
Отримання такої інформації не передбачає спеціальний моніторинг з боку
Уповноваженого з прав людини.
Наразі статистика щодо звернень громадян у порядку цивільного та
адміністративного судочинства про порушення прав і свобод людини в онлайн
просторі свідчить, що захист порушених прав Інтернет-користувачів залишається
вкрай обмеженим в Україні та потребує удосконалення, особливо стосується
практичного правозастосування і відновлення порушених прав людини відповідно
які було попередньо порушено унаслідок використання Інтернету.
Звісно, інтернет-користувачі у будь-якому разі намагаються щонайперше
звернутися до судів з метою притягнення так званої “винної особи” до цивільної,
адміністративної чи кримінальної відповідальності. Користувачі, як правило,
намагаються відстояти свої права до останнього, а саме йдеться також втягнення
ЗМІ для широкого розголосу проблеми, яка постала в онлайновому середовищі.
Наша держава справді гарантує особі ефективний механізм правового захисту
порушених прав людини, але зауважимо на тому, що онлайн середовище не завжди
є правдивим віддзеркаленням проблеми, яку інтернет-користувачі вважають
порушенням прав людини. Доцільним є наведення прикладу щодо питання
відповідальності за залишені коментування в Інтернеті. Позивачі в більшості
випадках звертаються з матеріалами справ щодо захисту своєї честі, гідності,
ділової репутації, не намагаючись, у свою чергу, врегулювати конфлікт у
досудовому порядку. Як-от, замість того, щоб звернутися до відповідного власника
веб-ресурсу чи до редакції інтернет-медіа з метою видалення чи блокування
відповідної опублікованої інформації, особа йде відразу до суду. Однак, звернення
до суду передбачає розрізнення наданих фактів та оціночних суджень. Постає
питання щодо меж публічності та приватності особи, яка зазнала необгрунтованого
втручання у її приватне життя.
Проте не завжди вирішення проблеми охоплює діяльність винятково судів
нашої держави, критика публічних осіб потребує ширшого розгляду відповідних
справ, які стосуються інтернет-користувачів, їх прав в онлайн середовищі,
застосовуючи практику ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини).
Європейським судом з прав людини було прийнято сотні рішень у справах про
порушення статті 10 “Свобода вираження поглядів” Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод. На нинішній день, найрезонанснішими є справи
проти України щодо попередньо зазначеної статті наступні:
–“Сірик проти України”;
–“Українська Прес-Група проти України”;
–“Мельничук проти України”;
–“Вітренко проти України”;
–“Мирський проти України” тощо.
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Дискусійним та найскладнішим залишається питання надання доказової
інформації щодо поширення в мережі Інтернет інформації, яка принижує честь,
гідність, ділову репутацію особи, яка звернулася до судової інстанції. Досить часто
на підтвердження допустимості порушення прав людини, зокрема інтернеткористувачів, як доказ позивач надає “скріншоти”. Однак, розуміємо такі докази
мають бути нотаріально посвідчені. Втім, знову-таки чинне законодавство України
не містить відповідних положень з приводу того, що нотаріуси зобов'язані
посвідчити ці “скріншоти” чи інші роздруківки інтернет сторінок.
Попередньо нами було згадано питання щодо захисту авторських прав в
Інтернеті, так-от зважаючи на Постанову Пленуму Верховного Суду України,
пункту 31 “Про застосування судами норм законодавства у справах про захист
авторського права і суміжних прав” від 4 червня 2010 року № 5 “розміщення творів
у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного використання, є поданням
творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть
здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за її власним
вибором... [4], тобто аналізуючи наведене ствердження, розміщення інформації є
правомірним за умови дозволу автора чи іншої особи, яка має відповідне авторське
право. У такому випадку розміщення у мережі Інтернет інформації неправомірним
чином є основою для порушення майнових прав суб'єкта авторського права, що є
відповідно правовою підставою для судового захисту авторського права.
Аналізуючи попередньо зазначений нами матеріал, істотним вважаємо
зосередити увагу стосовно судової практики, а саме на розгляд цивільних,
адміністративних, кримінальних справ, а також на практику Європейського суду з
прав людини у справах щодо порушення Україною прав і свобод інтернеткористувачів.
Наприклад, щодо розгляду справ у порядку цивільного судочинства.
Предметом цивільного позову з яким відповідно звернувся позивач була
інформація, наведена у численних статтях онлайн простору стосовно події, яка
розслідувалася комісією Територіального управління Держгірпромнагляду у
Волинській області. Подія стосувалася аварії, яка сталася на дорозі Київ-Чоп в селі
Обарів Рівненської області [5]. Позивачем було зазначено, що статті, які було
висвітлено в мережі Інтернет поширювали недостовірну інформацію щодо
попередньо згаданої події, звісно, що слугувало приводом до порушення
немайнових прав позивача – права на повагу до честі та право на недоторканність
ділової репутації.
Факт ДТП викликав суспільний резонанс, що відповідно викликало різні
погляди та критику з боку громадської спільноти по відношенню до комісії
Держгірпромнагляду.
Однак, у ході розгляду позову заявника було встановлено, що інформація, яку
було опубліковано в Інтернеті взагалі не стосувалася позивача. Інформація надана
ним відповідно не містила фактичних даних, винятково власні оціночні судження
положень статті.
Таким чином, стаття не містила окремих положень, які стосувалися позивача,
його гідності та честі. Надана інформація до судової інстанції була визначена як
недопустимі докази.
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Щодо адміністративних справ, цікавим вбачаємо навести Постанову
Одеського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2015 року [6] стосовно
наданого інтерв’ю передачі «Актуальна розмова» про заклики до зміни форми
державного устрою України, зміни меж території та державного кордону України.
Інтерв’ю було викладено та відкрито у вільному доступі в мережі Інтернет сайті
телеканалу «АТВ», за електронним посиланням atv.odessa.od.ua.
Особа, яка надавала інтерв’ю здійснювала власну діяльність за участі в
громадській організації «Молодіжна Єдність». Суд, розглядаючи обставини справи,
дійшов висновку, що громадська організація реалізовувала діяльність з
порушенням норм Конституції та законів України. Надалі діяльність організації
«Молодіжна Єдність» було заборонена з метою забезпечення національної безпеки
та територіальної цілісності.
Вищевикладений матеріал містив інформацію також про порушення Україною
прав і свобод інтернет-користувачів, а саме статті 10 «Свобода вираження
поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідні
рішення у справах виносив Європейський суд з прав людини.
У справі «Газета «Україна-Центр» проти України» ЄСПЛ звертає спектр уваги
на джерела інформації, які використовують ЗМІ. Заявник (газета Україна-Центр)
опублікував статтю, яка містила інформацію журналіста щодо звинувачення
кандидата на посаду міського голови Кіровограда (Кропивницького) в замовному
вбивстві, представленому на прес-конференції цього кандидата в Українському
незалежному інформаційному агентстві новин (УНІАН). Інформацію було визнано
неправдивою, на підтвердження якої не зайшлося достовірних відомостей. Позивач
стверджував, що національний суд не врахував ті обставини, що дана інформація
була доступною для широкого кола громадськості. Проте все ж судом було
присуджено для позивача (заявника) сплатити компенсаційну суму.
Висновки. Таким чином, свобода слова викривила реалії справжніх подій, що
як наслідок слугувало до виплати компенсаційної суми.
Підсумовуючи вищевикладений матеріал, ми осмислили сутність поняття
інформаційні права, охарактеризували поширені правопорушення в мережі
Інтернет та відповідний захист прав людей, який пов'язаний саме з авторськими
правами, їх порушенням.
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ФОРСАЙТ БЕЗПЕКИ В ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЗАХОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Анотація. Статтю присвячено новому погляду на сучасну методику
реконструкції моделі безпеки організації, яка базується на активному застосуванні
форсайту безпеки. Розглянуто генезу становлення форсайту безпеки та особливості
його застосування в сучасних умовах.
Форсайт безпеки розглядається як інструмент для прогнозування і
формування майбутньої моделі безпеки організації, що дозволяє за короткий
період часу отримати доволі точні прогнози про можливі ризики та недоліки в
розвитку організації у довготривалій перспективі.
Констатовано, що форсайт безпеки дозволяє не просто спрогнозувати
ймовірні загрози та позитивні наслідки, але й визначити різні сценарії
майбутнього. Визначено, що головною перевагою форсайту, як інструменту
безпеки, є можливість усвідомити, що саме варто робити вже зараз, щоб майбутній
світ відповідав найбільш оптимістичному прогнозу.
Наголошено на існуванні в сучасній безпековій практиці двох форматів
форсайту безпеки, які відрізняються масштабністю. Менш масштабний формат,
або «локальний форсайт», передбачає проведення окремої форсайт-сесії для
прогнозування того чи іншого явища. Більш масштабний формат, який передбачає
залучення великої кількості фахівців, проведення циклу форсайт-сесій, потребує
належного адміністративно-правового регулювання, що обумовлює один з вагомих
напрямів подальших досліджень у цій сфері.
Автор аналізує особливості застосування форсайту на прикладі карантинних
заходів, спрямованих на протидію пандемії COVID-19 та прогнозування тих
загроз, які несе за собою як сама епідемія, так і заходи протидії їй.
Окрему увагу присвячено опису нової професії – «безпекового посередника»,
як особи, яка працює в штаті служб безпеки, або окремої організації та буде,
замість основних сторін, які знаходяться на самоізоляції, присутня при підписанні
міжнародних договорів для консультування в питаннях безпеки, пов’язаних, серед
іншого, з культурними особливостями учасників.
Ключові слова: форсайт, форсайт безпеки, прогнозування загроз, майбутнє,
експертна діяльність, адміністративно-правове регулювання, COVID-19,
безпековий посередник.
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FORESIGHT SECURITY AS A FUTURE EVENT OF ORGANIZATIONS
Abstract. The article is devoted to a new look at the modern method of
reconstruction of the security model of the organization, which is based on the active use
of security foresight. The genesis of security foresight formation and peculiarities of its
application in modern conditions are considered.
Security foresight is seen as a tool for forecasting and shaping the future security
model of the organization, which allows in a short period of time to obtain fairly accurate
forecasts of possible risks and shortcomings in the development of the organization in
the long run.
It was stated that security foresight allows not only to predict probable threats and
positive consequences, but also to identify different future scenarios. It is determined that
the main advantage of foresight as a security tool is the ability to realize what exactly
should be done now to make the future world meet the most optimistic forecast.
Emphasis is placed on the existence in modern security practice of two formats of
security foresight, which differ in scale. A smaller scale format, or "local foresight",
involves a separate foresight session to predict a phenomenon. A larger format, which
involves a large number of specialists, conducting a series of foresight sessions, requires
proper administrative and legal regulation, which determines one of the important areas
of further research in this area.
The author analyzes the peculiarities of the use of foresight on the example of
quarantine measures aimed at counteracting the COVID-19 pandemic and predicting the
threats posed by both the epidemic itself and measures to combat it.
Particular attention is paid to the description of a new profession - "security
mediator", as a person working in the security services, or a separate firm and will,
instead of the main parties in self-isolation, be present at the signing of international
agreements for security advice. related to the cultural characteristics of the participants.
Keywords: foresight, safety foresight, threat forecasting, future, expert activity,
administrative and legal regulation, COVID-19, security broker.
Постановка проблеми. Наше уявлення про майбутнє постійно змінюється в
залежності від прогресу, що обумовлює не лише розвиток технологій, але й
еволюцію свідомості та світосприйняття сучасної людини. Стрімкі зміни
інформаційно-комп’ютерних систем поєднуються з глобалізацій ними процесами,
що породжує справжній вир подій, які на перший погляд можуть видаватися
непередбачуваними. Водночас, разом із цим реально змінюється рівень загроз у
діючих організаціях, що обумовлює потребу розробки та впровадження нових
методів прогнозування, виявлення та протидії цим загрозам.
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Існуючий наразі перелік методик для аналізу та виявлення загроз безпеці є
доволі різноманітним. Автором, неодноразово висвітлювались адміністративноправові особливості реконструкції як одного із таких заходів. Однак останнім
часом методика реконструкції знайшла своє продовження та вдосконалення.
Очевидно, що в провідних країнах цю думку розвинули дуже якісно та ґрунтовно,
навіть надали цьому заходу оригінальну назву – форсайт безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На пострадянському просторі
форсайт, як явище та інструмент прогнозування, досліджували І. Баришев,
Р. Кравець, І. Кірнос, С. Кукушкіна, С. Серьогіна, Особливої ж уваги проблематика
форсайту набула у працях таких західних дослідників як A. Clayton, G. Muller,
R. Phaal, N. Taleb. Водночас, проблематика форсайту безпеки лишається
малодослідженою та потребує уваги науковців, які представляють різні галузі
знань.
Мета статті - висвітлення нового погляду на сучасну методику реконструкції
моделі безпеки організації, яка базується на активному застосуванні форсайту
безпеки.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні для визначення гіпотетичних
позитивних і негативних сценаріїв розвитку в організаціях, спеціалісти дедалі
частіше вдаються до так званого «форсайту безпеки». Форсайт (англ. Foresight –
«передбачення») – це технологія і формат комунікації, що дозволяють учасникам
домовитися з приводу образів майбутнього, а також, визначивши бажаний образ,
узгодити дії в його контексті [1, 2]. Автор у своїх попередніх публікаціях
розкривав особливості адміністративно-правових та стратегічних умов
використання перспективної реконструкції для забезпечення безпеки організацій
[3]. Але в даному випадку, мова йде про більш досконалу версію авторської
перспективної реконструкції, яку вже зараз активно використовують західні
фахівці у галузі безпеки.
Історично, вперше термін «foresight» запропонував відомий письменникфантаст Герберт Уеллс. Ще у 1930 р Виступаючи на BBC, він запропонував
впровадити особливу спеціальність – «професор передбачення», який, подібно до
історика, буде аналізувати і знаходити застосування майбутнім технологічним
відкриттям [2]. Як і чимало інших передбачень, зроблених письменникамифантастами початку ХХ століття, це стало значною мірою пророчим. Якщо
говорити про Форсайт безпеки, як про глобальний дослідницький проект
закордонних (переважно – західних) фахівців з безпеки, то ця методика сягає своїм
корінням у 50-ті роки ХХ століття. Вперше її прототип було впроваджено в США
корпорацією RAND, яка являла собою стратегічний дослідницький центр, що
працює на замовлення уряду і збройних сил США. В подальшому технологія
набула поширення у Південній Кореї, Японії та ряді країн НАТО. Спочатку це
була важка і досить дорога технологія прогнозування у сфері безпеки, в рамках
якої протягом місяців працювало величезна кількість експертів [4].
Наразі можна уявити чимало різних модифікацій форсайту безпеки. Так
швидкий Форсайт безпеки (англ. Rapid Foresight sequrity) – це інструмент для
прогнозування і формування майбутньої моделі безпеки організації, що дозволяє
не лише за короткий період часу отримати доволі точні прогнози про можливі
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ризики та недоліки в розвитку організації, але й об'єднати людей, скоординувавши
їх діяльність для реалізації отриманих уявлень про бажаний сценарій розвитку
подій [4].
В попередніх дослідженнях, у процесі аналізу інформації в рамках
перспективної реконструкції, автором виокремлювалося кілька способів (підходів)
до організації мислення, такі як: екстраполяція; моделювання; форсайт;
футурологія тощо [5]. Проте із усіх перелічених, саме «форсайт-сесії» із
залученням експертів з безпеки, часто виявляються незрівнянно більш ефективним
інструментом, ніж, наприклад, просте екстраполювання на майбутнє вже наявних
даних про минулі загрози та ризики. Отож, форсайт безпеки пов’язаний не стільки
з прогнозуванням, скільки з проектуванням певної моделі безпеки організації. В
його основі лежить розуміння того, що майбутня безпека варіативна і
безпосередньо залежить від впроваджених заходів. Тому головне завдання, яке
варто вирішити суб'єктам безпеки, можна сформулювати як: встановлення певного
алгоритму заходів, які спільними зусиллями слід зробити вже зараз для того, щоб
прийти до бажаного результату в майбутньому. Автор упевнений в тому, що
форсайт безпеки може допомогти підготувати суспільство для безпечного життя
прийдешніх поколінь.
Окрім зазначеного, у форсайті безпеки важливу роль відіграє оцінка загроз,
що характеризуються низькою ймовірністю виникнення, але при цьому мають
великий потенціал негативного впливу на майбутнє досліджуваної організації.
Загальносвітова пандемія COVID-19 – яскравий приклад подібної події. Такі
загрози називають «чорними лебедями», за визначенням одного з найвідоміших
філософів сучасності Нассіма Талеба [6]. «Чорні лебеді» – це точки біфуркації, які
є настільки прихованими від поверхневого аналізу, що їх можливо виявити лише
на обговореннях на кшталт форсайт-сесій з безпеки, при чому, лише за умови
залучення до цієї проблеми достатньої уяви.
Про те, що в сучасному світі людям дедалі частіше загрожуватимуть не
світові війни, а саме епідемії, свого часу попереджали багато футурологів.
Зрозуміло, що вони не говорили саме про 2020 рік і саме про групу «корона
вірусів», а тим більш – про COVID-19. Але вони неодноразово підкреслювали, що
ми вступаємо в такий світ, в якому інфекції можуть стати більш небезпечною
загрозою, ніж раніше. Це видавалося парадоксальним, оскільки в ХХ столітті
впровадженням санітарних заходів, щеплень і антибіотиків нібито вдалося
подолати, або принаймні – взяти під контроль більшість небезпечних хвороб. Але
водночас, саме на початку ХХІ століття ми, як ніколи раніше живемо скупчено,
багато подорожуємо. До того ж, наш світ є ще більш неоднорідним ніж будь-коли,
адже поруч з високорозвиненими існують слаборозвинені країни.
Важливо розуміти, що такі події, які можна віднести до категорії «чорних
лебедів», дуже рідко відбуваються всупереч наявним глобальним загрозам або ж
кардинально змінюють їх. Найчастіше – вони їх посилюють. Наприклад, якщо
говорити про тотальний перехід різних сфер діяльності організації в онлайн
площину, який набув поширення саме в процесі протиепідемічних ізоляційних
заходів протягом 2020 року, то люди так чи інакше до цього йшли і до появи
епідемії COVID-19. Поява та поширення нових телекомунікаційних технологій
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дедалі більше підвищували для організацій загрозу викрадення або пошкодження
конфіденційної чи службової інформації, шляхом впливу з мережевого простору.
Багато завдань з безпеки відходили на аутсорсинг, фріланс, і дедалі більше
організацій віддавали перевагу оренді офісів на короткий час замість
облаштування постійного місця для своєї діяльності, що теж негативно
позначалося на рівні безпеки таких організацій. Всі перелічені загрози не виникли
внаслідок пандемії COVID-19. Але саме завдяки пандемії ці загрози раптово
посилилися.
Вже сьогодні зрозуміло, що коли карантин закінчиться, вийдуть з нього не всі.
Адже багато людей по всьому світу продовжать працювати з домівок, тому що
вони вже налагодили собі повноцінне робоче місце. І якщо бути чесними, то так і
зручніше і дешевше. Це може не подобатися деяким керівникам, для яких
притаманний консервативний підхід до організації праці, і прагнення до
візуального контролю. Але реальність диктує свої умови, і ті, хто не вміють їх
розуміти – програють конкурентну боротьбу. По великому рахунку, саме карантин
протидії COVID-19 став своєрідним заходом тотальної сегрегації видів діяльності
на такі, які можливі в дистанційному режимі, і такі, які потребують фізичної
присутності працівників/службовців. І в такому, несподівано новому суспільстві,
способи та методи роботи суб'єктів з безпеки зміняться докорінно.
Тут важливо розділяти кілька принципово важливих моментів. Говорячи про
форсайт безпеки, часто мають на увазі трохи різні речі. Найчастіше під цими
словами мають на увазі саме форсайт-сесії фахівців з безпеки. Зазвичай у таких
заходах беруть участь експерти, модератор, який веде процес і секретар, який
стежить за ходом дискусії і веде всі записи. Оптимальне число учасників – від 7 до
15 осіб, а час на обговорення зазвичай не перевищує кількох днів [7].
Натомість, форсайт безпеки, як глобальний дослідний проект, будується
складнішими адміністративно-правовими засобами, завдяки яким стає можливо
організувати такий складний процес. В рамках нього спочатку, як правило,
проводяться попередні дослідження і моніторинги, на основі яких будуються
гіпотези, і тільки після цього організовуються обговорення групами експертів з
безпеки. Такі фахівці починають вибудовувати на основі попередніх висновків та
фактів шлях до майбутньої моделі безпеки, прогнозувати, проектувати дорожні
карти і домовлятися. При цьому однієї форсайт-сесії з безпеки може виявитися
недостатньо, і в такому разі планується ряд додаткових. Такі дослідження можуть
тривати досить довго і включати в себе участь дуже великого числа фахівців,
навіть – з кількох країн [8]. Зрозуміло, що без належного адміністративноправового регулювання, буде доволі складно забезпечити такий масштабний та
тривалий процес. Крім цього, важливу роль у форсайті безпеки відіграє підбір
експертів, до яких висуваються певні адміністративно-правові вимоги. В першу
чергу, фахівці самі повинні бути зацікавлені в дослідженні і готові до подальших
конкретних дій, а головне, в межах конкретної організації повинен підтримуватись
режим конфіденційності.
Таким чином, можна вести мову про два формати форсайту безпеки, які
відрізняються масштабністю. Але в рамках будь-якого форсайту безпеки
проводиться аналіз тенденцій виникнення загроз, технологій їх створення і методів
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їх запобігання, які можуть розвинутися в даний час у певній галузі. Наприклад –
зростає кількість безробітних громадян, все більше людей працюють з дому або
з'являється все більше систем, заснованих на великих базах даних. Все залежить
від того, що конкретно аналізують фахівці. Коли починає вимальовуватися карта
змін, група прогнозує, до чого саме може призвести у майбутньому розвиток
визначених загроз. Тут завжди і вимальовується найцінніший продукт форсайту:
одні й ті самі прогнозовані процеси комусь можуть принести користь, а комусь –
саме очікувану загрозу.
Використовуючи попередній приклад уявімо, що збільшення числа
безробітних загрожує роботі торгових підприємств, які завжди розраховують на
купівельну спроможність населення. Проте, в той же час, ця ситуація дає нові
можливості роботодавцям, здешевлюючи робочу силу. Також це може спричинити
за собою появу нових сфер діяльності, або популяризації вже існуючих, але раніше
не настільки затребуваних, які стануть активно освоювати безробітні і власники
застарілих професій. Звичайно, це буде також корисним всілякого роду
навчальним закладам та бізнес-тренерам. І, таким чином, перебираючи можливі
загрози і методики, аналітична група приходить до певного образу майбутнього, де
виокремлено як загрози, так і потенціал.
Після цього робляться так звані «ставки» на те, що кожен з учасників готовий
почати робити прямо зараз. Це може бути залучення інших фахівців,
застосовування запланованих раніше методів боротьби, або залучення силових
органів влади. Тобто – використання будь-яких ресурсів, щоб прийти до
потрібного варіанту майбутнього. Наприклад, якщо ми хочемо, щоб у 2030 році всі
країни перестали добувати нафту, потрібно вже зараз думати над впровадженням
зелених джерел енергії, тому що їх впровадження потребує значного часу. І якщо
цього не почати робити прямо сьогодні, то за кілька років настане вже інший
варіант майбутнього.
У кожній сфері людської діяльності, і навіть у кожній окремій організації,
існує свій спектр прогнозування і життєвий цикл. В індустрії моди, наприклад, він
відносно короткий, і будувати перспективну реконструкцію (тобто – форсайт
безпеки) далеко вперед просто не має сенсу, тому що все може швидко змінитися.
Те ж саме стосується мобільних додатків або ігрової індустрії.
Протилежною виглядає ситуація в атомній енергетиці, де керівники галузі
мають мислити поняттями на кшталт «п'ятдесят років і більше». І говорити там в
межах річного і навіть десятирічного прогнозу безглуздо, тому що за цей час
нічого важливого та нового не відбудеться, а те, що зміниться, швидше за все, вже
було раніше сплановано чи спрогнозовано.
Необхідно розуміти, що створений форсайтом безпеки перспективний план не
є статичною догмою, до нього потрібно постійно повертатися і робити його
корекцію з урахуванням того, що вже сталося. При цьому, ретельно і в точності
вгадувати всі загрози, завдання не стоїть [7, 8].
Наприклад, якщо говорити про освіту, то вже кілька років тому під час
форсайту безпеки можна було спрогнозувати багато з тих загроз, з якими люди
зіткнулися зараз. До таких можна віднести необхідність цифровізації та
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онлайнізації навчання, важливість якої усвідомили у зв'язку з карантином та
ізоляцією населення через загрозу світової пандемії.
В межах адміністративно-правових засад, під час форсайту безпеки не може і
не повинно ставитися завдання точно передбачити всі можливі загрози або точно
їх описати. Такий абсолютистський підхід є тупиковим. Цілком зрозуміло, що
більшість загроз так чи інакше дійсно можуть виникнути. Звичайно,
адміністративно-правові засади повинні бути максимально гнучкими, тому що
загрози можуть виникати трохи не в тому вигляді, в якому були б описані під час
Форсайту безпеки. Проте вже точно буде відомо, що вони будуть з себе
представляти, а завдяки прийнятим засадам, буде реально перебудувати стратегію
захисту та модель безпеки організації для ефективної відсічі цим загрозам та
імовірним агресорам.
Іншим цікавим прикладом може служити поява спеціальності посередника,
який може забезпечити безпеку при здійсненні угод немайнового та
міжкультурного характеру. Його можна визначити адміністративно-правовими
засадами як людину, що працює в штаті служб безпеки та буде, замість основних
сторін, які знаходяться на самоізоляції, присутня при підписанні міжнародних
договорів для консультування в питаннях безпеки, пов’язаних з культурними
особливостями учасників. Відомо, що досі така спеціалізація всередині корпорацій
відсутня, але вже з’явилися окремі компанії, які саме цим і займаються. Тобто така
задача в основному пішла на аутсорс, або цим займаються фахівці з безпеки, яких,
коли необхідно, залучають до окремих переговорів у якості доповнення до
звичайної роботи.
Висновки. Автор поставив перед собою завдання донести до широкого загалу
наукової спільноти новий погляд на сучасну методику реконструкції моделі
безпеки організації, яка базується на активному застосуванні форсайту безпеки.
Ефективне застосування інструменту, який на заході називають форсайтом
безпеки, дозволить уявити світ, яким він буде через десять років, спрогнозувати
ризики та позитивний потенціал подій, ймовірність яких сьогодні може видаватися
надзвичайно малою. Наглядність варіативності майбутнього, яку демонструє
повноцінний форсайт, дає змогу виокремити як вкрай небажані, так і найбільш
бажані варіанти розвитку подій. Але головною перевагою форсайту, як
інструменту безпеки, є можливість усвідомити, що саме варто робити вже зараз,
щоб майбутній світ відповідав найбільш оптимістичному прогнозу.
Особливості форсайту, як інструменту безпеки, проаналізовано на прикладі
карантинних заходів, спрямованих на протидію пандемії COVID-19. Вже сьогодні
можна спостерігати появу нової професії – безпекового посередника – як особи,
що працює в штаті служб безпеки, або окремої фірми та буде, замість основних
сторін, які знаходяться на самоізоляції, присутня при підписанні міжнародних
договорів для консультування в питаннях безпеки, пов’язаних з культурними
особливостями учасників
Наголошено на існуванні в сучасній безпековій практиці двох форматів
форсайту безпеки, які відрізняються масштабністю. При цьому більш масштабний
формат, який передбачає залучення великої кількості фахівців, проведення циклу
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форсайт-сесій, потребує належного адміністративно-правового регулювання, що
обумовлює один з вагомих напрямів подальших досліджень у цій сфері.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ З
ВРАХУВАННЯМ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЧЛЕНІВ
ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА
Анотація. Місцеве самоврядування є політичним інститутом, що займає в
системі взаємодії влади і суспільства посередницьке положення між державою і
громадянським суспільством, і таким чином, забезпечує реалізацію прямих і
зворотних зв'язків в системі державного управління. На муніципальному рівні
відбувається найбільш тісний контакт між владою і суспільством і від того,
наскільки результативним воно є, залежить ефективність не тільки
муніципального, а й державного управління в цілому.
Місцеве самоврядування є також своєрідною школою громадянськості,
демократичної організації місцевого життя. Воно привчає суспільство до
самоорганізації, необхідної для якісного вирішення питань відповідно до інтересів
громадян. У муніципальних утвореннях формується почуття загального інтересу і
відповідальності місцевих жителів, які звикають не тільки самостійно вирішувати
свої справи, а й контролювати діяльність обраних ними посадових осіб. Від того
наскільки населення активно бере участь в ухваленні рішень, що стосуються його
життєдіяльності, залежить політична і соціально-економічна стабільність розвитку
відповідної території. Саме з розвитком місцевого самоврядування сьогодні
пов'язують надії на відродження і зміцнення демократичного громадянського
суспільства в Україні.
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Дослідники звертають увагу на те, що останнім часом в українській
політичній практиці відбувається певна переоцінка цінностей стосовно місцевих
автономій і муніципальних свобод, в рамках якої основний акцент став
зміщуватися з питання невтручання органів державної влади в місцеві справи в
сторону інших, більш прагматичних установок і цілей (таких як раціональність,
ефективність, економія). На думку вчених і практиків, місцеве самоврядування все
частіше стало розглядатися не стільки як загальнодержавна демократична мета,
скільки як засіб вирішення локальних проблем, реалізації інтересів місцевих
громад, здійснення на місцях загальнодержавного політичного курсу. Все частіше
під терміном «місцеве самоврядування» розуміється лише певна політико-правова
якість місцевих установ.
Актуальність і практична значущість наукового дослідження визначається
також тим, що в конкретних умовах сучасної Україні як самостійної держави центр
ваги політико-правового регулювання місцевого самоврядування природно
переноситься на рівень суб'єктів, що вже само по собі робить пріоритетним
вивчення регіонального досвіду здійснення місцевого самоврядування та
дослідження впливу громадськості на удосконалення процесів демократичного
врядування.
Ключові слова: vісцеве самоврядування, процес демократичного врядування,
громадсько-політична участь, інформаційно-комунікаційні технології.
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IMPROVEMENT OF DEMOCRATIC GOVERNANCE PROCESSES
TAKING INTO ACCOUNT THE SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITY OF
MEMBERS OF DEMOCRATIC SOCIETY
Abstract. Local self-government is a political institution that occupies an
intermediary position in the system of interaction between government and society
between the state and civil society, and thus ensures the implementation of direct and
feedback links in the system of public administration. At the municipal level, there is the
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closest contact between government and society, and the effectiveness of not only
municipal but also public administration in general depends on how effective it is.
Local self-government is also a kind of school of citizenship, a democratic
organization of local life. It accustoms society to the self-organization necessary for a
quality solution of issues in accordance with the interests of citizens. Municipalities
develop a sense of common interest and responsibility of local residents, who are
accustomed not only to decide their own affairs, but also to control the activities of their
elected officials. The political and socio-economic stability of the development of the
respective territory depends on the extent to which the population actively participates in
decision-making concerning its vital activity. It is with the development of local selfgovernment today that hopes for the revival and strengthening of democratic civil society
in Ukraine are associated.
Researchers note that in recent Ukrainian political practice there has been a certain
reassessment of values regarding local autonomy and municipal freedoms, in which the
main emphasis has shifted to the issue of non-interference of public authorities in local
affairs towards other, more pragmatic attitudes and goals ( such as rationality, efficiency,
economy). According to scholars and practitioners, local self-government has
increasingly been seen not so much as a national democratic goal, but as a means of
solving local problems, realizing the interests of local communities, implementing a
national policy on the ground. Increasingly, the term "local self-government" refers only
to a certain political and legal quality of local institutions.
The relevance and practical significance of scientific research is also determined by
the fact that in the specific conditions of modern Ukraine as an independent state, the
focus of political and legal regulation of local self-government is naturally transferred to
the level of subjects, which in itself makes priority to study regional experience of local
self-government public influence on the improvement of democratic governance
processes.
Keywords: Local self-government, the process of democratic governance, sociopolitical participation, information and communication technologies.
Problem statement. Given that the activities of public authorities are often aimed
at counteracting the effective work of public oversight, some provisions of the law,
combined with the presumption of good faith of the government may level the activities
of civil society institutions.
At the same time, the consolidation of civil society institutions wishing to influence
public authorities has not taken place around them, which indicates a lack of legitimacy
of public control entities and the need to adjust existing legislation.
Thus, the low level of public participation in interaction with the subjects of public
control is caused primarily by gaps in the legal regulation of the constitutional and legal
institution and controversial legal constructions used in the law.
Therefore, it is important to note that the implementation of public control will
determine the mechanisms by which the public can carry out socio-political participation,
namely: through public consultations; activities of socio-political structures, public
monitoring and public control. It is important today to build a model of public control as
a form of socio-political participation to improve the activities of state executive bodies,
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which reflects: the phasing of the full cycle of policy making, improving the processes of
democratic governance; stages of policy at which the public can participate in sociopolitical participation. [1,2]
Analysis of recent researches and publications. Among the main researchers who
have devoted their work to the study of the essence of socio-political activity of local
communities should be noted V. Averyanov, Yu. Bysaga, Yu. Bytyak, D. Belov,
Ya. Bernazyuk, S. Vasiliev, O. Vashchuk, O. Vinnyk, K. Vintsukevych, M. Vikhlyaev,
M. Voynalovych, N. Gaeva, L. Deshko, E. Dodina, T. Ermilova, P. Erofeeva,
A. Kozyreva, A. Komzyuk, A. Matviychuk, A. Medvid, M. Mendzhula, O. Krutiy,
O. Moroz, S. Ponomarev, D. Pryimachenko, I. Rachynska, M. Savchyn, I. Temekha,
L. Ushchapivska.
At the same time, despite the availability of thorough scientific research on this
issue, there is a need for more detailed study of the issues of improving the processes of
democratic governance, taking into account the socio-political activity of members of a
democratic society.
The purpose of the article is a study of the role of socio-political activity of
members of the local community and its influence in improving the processes of
democratic governance.
Presentation of the main material. The current stage of development of Ukrainian
statehood makes relevant the study of local self-government as one of the fundamental
foundations of a democratic system of government and a necessary element of modern
social order. Without full and effective local self-government, Ukraine cannot be a
democratic, legal state.
Of particular importance and social significance today is the question of the nature
of the relationship between the state and local governments, which in the new
environment is not only the subject of scientific debate, but also a matter of real political
practice. Today we can talk about the beginning in the country of a complex process of
institutionalization of a new model of relations for Ukraine in the system "public
authorities - local government - civil society."
The model of public control as a form of socio-political participation to improve the
activities of state executive bodies is presented in Fig. 1.
However, there are a number of problems with improving the state of socio-political
activity. There are the following main causes of such problems: subjective and objective.
Subjective problems include: lack of understanding of the need of the public to improve
professional training on certain issues of democratic governance processes, to practically
implement their own experience for citizens with this knowledge due to indifference to
democratic processes in the country and public policy in general; limited time and
opportunities to participate in public and political participation in non-working hours;
distrust of the authorities.
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Socio-political participation
goal
informing the public of the state executive bodies about possible risks or threats, the occurrence of
which may lead to a public problem, and developing and submitting proposals for their solution
Participation mechanism
Public
Public
Activities of sociomonitoring
control
political structures
Revision of the policy of the
Formation of the agenda
Rationale and development of
state executive service
alternative policy strategies
Monitoring and
Discussion of
FULL CYCLE OF DEVELOPING THE
evaluation of policy
alternatives to policy
POLICY OF IMPROVING THE
strategies
strategies
PROCESSES OF DEMOCRATIC
GOVERNANCE
Implementation of policy strategy
Development of a draft policy
Public consultations
Public
Public
Activities of sociomonitoring
control
political structures
MECHANISM OF SOCIAL AND POLITICAL PARTICIPATION
Public consultations

Fig. 1. Model of socio-political participation in the full cycle of improving the
processes of democratic governance
Objective problems include: organizational vagueness in the absence of clear tasks
and procedures for socio-political participation of citizens in improving the processes of
democratic governance (at the regulatory level); lack of methodological materials to
explain the need for public participation; lack of proper information support; problems
with digital literacy and access to Internet resources.
One of the most important questions is how to develop a new democracy in such a
difficult environment that it fits the way people think and act. To ensure this, citizens
with all their collective actions and willingness to influence public affairs must be placed
within the general framework of e-transformation in politics. [3]
The task of democratic theory is to provide analytical tools for understanding the
new requirements arising from profound changes in society, as well as expanding the
horizons of "people governance" in the information society. [4] Let's translate this
dilemma into how to overcome one-dimensionality, in particular, how to assess the
contextual role of information and communication technologies as part of e-democracy
practice. The following aspects should be taken into account in such frameworks:
- Contextual pressure and challenges of democracy. The first task is to contextualize
the sphere of influence and participation of citizens. In practical terms, this means that
changes in social structures, institutions and mentalities must be identified and taken into
account when assessing the processes and results of democratic systems. The main
problem is that with increasing complexity, corporate power and global interdependence,
it makes no sense to argue that the revitalization of democracy lies in electronic voting or
the creation of electronic discussion forums.
- Institutional mechanisms of mediation of the democratic system. This element
determines how and to what extent citizens influence and control collective decisions.
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These mechanisms play a crucial role in the operationalization of different models of
democracy.
- Tools of technological mediation. These tools as such are causing a
transformation in this area. This particular dimension went through a revolution in the
second half of the 20th century. Modern societies rely heavily on various means of
mediation and channels of influence, from letters to the editor to the use of cable
television, network computers and mobile phones.
- Varieties and levels of political issues. Politics concerns almost everything that has
a collective character or a corresponding social dimension. Thus, political issues are very
different, as are our abilities and willingness to influence them regarding the nature of
these issues. An indicative classification of types of policy issues with special
reference to local policies is presented in Table 1. This shows that the nature of the
issues to be addressed and the scale of the issues directly affect the
appropriateness of the mechanisms of citizen influence.
- Different phases of the democratic process. This dimension is based on a
procedural view of democracy. The act of decision-making itself, for obvious reasons,
was given priority as a key element of the democratic process. However, other elements
of this process are also vital. Thus, in the ideal model, all stages from agenda setting,
planning and preparation, decision-making, implementation (including service
delivery) and monitoring and evaluation of collective action have a role, none of which
should be underestimated when theorizing about new forms of democracy. [2, 6]
Table 1
Types of issues to be addressed in a democratic-political community
Types of issues
Descriptions and examples
Democratic mechanisms
Unique
The main historical problems related
Representative system and forms of direct
strategic
to admission or leave, with longdemocracy
decisions
term impact: the unification of
- popular referendums
municipalities,
membership
in
- legislative referendums
international communities, and so
- local consultative referendums
on.
General
political
decisions

Issues of interdependent policy and
distribution of budget decisions,
taxation,
selection
of
top
management, etc.

Representative, direct and mechanisms of
participation
- assistance to councils
- groups of citizens, advisory
surveys, etc.

Civil rights and
control

Direct and indirect control of
citizens
on
the
basis
of
constitutional and political rights
and
institutionalized
control
mechanisms

Legal control mechanisms
- legal system (appeal)
- administrative procedures, including
requests for corrections

Economic
rights
interests
citizens
Basic
services

and
of

public

Interests and issues
related
to livelihoods,
employment,
work and working conditions
Provision of public services that
bring direct benefits to service
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users: social assistance, health
care, education, etc.
Services related
to
the
environment and
living conditions
Region
residential
areas

and

Housing, land use, environment,
infrastructure and technology

Neighborhood issues
local traffic, parks,
security issues, etc.

related to
bus stops,

feedback systems
vouchers
civic groups, focus groups, etc.
Mechanisms of participation
- joint planning
- boards of citizens
- consensus conferences
Mechanisms of associativity
participation
Neighborhood associations
- local public hearings
- joint planning

and

The relevance of the analysis of the main factors of constraints is that they
demonstrate the impossibility of designing one-dimensional solutions to public problems.
Thus, the issue in question requires much more than the development of electronic means
to enable direct electronic communication of citizens with the executive. The
construction of an improved model of democratic governance processes is illustrated on
Figure 2.
Political and administrative system

Civil service personnel

Administrators and
experts

Politicians

Forms of technological mediation
Email, Mobile, Internet, Media,
Telephone, Video Conferencing, Television, Radio

Citizens
- Feedback systems
- Vouchers
- Civic statutes
- Consumer choice
USER DEMOCRACY

Service users

Citizens' Association
- Jurors meetings
- Consensus conferences
- Interactive panels
- Community groups

PARTICIPANT DEMOCRACY

DIRECT DEMOCRACY

Public
- Intentional surveys
- Research groups
- Referendums
REPRESENTATIVE OF DEMOCRACY

Residents
Active citizens
CITIZENS IN DIFFERENT ROLES

Voters

Fig. 2. Model of institutional and technological means of mediation in a democratic
system
The essence of Figure 2 is that the traditional state gives citizens two main roles,
both participants in the process of democratic governance and service users. Politically,
they form the electorate, while the rest of the process is controlled by political and
administrative technology. This simplified picture illustrates how this "democratic"
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system contains separate subsystems that are to some extent isolated from civic
influence. Another aspect that becomes apparent is that new forms of institutional and
technological mediation have the potential to transform the entire political system. Next,
we briefly discuss two framework elements that focus on forms of institutional and
technological mediation. It is also important today to intensify cooperation between
citizens and the government.
Mechanisms of socio-political influence. It goes without saying that democracy
requires mechanisms that make it a "rule of the people." There are alternative ways of
arranging political processes, in which people can set the agenda, discuss, make
decisions and control effectively. As for the decision-making process itself, the influence
of citizens can be directed through representative systems based on elections,
associations or public organizations based on common interests and memberships, direct
decision-making by citizens by voting in referendums or attending city meetings, and
participation mechanisms in which decision-making arises from various forms of
discussion and participation. This means that there are different types of socio-political
mechanisms that can be used to turn demands into legitimate political outcomes. In
practice, the representative system is the core of every Western democracy. [3]
Along with its advantages, the executive also has undeniable disadvantages, but
despite the many issues discussed, it cannot be easily replaced by an alternative. Instead,
the future looks set to strengthen the complementary institutional mechanisms that
operate somewhere between the executive and pure direct democracy. An example of
early innovation in this area is John Bernheim's concept of "demarchy", which is based
on the use of representative and authoritative committees working in specific areas of
activity, such as transport, social assistance and health care. Members will be elected
statistically to ensure that committees represent different interests. [6]
This idea contains some practical problems, but it points in the direction in which
new forms of democracy are sought. The same applies to public juries, scientific
advisory surveys, e-city meetings and innovative Internet applications, which are likely
to play a role in the new democracy, as Becker and Slaton have convincingly concluded.
[3] In short, the mission is to determine the right mix of mechanisms that meets the
requirements of a new democracy.
Clearly setting up new democratic practices requires an understanding of people's
preferences and orientations as political actors.
Perhaps at the present stage is the formation of a mosaic of democratic governance,
in which much of the decision-making takes place in various public forums in the third
sector, in the field of civil society, and sometimes through a market mechanism. On the
other hand, the formal socio-political influence is such that it testifies to the participation
of democracy in events and the development of new forms of participation - advisory and
associative, and perhaps even direct. There is also a profound transformation in the field
of user democracy, supported by reforms in line with consumerism and the new doctrine
of public administration. We will analyze the interaction of socio-political participation
and information policy to improve the processes of democratization of government.
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Fig.3. Interaction of socio-political participation and information policy to improve the
processes of democratization of government
The future directions of information and communication technologies remain open,
but it is obvious that their development is due to such comprehensive changes as
increasing interdependence, technological multimedia, partnership management and
individualism. Democratic governance must be set up to really give citizens the tools to
achieve power "by the people, from the people and for the people." These perspectives
are illustrated on Figure 3.
A key component of the e-state should be the introduction and active use of
information and communication technologies, both in the state apparatus and in the
relationship of government agencies with business and citizens. At the same time,
modern technologies, having become an official means of accounting, will stop
duplicating "paper" technologies, replacing them. This will increase the speed of
administrative and business processes, increase their efficiency, and in the public sector
will make the actions of the authorities more transparent and controllable for civil
society.
The changing role of the executive in the system of public administration, the state's
focus on open partnership dialogue and the increasingly active participation and
influence of civil society institutions in public decision-making processes, suggest the
need to find effective technologies for their interaction.
To solve this problem, it is not coercion that comes to the fore, but cooperation in
relations with civil society structures, including private business. The positive
development capabilities of a government are determined not by its strength but by its
ability to create and maintain "network structures" within which it, together with private
group interests, develops and implements an effective, coherent and purposeful system of
governance inside and outside borders. The main advantages of improving information
and communication technologies are presented on Fig. 4.
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Fig. 4. Advantages of improving information and communication technologies
The current pace of development of the information and communication sphere
opens up new opportunities to increase the efficiency of the executive branch through
active cooperation with public institutions. In this regard, as a rule, use the concept that
has recently become widespread "e-government". The purpose of e-government is to
minimize the distance and number of intermediaries between public authorities and
citizens, including in the process of coordination and development of certain decisions,
to accelerate and improve the quality of services provided to the population, and to
provide ample opportunities for appeal to public authorities without direct presence.
Thus, we group the proposals developed by us to study the socio-political activity of
the local community and its role in improving the processes of democratic governance
(Table 2).
Table 2
Proposals for researching the socio-political activity of the local community and its
role in improving the processes of democratic governance
PROPOSALS FOR RESEARCH OF SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITY OF THE
LOCAL COMMUNITY AND ITS ROLE IN IMPROVING THE PROCESSES OF THE
DEMOCRATIC
№
Proposals
Performers
Activities
Efficiency
1
Strengthening
Local
Involving more citizens in the
Improving the work of
of public
community, system of public control.
government in Ukraine.
control
authorities, The right to organize and
Increasing
public
executive
activity.
conduct these forms of public
service
Improving
the
control should be given to
interaction of authorities
groups of citizens.
with the public.
Special forms of public control
include
public
inspection, Optimization of the
public
expertise,
public organizational structure
hearings.
of the executive branch.
Adjustment of the norms fixing
the order of carrying out public
control.
Adjustment of the norms fixing
responsibility of subjects of
public control.
Regulatory
regulation
of
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2

Dissemination
of information
and
communication
technologies in
the activities of
executive
authorities

Authorities
and
specialists
at all levels

3

Improving
work with the
public

Authorities
and
specialists
at all levels

existing institutions of public
control in cyberspace
Improving
forms
of
technological
mediation
through
e- mail,
mobile
communication,
Internet,
media,
telephone
communication,
video
conferencing, television, radio.
Building a "state in
a
smartphone"
Building "e-democracy"
Creating unified databases

Intensification of work in social
networks
by
providing
information on the work of the
executive service.
Explanatory
work
among
different age groups.
Use
of
crowdsourcing
technology.

Improving the efficiency
of the authorities.
Reducing
corruption
through
citizen
reporting.
Addressing the main
issues that arise in the
democratic-political
community.
Simplify the work of the
authorities and speed up
the performance of their
duties.
Improving the image of
the authorities and the
trust of citizens.
Improving government
interaction with local
communities.

Conclusions. The implementation of the components of "e-government" increases
the openness of the government to public initiatives and proposals, which contributes to
the establishment of fundamentally new relations between society and government, the
democratization of the political process. Their essence is the control of civil society over
the state. Until the openness and accountability of the government becomes a legally
established reality, the fight against bureaucratization and corruption, public control and
active participation of citizens in governing the state will remain only formal
declarations. It is these necessary qualities of the executive branch that will make it
possible to turn it into a flexible, efficient and responsible system that protects human
rights and freedoms in the modern information age.
Thus, in the field of interaction between the executive and civil society institutions,
the traditional mechanism of public relations of the government is technologically
transformed and built into a more complex in terms of functionality and technological
capabilities of network mechanisms of interactive information and communication
interactions, which eliminates many costs civil society institutions.
Summing up, a hybrid model of democracy is being formed, in which new
technology is being developed together with public and governmental structures.
Technology can indeed be one of the crucial elements that will help create this hybrid
model, as it is a powerful tool for increasing transparency and facilitating information
and communication processes. In addition, in terms of the future model of democracy, in
which increased complexity will be an acute issue, the potential of information and
communication technologies is that they help to integrate the various forms and
mechanisms of democracy.
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Information technology in the political process can be considered a universal tool
used in information processing and information and communication processes of public
authorities for managerial influence and achievement of political goals.
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КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ВЕДЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
Анотація. Різноманіття підходів до тлумачення інвестиційної та інноваційної
стратегій, а також характеру їх взаємозв’язків лише підкреслює багатогранність
дефініції інвестиційно-інноваційної стратегії. Досліджено, що інвестиційноінноваційна стратегія є специфічним інструментом реалізації корпоративної
стратегії зростання або стабілізації шляхом інвестування в економічний розвиток
підприємства, просте і розширене відтворення основних засобів, проведення
НДДКР, розроблення та впровадження інновацій, що у довгостроковій перспективі
забезпечить підприємству економію ресурсів та формування конкурентних
переваг.
Таким чином, інвестиційно-інноваційна стратегія є комплексним поняттям,
що складається з двох складових – інвестиційної та інноваційної та формується на
перетині цілей інвестиційної й інноваційної стратегій, які є похідними до загальної
корпоративної стратегії організації.
Зважаючи на стратегічну спрямованість інвестиційно-інноваційної діяльності
та її ролі у процесі досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства, можна
запропонувати наступне її тлумачення: «Інвестиційно-інноваційна стратегія – це
інтегрована система взаємопов’язаних напрямів способів та інструментів
досягнення стратегічних цілей шляхом збалансування науково-технічної, ринкової
та інвестиційної політики в напрямку розвитку потенціалу на більш новому,
якісному рівні у відповідності до вимог зовнішнього середовища».
При цьому, інвестиційна стратегія може розроблятися незалежно від
інноваційної стратегії, однак реалізація інноваційної стратегії неможлива без
задіяння інвестиційних ресурсів.
Важливою складовою інвестиційно-інноваційної стратегії є не тільки цілі, а
також і засоби їх досягнення, тобто наявність відповідного потенціалу. До
інвестиційних ресурсів належать власні та залучені кошти. В той-же час засобами,
які необхідні для реалізації інноваційної стратегії, є наявність відповідного
виробничого потенціалу, трудових ресурсів, інформації та ринкового потенціалу.
Ключові слова: інвестиційно-інноваційна стратегія, конкурентна стратегія,
інвестиційний бізнес, корпоративна стратегія.
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COMPETITIVE STRATEGY FOR INVESTMENT BUSINESS
Abstract. The variety of approaches to the interpretation of investment and
innovation strategies, as well as the nature of their interaction only emphasizes the
versatility of the definition of investment and innovation strategy. It is investigated that
an investment-innovation strategy is a specific tool for implementing the corporate
strategy of growth or stabilization by investing in the economic development of the
enterprise, simple and expanded reproduction of fixed assets, R&D, development, and
implementation of innovations, which will save resources and create competitive
advantages.
Thus, investment and innovation strategy is a complex concept that consists of two
components - investment and innovation and is formed at the intersection of the goals of
investment and innovation strategies, which are derived from the overall corporate
strategy of the organization.
Given the strategic direction of investment and innovation activities and its role in
achieving strategic goals of enterprise development, we can offer the following
interpretation: «investment and innovation strategy is the integrated system of
interrelated directions of methods and tools for the achievement of strategic goals by way
of balancing of scientific and technical, market and investment policy in the direction of
capacity development at a newer, higher quality level under the requirements of the
external environment».
In this case, the investment strategy can be developed independently of the
innovation strategy, but the implementation of the innovation strategy is impossible
without the use of investment resources.
An important component of the investment and innovation strategy is not only the
goals but also the means to achieve them, ie the availability of appropriate capacity.
Investment resources include their own and borrowed funds. At the same time, the means
necessary for the implementation of the innovation strategy are the availability of
appropriate production capacity, labor resources, information, and market potential.
Keywords: investment and innovation strategy, competitive strategy, investment
business, corporate strategy.
Постановка проблеми. В міру того як бізнес-структури нарощують свої
можливості по задоволенню нових потреб або взаємодії з взаємозв'язаними
ринковими сегментами, розробляють або набувають нових технологій, реагують на
змінні споживчі очікування або на дії конкурентів, прагнучи їх перевершити,
розуміння підприємством свого бізнесу поволі еволюціонує. Найчастіше розуміння
бізнесу переглядаються тоді, коли показники діяльності стають нижчими, ніж у
конкурентів або коли з'являються нові конкуренти. Проте, замість того щоб чекати,
коли настануть складнощі, підприємству краще заздалегідь виявити подібні
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еволюції або недоліки у визначенні інвестиційного бізнесу і скорегувати
конкурентної стратегію.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання конкурентної стратегії
ведення інвестиційного бізнесу, а також взаємозв’язок інвестиційних,
інноваційних та корпоративних цілей в своїх працях висвітлювали О. І. Амоша, В.
М. Гейць, В. Ф. Савченко, А. І. Сухоруков, Н. Ю. Тимошенко, Т. О. Фролова та ін.
Мета статті - розгляд впливу інноваційно-інвестиційного потенціалу на
конкурентну стратегію ведення інвестиційного бізнесу.
Виклад основного матеріалу. Вищий рівень конкурентної стратегії
підприємства – це місія, тобто ключова цільова настанова, яка вказує напрямок,
куди повинні бути зорієнтовані окремі завдання, що реалізовують наміри
менеджерів у конкретні стратегічні цілі і дії на їх виконання. Вищий рівень
обов'язково має бути загальним і розрахованим на тривалий період.
Серцевина стратегії не повинна мінятися щороку, якщо тільки обставини в
зовнішньому середовищі не зміняться дуже сильно і не доведеться відмовлятися
від основних припущень, на підставі яких ця стратегія свого часу формувалася.
У внутрішньому середовищі компанії конкурентна стратегія також
обов’язково торкається дій по розвитку навичок і способів організації роботи,
необхідних для досягнення конкурентних переваг. Успішні конкурентні стратегії,
як правило, спрямовані на розвиток професіоналізму в основних сферах діяльності
фірми.
Наступний рівень в конкурентної стратегії підприємства описує детальніше
значення стратегічного напряму. Деталізацію забезпечують функціональні
стратегії (від досліджень і розробок до виробництва, дистрибуції, продажів,
ціноутворення і т.п.), а також програми розробки нової продукції і проекти
основних інвестицій, таких, як будівництво нових заводів або модернізація систем,
що вже діють. На цьому рівні основна увага приділяється специфічним видам
діяльності, пов'язаним з витратами часу, коштів і енергії, що в значній мірі впливає
на стратегічну спрямованість бізнесу. Це може відбутися тільки тоді, коли
елементи стратегії підсилюють один одного, а не суперечать. Отже, у більш
широкому розумінні, конкурентна стратегія повинна бути орієнтована на
об'єднання стратегічних зусиль у різних функціональних підрозділах підприємства
(закупівля, виробництво, науково-дослідницька діяльність, фінанси, кадри,
продажі і маркетинг тощо) [1, c. 44].
У світі жорстка конкуренція за інвестиції і підвищення позиції України та
вітчизняних бізнес-структур в рейтингу стає індикатором її привабливості для
міжнародних корпорацій. Doing Business - це один із ключових рейтингів, на якій
орієнтуються інвестори, коли планують, наприклад, розміщувати виробництво у
тій чи іншій країні [2].
В 2019 Україна досягла 64-го місця у рейтингу інвестиційної привабливості,
додавши за останні п'ять років 48 позицій [3]. Та хоча в Україні і приймають
закони для поліпшення бізнес-середовища, та вони не завжди працюють, а позиції
в рейтингах віддзеркалюють далеко не всі проблеми. Оскільки рейтинг Світового
банку в звіті Doing Business аналізує в основному процедуру, то об’єктивної
ситуації в країні він не показує, тому що регуляторна політика виглядає успішною,
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але не завжди дієвою. На підтвердження цієї тези і міжнародні експерти
запевняють, що покращення позицій України в рейтингу Doing Business
здебільшого відображає прийняття низки законодавчих і регуляторних ініціатив, а
це зовсім не означає поліпшення інвестиційного клімату в реальності.
Надзвичайно вагомий деструктивний вплив на формування ефективного
бізнес-середовища в Україні чинить корупція. Для подолання цього явища, поперше, необхідними є політична воля української влади щодо реалізації системи
скоординованих та прозорих дій з подолання корупції. По-друге, вкрай
необхідною є докорінна дерегуляція багатьох суспільних процесів (спрощення
процедур реєстрації власності, відкриття та закриття бізнесу, процедур
торговельного режиму, митних процедур та вимог безпеки в торгівлі й розміщенні
ринків) шляхом скорочення державного апарату та мінімізації контактів
чиновників з суб’єктами бізнесу. По-третє, необхідно законодавчо закріпити
механізми цивілізованого лобіювання бізнес-інтересів з паралельним усуненням
представників бізнесу з органів державної влади.
Загалом усунення дестимулюючих чинників формування бізнес-середовища є
головною умовою для забезпечення високих темпів росту вітчизняної економіки й
підвищення її конкурентоспроможності. Напрями перетворення інституційного
середовища повинні відповідати принципам і завданням економічної політики,
правовому і соціальному середовищу. Зокрема, до них можна віднести наступні:
1. Створення ефективних інструментів правового регулювання в економіці
(закріплення правил, що склалися, і способів вирішення господарських проблем в
нормах і законодавчих актах).
2. Застосування у відповідності з міжнародними стандартами санітарних норм
і екологічних нормативів.
3. Формування організаційно-господарських структур, які зможуть привести
до підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки (наприклад,
кластерні об’єднання на всіх рівнях).
4. Підвищення ефективності адміністративного регулювання економіки, що
включає: контроль за банківською і кредитною системами, надання державних і
муніципальних контрактів, укладання міжрегіональних і міжгалузевих угод і т. ін.
5. Створення і постійне вдосконалення всієї регіональної інфраструктури з
метою створення сприятливих умов для ведення і розвитку бізнесу [4, c. 25].
У світовій практиці за рівнем і формам підтримки інвестиційної діяльності з боку
держави прийнято виділяти: державні стратегії активного втручання;
децентралізованого регулювання; змішані стратегії. При цьому використовуються
специфічні методи державного забезпечення інвестиційної діяльності: методи
створення інвестиційного клімату, а також методи стимулювання попиту і
пропозиції на інвестиції.
В Україні спостерігаються окремі риси кожної із наведених стратегій, але в
чистому вигляді не можна з певним ступенем достовірності стверджувати про
домінування якої-небудь із наведених стратегій.
Висновки. Підсумовуючи все вищезазначене, ми можемо зробити висновок,
що інвестиційно-інноваційна діяльність є важливою сферою в розвитку будь-якої
країни і Україна не є винятком. Діючі механізми державного регулювання
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інвестиційно-інноваційних процесів не є ефективними та не досить адаптовані до
сучасних умов господарювання. Головною проблемою в цьому напрямі є
недостатнє державне фінансування даних процесів.
Інвестиційна політика держави повинна бути, в першу чергу, виваженою та
ефективною. На даний час держава робить певні кроки в удосконалення та
покращенні інвестиційного клімату в Україні, проте вони є недостатніми для
стабільного економічного розвитку. На даний час розвиток інвестиційної політики
одержує нові можливості, які варто адаптувати до обраного євроінтеграційного
курсу зовнішньої політики.
Сьогодні в Україні створені і працюють лише окремі елементи національної
інноваційної системи, цикли інноваційного процесу слабко ув'язані один з одним і
не стиковані, тому віддача від інноваційної діяльності залишається низькою. В
контексті стратегії активної інтеграції України в світову економіку важливого
значення набуває розбудова ефективної інноваційної системи, інтегрованої в
глобальні інноваційні процеси.
Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні можна оцінити як
незадовільний і такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у
промислово розвинутих країнах. Для активізації інноваційної діяльності необхідно
упроваджувати нові форми та методи досягнень науки і техніки, за рахунок
розширення інноваційного ринку, який в Україні майже відсутній, а ефективність
взаємодії його учасників є дуже низькою.
В Україні відчутне скорочення реальних обсягів фінансування науковотехнічної сфери та відсутність послідовної державної стратегії розвитку, що
впливає на здатність країни перейти до інноваційної моделі розвитку. Держава
повинна створити оптимальні умови для розвитку інноваційної та інвестиційної
діяльності, її загального соціально-економічного розвитку, формування
стимулюючого законодавства та інституційного середовищ для всіх суб'єктів
інноваційного процесу.
Держава має стати безпосереднім провідником інноваційного та
інвестиційного розвитку, замовником і організатором досліджень і розробок на
найсучасніших напрямах науково-технічного прогресу та сприяти їх
упровадженню в усі сфери економічної діяльності. На нашу думку збільшення
інноваційного та інвестиційного потенціалу призведе до зростання економіки
країни загалом, покращить якість виготовленої продукції, модернізує виробництво,
збільшить інтелектуальний потенціал.
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ОПТИМАЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ОПТИМАЛЬНИЙ
РОЗПОДІЛ ПОДАТКОВОЇ НАВАНТАЖЕННЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Анотація. Низькі темпи економічного розвитку України, інвестиційна
непривабливість, високий рівень тіньової економіки - все це результат не тільки
корупції, а й недосконалості податкової системи. Без ефективної податкової
системи, яка об'єднує в собі оптимальне податкове навантаження і його
оптимальний розподіл серед платників податків, неможливі ні адекватне
загальносвітовим тенденціям економічне зростання, ні заняття Україною
конкурентної позиції серед економік світу.
У даній роботі вперше представлена модель визначення оптимального
податкового навантаження, підгрунтям якої є поведінкова модель бажання суб'єкта
інвестувати кошти в офіційну економіку при заданому податковому навантаженні.
В рамках концепції оптимального розподілу податкового навантаження
представлені принципово нові механізми в оподаткуванні окремих видів доходів і
операцій, а саме:
• при оподаткуванні дивідендів - включення в сукупний дохід Власника
прибутку Корпорації і коректировка податку на доходи Власника
відповідно сплаченому Корпорацієй податку на прибуток;
•

модель системи прогресивного оподаткування, що забезпечує такий
перерозподіл доходів, при якому досягається певний рівень споживання
(«прожитковий мінімум», «обсяг мінімального споживання» і т.п.)
найменш дохідних груп населення і зростання споживання
низькодохідних груп, при цьому не змінюється податкове навантаження
на економіку в цілому;

• кореляція податку на прибуток Корпорації та податкового навантаження
на фонд оплати праці, що забезпечує і декларування заробітної плати в
повному обсязі, і неможливість знизити суму сплачуваних Корпорацією
податків за рахунок декларування заробітної плати;
•

диференціація ставок ПДВ в оподаткуванні зовнішньоторговельної
діяльності та транскордонного руху капіталів, що забеспечує зростання
доданої вартості в економіці.
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Представлені розробки лягли в основу концептуальної моделі податкової
системи, яка об'єднує в собі і оптимальне податкове навантаження і оптимальний
його розподіл
Ключові слова: оподаткування, податкове навантаження, прогресивне
оподаткування, податкова система, податкові принципи, макроекономічна модель.
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THE OPTIMAL TAX BURDEN, THE OPTIMAL TAX BURDEN’S
DISTRIBUTION: THEORY, METHODOLOGY AND IMPLEMENTATION TO
THE UKRAINE’S ECONOMY
Abstract. Low economic development rates in Ukraine, investment
unattractiveness, a high informal economy’s part are the result of not only corruption, but
also the imperfections of the tax system. Without an effective tax system combining the
optimal tax burden and its optimal distribution among taxpayers, neither adequate to
global trends economic growth, nor Ukraine's occupation of a competitive position
among the world's economies are possible.
A model determining the optimal tax burden’s value, which is based on the
behavioral model of a subject’s desire to invest in the official economy with a given tax
burden is presented for the first time.
In the framework of the optimal tax burden redistribution’s concept, fundamentally
new mechanisms into the taxation of certain types of income and operations are
introduced, namely:
 taxation of dividends - the Owner’s aggregate income inclusions the Corporation’s
profit and adjustment of the income tax of the Owner in accordance with the
income tax paid by the Corporation;
 the progressive tax system’s model ensures such income’s redistribution of at
which the least income groups of the population have a certain level of
consumption ("subsistence minimum", "minimum consumption", etc.) and an
increase in consumption of low income groups is achieved, while the tax burden
on the economy as a whole;
 correlation between the corporation's income tax and the tax burden on the payroll
fund, which ensures both the declaration of wages in full and the inability to
reduce the amount of taxes paid by the Corporation by declaring wages;
 differentiation of VAT rates in taxation of foreign trade activities and crossborder capital flows, which ensures the growth of value added in the economy.
The presented innovations formed the basis of the tax system’s conceptual model,
combining both the optimal tax burden and its optimal distribution.
Keywords: taxation, tax burden, progressive taxation, tax system, tax principles,
macroeconomic model.
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Постановка проблеми. Тема «реформування податкової системи» не сходить
з порядку денного України. Низькі темпи економічного розвитку, хронічний
дефіцит бюджету і його покриття за рахунок зовнішніх запозичень, інвестиційна
непривабливість, високий рівень тіньової економіки - все це результат не тільки
корупції, а й недосконалості податкової системи.
Проблемних зон в податковій системі України чимало: тут і кількість податків
і зборів, і певна складність обчислення тих чи інших податків, і перманентний
процес внесення змін до податкового законодавства; разом з тим, головними були і
залишаються «податкове навантаження і його розподіл серед платників податків»
Прийнята напочатку концепція максимізації оподаткування бізнесу [1], яка:
великому бізнесу практично не залишала коштів для технічного
переозброєння виробництва (ступінь зносу основних засобів в період з 2010-2014
р.р. зросла з 43,7% до 83,5% [2]), яке на сьогодні неможливо без кредитної
підтримки;
дрібний і середній бізнес виштовхнула в «тінь» (за даними Київського
міжнародного інституту соціології в 2018 році рівень тіньової економіки в Україні
склав 47,2% від загального обсягу ВВП і 46,8% в 2017 році [3]), - декларування
доходів і відповідно сплата всіх податків в умовах конкурентної боротьби з
великим бізнесом і імпортом означала фактично «збитковість» діяльності;
обмежувала участь іноземних інвесторів, - інвестиції вкладалися в галузі, які
не потребують великих капітальних вкладень в засоби праці: мобільний зв'язок,
банки, страхові компанії, торгові мережі та т. п. (питома вага інвестицій в
промисловість становила 42,2% в 2010 р і зменшилась до 33,4% в 2017 р [4]) мала
своїм наслідком:
− розвиток галузей з низькою часткою доданої вартості (висока частка
обумовлювала високе податкове навантаження, і не в останню чергу на
заробітну плату), що мають певні пільги з оподаткування, в першу чергу по
ПДВ: сільське господарство та переробка сільськогосподарської продукції,
експорт сировини і напівфабрикатів ( металопрокат, продукція хімічної
промисловості тощо);
− цінову неконкурентність вітчизняної готової продукції та лобіювання
бізнесом реалізації даної продукції або через «освоєння» Державного
бюджету, або через заняття монопольного положення на ринку;
− домінування торгівлі в структурі ВВП, як галузі, що має високу оборотність
коштів і низькі витрати в частині доданої вартості; при цьому,
платоспроможний попит населення підтримувався за рахунок зовнішніх
запозичень;
− високий рівень тіньової економіки;
− низький рівень інвестиційної привабливості.
Застосування відмінних від базової та економічно необґрунтованих ставок і
пільг до окремих видів доходів (єдиний податок, податок на дивіденди, податок на
дохід від продажу рухомого та нерухомого майна, податок на спадщину і. П.), а
також відсутність системи непрямого адміністрування доходів, привели до
використання різних, як легальних, так і нелегальних, схем зниження податкового
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навантаження (переклад частини бізнесу на єдиний податок, не декларування за
домовленістю з контрагентом частини доходів і т.п.), що, в свою чергу, призвело
до зниження дохідної частини державного бюджету і покриття дефіциту за
рахунок зовнішніх і внутрішніх запозичень.
Неефективне податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
(ставки, база оподаткування ПДВ при експорті/імпорті товарів і послуг,
оподаткування транскордонного руху капіталів) деструктивно впливало на
конкурентоспроможність і інвестиційну привабливість національного бізнесу.
Все це значною мірою сприяло деградації економіки України від
технологічною в 90-х р.р. XX століття до неконкурентною сировинної в 2010-х.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема оптимальності
податкової системи не нова і виникла одночасно з появою податків.
На ранніх етапах розвитку суспільства (рабовласницький лад, феодалізм)
«оптимальність» сприймалася як знаходження компромісу між державними, в
сукупності з меркантильними можновладців, інтересами і протестними настроями
підданих (як казав міністр фінансів Франції XVII століття Жан-Батист Кольбер:
«Оподаткування - це мистецтво обскубувати гусака так, щоб отримати максимум
пір'я з мінімумом писку »).
У період переходу від аграрного суспільства до промислового, становлення
приватної власності на засоби виробництва і підприємництва «оптимальність» - це
вже мінімізація податкового навантаження: високі податки стримують
підприємницьку ініціативу і гальмують політику інвестування, оновлення та
розширення виробництва. Засновники класичної політичної економії Адам Сміт і
Давид Рікардо (що жили в той час) в своїх працях зазначали, що «немає податків,
які не гальмували б накопичення, оскільки немає жодного податку, який би не
заважав виробництву» і, що «від зниження податкового тягаря на платників
податків держава виграє більше, ніж від посилення податкового навантаження ».
Кристалізація капіталізму в системі суспільних відносин зумовила
виникнення нових концепцій в економічній теорії (маржиналізм, неокласична
економічна теорія). Зміщення акцентів від «розвиток конкретного виробництва» до
«розвиток економіки в цілому» змінило і точку зору на «оптимальність»: податки
розглядалися як один з інструментів досягнення рівноваги попиту та пропозиції і
«оптимальність» - це не тільки величина, але і розподіл. Принципом оптимальності
стає також прогресивність в оподаткуванні. Ідею прогресивності відстоюють такі
відомі економісти того часу, як Кнут Вікселль, Джон Стюарт Мілль, Артур Пігу,
Адольф Вагнер і ця ідея знайшла широке застосування в податкових системах усіх
економічно розвинених країн.
Процес глобалізації, що отримав у другій половині XX століття потужний
технологічний імпульс до розвитку і тяжіє понині над усіма економіками світу
поставив перед національними податковими системами нові завдання:
- з одного боку, підтримка національного виробника, створення умов для
залучення іноземних інвестицій припускають мінімізацію податкового
навантаження;
- з іншого боку, високі соціальні стандарти в боротьбі за трудові ресурси,
фінансування науки, що стала в сучасному світі визначальним фактором
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конкурентоспроможності національної економіки, неможливі без наявності у
Держави достатнього обсягу фінансових ресурсів - і чим він більший, тим вище
соціальні стандарти, тим більше виділяється коштів на фінансування науки. А це
вже максимізація податкового навантаження.
І сьогодні «оптимальність» - це перерозподіл доходів, максимально
стимулюючий економічне зростання (оптимальний розподіл податкового
навантаження), при цьому податкове навантаження на бізнес повинне
максимізувати надходження до Державного бюджету (оптимальне податкове
навантаження), що означає створення таких важелів і стимулів, при яких бізнес
розвивається і цей розвиток має місце в легальному секторі економіки
(детінізація).
Залежність між податковим навантаженням і податковими надходженнями
вивів ще в 70-х роках XX століття американський економіст Артур Лаффер, який
побудував знамениту криву Лаффера. Концепція кривої має на увазі наявність
оптимального рівня оподаткування, при якому податкові надходження досягають
максимуму, тобто збільшення податкового навантаження спочатку призводить до
збільшення бюджетних доходів від податків, але після певного рівня призводить
до їх падіння. Однак ні сам Артур Лаффер, ні його послідовники не змогли
виробити модель визначення оптимального значення з позиції економікоматематичної логіки і намагалися знайти оптимум емпіричним шляхом,
зіставляючи податкове навантаження з темпами зростання ВВП. Разом з тим,
стійкого зв'язку між податковим навантаженням і економічним зростанням
виявлено не було. Згодом дана концепція використовувалася переважно в якості
одного з елементів більш загальних економіко-математичних моделей і в даний час
економічна наука в цілому досить критично налаштована до концепції кривої
Лаффера. Деякі автори вважають, що крива Лаффера не більше ніж гіпотеза, інші
перевіряють її емпірично. Існує думка, що дана закономірність не носить
загального характеру, але має місце при певних умовах.
Також немає єдиної думки в питанні розподілу податкового навантаження.
Прихильники теорії пропозиції наполягають на мінімізації податкового
навантаження на бізнес і власників бізнесу (відмова від прогресивного пропозиції),
обґрунтовуючи це тим, що зниження податкового навантаження стимулює
інвестиційні процеси, тим самим, збільшує пропозицію товарів і послуг і знижує їх
ціну. Противники цієї теорії вважають, що, навпаки, попит породжує пропозицію,
а стимулювання попиту - це перерозподіл доходів найбільш забезпечених
громадян на користь менш забезпечених.
І питання оптимальності податкового навантаження та податкового
перерозподілу доходів економіки залишаються на сьогодні відкритими.
Свій внесок в дослідженні теоретичних і практичних аспектів підвищення
ефективності оподаткування привнесли і українські вчені. Теоретичні основи і
практичні аспекти податкового регулювання, а також проблеми податкового
реформування знайшли своє відображення в працях українських вчених
В. Андрущенко, З. Варналія, І. Волохова, Т. Єфименко, І. Запатріної, В. Зимовця,
А. Крисоватого, В.Кудряшова, І. Луніної, І. Петровича, Л. Рябушки,
А. Соколовської, Л. Тарангул, І. Чугунова та ін.
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Однак, з огляду на сучасні реалії і в економіці України в цілому, і в сфері
оподаткування зокрема, можна зробити висновок про те, що даний напрямок
дослідження вимагає подальшої доробки і розробки з метою удосконалення.
Мета статті - модель визначення оптимального значення податкового
навантаження, механізми оптимального його розподілу, модель податкової
системи, яка об'єднує в собі і оптимальне навантаження і оптимальний розподіл на цьому сфокусована і цьому присвячена ця стаття.
Виклад основного матеріалу.
Оптимальне податкове навантаження.
У спробах знайти оптимальне значення податкового навантаження
дослідники, як правило, розглядали податкове навантаження з висоти
макроекономічного аналізу, не опускаючись до рівня поведінкової економіки. Але,
слід розуміти, що економіка, на відміну від фізики, не настільки об'єктивна і
економічні процеси багато в чому підпорядковані перевагам, бажанням, рішенням
економічних суб'єктів. А це означає, що і в визначенні оптимального значення, на
думку автора, потрібно виходити з бажання власника бізнесу платити чи не
платити податки (вести бізнес в легальній економіці) при заданому рівні
податкового навантаження. В рамках даної концепції знаходження оптимального
значення здійснюється в три етапи:
1.
Побудова моделі бажання суб'єкта інвестувати кошти в офіційну
економіку при заданому податковому навантаженні.
2.
Побудова моделі залежності податкових надходжень від податкового
навантаження на підставі моделі бажання.
3.
Знаходження значення податкового навантаження (оптимум), при якій
податкові надходження досягають максимуму.
Податкове навантаження в моделі - це процентне співвідношення суми
сплачених податків (в тому числі і податків на дохід найманих працівників) і
прибутку (до оподаткування) платника податків.
1. Модель бажання суб'єкта інвестувати кошти в офіційну економіку при
заданій податковому навантаженні базується на таких постулатах.
- очікуваний дохід (після сплати податків) повинен бути не менше доходу за
банківськими депозитами або першокласними цінними паперами, в іншому
випадку доцільні або інвестиції в депозити / ЦБ, або ухилення від податків;
- при прийнятті рішення інвестувати кошти в реальний сектор економіки
суб'єкт орієнтується на середні / середньогалузеві показники рентабельності
капіталу;
- в залежності від величини податкового навантаження бажання суб'єкта
змінюється від відмови до повної готовності. У графічному поданні це виглядає як
плавний перехід з горизонтального вектору руху (відмова) в вертикальний (повна
готовність).
Кривій плавного переходу горизонтального напрямку руху в вертикальне і
навпаки є еліпс (будь-яка інша крива не відповідатиме вимогам «природного»
плавності) і, якщо в прямокутній системі координат:
а) вісь OX - це рівень (у відсотках) бажання суб'єкта;
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б) вісь OY - податкове навантаження (у відсотках) на очікуваний дохід від
інвестицій, то це буде нижній лівий сектор еліпса (див. мал.1), в якому
а) вертикальна піввісь дорівнює 100;
б) горизонтальна піввісь - також, виходячи з економіко-математичної логіки,
повинна б бути рівною 100, але ... вкладенням в реальний бізнес існує
альтернатива у вигляді вкладень у депозити / ЦБ, і бажання суб'єкта інвестувати
кошти в реальний сектор економіки і, відповідно, платити податки варіюється в
межах від «ефективність вкладень у депозити / ЦБ» до «ефективність в реальному
секторі економіки».
Таким чином, довжина горизонтальної півосі визначається формулою:

a  (100  a )
a 

Rf
Re

(1)

*100

де,
R f - рентабельність (після оподаткування) за банківськими депозитами або
першокласними цінними паперами;
Re - середні по економіці в цілому, за винятком фінансового сектора
(середньогалузеві, якщо об'єктом регулювання є конкретна галузь економіки)
показники рентабельності (до оподаткування) капіталу
Базовою формулою, що описує функціональну залежність між рівнем бажання
(за шкалою [0-100]) і податковим навантаженням, буде:

(а  mi ) 2
fmi   (1 
) *10000  100
2
(a)

(2)

де,

fmi -

рівень бажання інвестувати кошти в офіційну економіку при mi податковому навантаженні

mi - податкове навантаження (%).
Крива бажання, досягнувши нульового значення, переходить в криву
«антибажання» (див. Мал.1), яка також має еліпсоподібну форму. Але це має
інтерес тільки з теоретичної точки зору, тому що, якщо чиста (після
оподаткування) рентабельність капіталу нижче рентабельності по банківських
депозитах, то реальний сектор економіки або перестає працювати, або повністю іде
«в тінь».
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Мал. 1. Крива бажання суб'єкта інвестувати кошти в офіційну економіку при
заданлму податковому навантаженні
Коли доходи по депозитах/ЦБ не оподатковуються за фіксованою ставкою, а
включаються до розрахунку загального оподатковуваного доходу, з ростом
податкового навантаження знижується рентабельність вкладень у депозити/ЦБ і
підвищується рівень бажання суб'єкта інвестувати кошти в реальний сектор
економіки (з ростом податкового навантаження зменшується a). У моделі
бажання це буде перехід від константи «a» до мінливої зі зміною податкового
навантаження «mi» величини «ai»:

ai 

R f * (100  mi ) / 100
Re

(3)

відповідно, константа « a » стає « ai »

ai  (1  ai ) *100
і формулою, що описує залежності між рівнем бажання і податковим
навантаженням, є

( 100  аi  mi ) 2
fmi   (1 
) *10000  100
( ai ) 2

(4)

Крива бажання втрачає свою строго еліпсоподібну форму і в прив'язці до
показників економіки України за 2019 рік (рентабельність капіталу – 55% [5]),
рентабельність по банківських депозитах – 8,9 % [6]) має вигляд кривої «А» на
мал. 2
2. Модель залежності податкових надходженнь від податкового
навантаження
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Екстраполюючи рівень бажання на підприємницьки орієнтовану частину
населення з повною підставою можна стверджувати, що рівень бажання - це
фактично питома вага суб'єктів, які бажають використовувати інвестований
капітал в офіційній економіці в загальній кількості власників бізнесу. Тому,
податкові надходження в даному контексті - це добуток значень моделі бажання
на значення податкового навантаження.

Rl  fm * x
i

i

(5)

i

fm - рівень бажання при податковому навантаженні, рівному Xi
i

Мал. 2. Податкові надходження в залежності від податкового навантаження.
3.
Оптимальним буде значення, при якому крива податкових
надходжень досягає свого максимуму.
В 2019 році (за даними річного звіту про виконання Державного бюджету
України за 2019 [7]) базове податкове навантаження на доходи бізнесу
(включаючи податки на дохід найманих працівників) в Україні склало 43,7%, - як
видно з мал.2, максимальний обсяг податкових надходжень досягається при
податковому навантаженні в 27%.
Звісно, даний розрахунок не претендує на абсолютну точність - в економіці
України істотну частку займає державний сектор, який не завжди, і не в усьому
підпорядковується законам ринку і який не виділяється в окрему категорію в
офіційній статистиці, - але те, що, податкове навантаження в Україна вище
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оптимального, його зниження призводить до детінізації економіки наочно
демонструє динаміка реального ВВП, обсяг якого визначається на підставі
статистики задекларованих доходів, у посткризовий (мається на увазі світову
фінансову кризу 2008 року) період, коли нівелювалося вплив на зростання ВВП
кредитів від нерезидентів.

Мал 3. ВВП в постійних цінах 2008 року [8]
2010 р. Анонсування зниження протягом 4 років податку на прибуток до 16%
- зростання ВВП на 3,8%. Справедливості заради слід зазначити, що таке істотне
зростання в певній мірі пов'язано з масштабними податковими перевірками бізнесу
з відповідними донарахуваннями податкових зобов'язань, що мали місце в той час.
2011 р. Зниження ставки податку на прибуток з 25% до 23% - зростання ВВП
на 5,5%.
2012 р. Зниження ставки податку на прибуток з 23% до 21% - незначне
зростання ВВП на 0,2%, проте необхідно враховувати суттєве зростання ВВП в
2010-2011 р.р.
2013-2014 р.р. Падіння ВВП, але це не має відношення до податкового
навантаження, а пов'язано з політичними процесами в Україні
2015 р. - Введення з серпня 2014 р військового збору (1,5% на ФЗП) - падіння
ВВП на 9,8%;
2016 р. Зниження податкового навантаження на заробітну плату на 12,76%
(зниження ставки ЄСВ з 37,76% до 22% і підвищення ПДФО на 3%) - стійке
зростання ВВП в 2016-2019 рр. на 11,3%
Безумовно, певний вплив на декларування доходів мали і кон'юнктура ринку
продукції, що експортується (відшкодування ПДВ покриває витрати українських
експортерів на сплату податків), і рівень активності контролюючих органів, і
історично сформована культура сплати податків, але провідна роль була і
залишається за податковим навантаженням.
Додатковим ефектом від зниження податкового навантаження (не можна не
відзначити: і корупційного навантаження на бізнес, яке де-факто знижує
рентабельність капіталу) буде зростання інвестиційної привабливості України, що
означає - і зростання ВВП, і відповідне зростання податкових надходжень.
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Разом з тим, знаходження оптимального значення податкового навантаження
на бізнес ще не вирішення проблеми оптимальності - система оподаткування
повинна бути побудована таким чином, щоб оптимальна ставка застосовувалася до
сукупного доходу економіки. І для цього потрібні спеціальні механізми
оподаткування окремих видів доходів і оподатковуваних операцій.
Розподіл прибутку підприємств, організацій, установ (далі по тексту
«Корпорацій»)
У сформованій на сьогодні концепції суб'єктом оподаткування
прибутку/доходу визнається номінальний власник цих доходів. Виходячи з
суб'єктності, визначені три групи доходів, як об'єкта оподаткування:
- доходи фізичних осіб;
- прибуток корпорацій;
- доходи нерезидентів.
Податкова база по кожному об'єкту визначається окремо, не корелюючи з
базами по інших об'єктах.
І начебто все виглядає логічно і не викликає сумнівів у правильності даного
підходу: корпорації отримали прибуток - сплатили податок, фізособи/нерезиденти
отримали дохід - сплатили податок
Але, Корпорація апріорі є чиєюсь власністю і прибуток, що утворюється в
Корпорації, фактично належить Власникам.
Більш того, прибуток Корпорації - це результат інвестування Власниками в
Корпорацію фінансових, матеріальних, інтелектуальних і т.п. ресурсів, а також
управлінських рішень Власників (визначення стратегії, призначення топменеджменту і т.п.) А це означає, що податок на прибуток сплачений
Корпорацією - це фактично авансовий платіж з податку на доходи Власників і
за фактом розподілу прибутку Корпорації, в базу оподаткування Власника
(сукупний дохід) треба включати прибуток до оподаткування, при цьому
розрахункова сума податку на доходи Власника зменшується відповідно
сплаченому Корпорацією податку на «цей розподілений» прибуток. Тобто, коли
частиною сукупного доходу Власника є в тому числі і доходи від розподілу
прибутку Корпорації, сума податку на доходи Власника визначається за
формулою:

Town  ( Inoth  Pco * Shown ) * TRown  CT * Shown

(6)

де,

Town

- сума податку;

Inoth - доходи, відмінні від доходів від розподілу прибутку Корпорації;
Pco - прибуток Корпорації;
Shown - частка Власника в капіталі Корпорації;

TRown - ставка податку на доходи фізичних
оподаткування, відповідно, розрахункова ставка);
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CT

- податок на прибуток, сплачений Корпорацією;
У ситуації, коли виникає необхідність стимулювання розвитку тієї чи іншої
галузі, Корпорації і т.п., до прибутку Корпорації застосовується знижена ставка
податку, однак при розрахунку суми податку на доходи Власника (Town) податок
на прибуток, сплачений Корпорацією (СТ) визначаються не за фактом, а як
розрахункова, в застосуванні стандартної ставки, величина; відповідно,
знижується податкове навантаження на Власника./
І цей механізм:
 по-перше, перенаправляє вектор суб'єктності оподаткування з «Інструмент
отримання доходу» (Корпорація) на «Ініціатор і кінцевий бенефіціар даних
доходів».
 по-друге, дотримується принципу рівності і справедливості, згідно з яким
«платники податків з однаковими доходами повинні сплачувати податок за єдиною
ставкою»;
 по-третє, в застосуванні з оптимальною прогресивною ставкою, центрує
економіку навколо середнього бізнесу - власники бізнесу «нижче середнього»
оподатковуються за зниженими ставками і тим самим стимулюється розвиток їх
бізнесу, в свою чергу, власники бізнесу «вище середнього» оподатковуються за
більш високим ставками, і тим самим розвиток їх бізнесу сповільнюється.
У проекції на податкову систему України задіяння даного механізму, за умови
застосування прогресивної ставки до доходів Власників, і буде податком на
виведений капітал.
Прогресивне оподаткування.
Сьогодні система прогресивного оподаткування використовується практично
у всіх розвинених країнах світу; вважається, що дана система є соціально
справедливою, так як обумовлює перерозподіл податкового тягаря в бік багатих.
Разом з тим, якщо соціальна компонента не піддається сумніву, питання
параметрів прогресивного оподаткування (шкала доходу, ступінь зростання
податкової ставки, її максимальне значення) залишаються дискусійними.
Приймаючи рішення про зміну тих чи інших параметрів, уряди, як правило,
виходять з, або майбутнього зростання витрат бюджету, або, навпаки, можливості
зниження податкового навантаження на фізичних осіб. Такий підхід обумовлений
тим, що прогресивна система оподаткування розглядається виключно з соціальної
точки зору: «багаті повинні платити більше; а наскільки більше - залежить від
стану бюджету». При цьому не приділяється належної уваги головній економічній
складовій - перерозподіл частини доходу більш забезпечених верств населення на
користь менш забезпечених зумовлює зростання обсягу споживання в економіці
(умовно, замість одного батона, придбаного щодня однією багатою людиною, за
рахунок перерозподілу купується 10 батонів); як наслідок: додаткові податкові
надходження за рахунок зростання обсягів реалізації і, звісно, зростання ВВП.
Тому, в питанні «використовувати, чи не використовувати прогресивну ставку
оподаткування?» необхідно дотримуватися принципу економічного прагматизму:
оподаткування має забезпечити такий перерозподіл доходів, при якому досягається
певний рівень споживання («прожитковий мінімум», «обсяг мінімального
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споживання» і т.п.) найменш дохідних груп населення і зростання споживання
низькодохідних груп. При цьому оптимальним буде «перерозподіл», який не
змінює податкове навантаження на економіку в цілому.
Тобто система прогресивного оподаткування повинна відповідати таким
основним вимогам:
- доходи, нижчі прожиткового мінімуму, звільняються від оподаткування;
- динаміка приросту ставки відповідає динаміці приросту доходів;
- обсяг доходів Державного бюджету від застосування підвищеної ставки
оподаткування має дорівнювати сумі додаткових витрат на соціальне забезпечення
груп населення, що мають доходи нижчі «прожиткового мінімуму» і збитків від
застосування знижених ставок;
І визначення параметрів прогресивного оподаткування - це рішення наступної
математичної моделі.
i max

i max

 ( In * TR * Q )   ( In * TR

i  fm1

i

i

i

i

i 1

opt

* Qi )  Vsub

(7)

де,
i - розподіл шкали доходу на групи;
fm - порядковий номер групи доходів, рівних прожиткового мінімуму

Ini

- річний дохід до оподаткування для i-ї групи;

TRi

- ставка податку для i-ї групи;

TRopt

- оптимальна податкове навантаження;

Qi

- чисельність людей, які отримують доходи i-ї групи;
i max - порядковий номер групи максимальних доходів (остання за шкалою);

Vsub

- різниця між сукупним річним доходом (до оподаткування) людей, що мають
доходи нижче прожиткового мінімуму, і сукупним річним доходом, який ці люди
повинні мати, отримуючи дохід у розмірі прожиткового мінімуму (субсидії)
fm

Vsub   ( FM  Ini ) * Qi
i 1

(8)

де,
FM - прожитковий мінімум;

Рішенням даної моделі буде область значень ставки податку Tri, динаміка
приросту якої відповідає динаміці приросту доходів In i
Розглянемо, як перерозподіляються доходи населення в застосуванні даної
моделі прогресивного оподаткування (див. мал.5)
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Мал. 4. Прогресивне оподаткування.
Припустимо, що розподіл населення за величиною чистих (в застосуванні
єдиної ставки податку 30%) середньодушових доходів на рік ($) має вигляд кривої
«А»
Відповідно, сумарний річний дохід людей з чистими доходами, рівними
значенням Х є добутком значення X і значення Y відповідної точки даної кривої.
Таким чином, розподіл сумарного річного доходу населення в застосуванні єдиної
ставки оподаткування має вигляд кривої «В». Площа криволінійної трапеції
обмеженою даної кривої буде річним чистим доходом населення (сукупний річний
дохід).
Припустимо, що прожитковий мінімум дорівнює 1 (при ставці 30% податку це
відповідає чистими доходами рівним 0,7). Результатом застосування прогресивної
ставки податку є зміна розподілу сумарного річного доходу населення (на графіку
- це крива «С») при якому:
1.
Точка перетину кривих «С» і «В» є «осьовою» розподілу сумарного
річного доходу населення в застосуванні єдиної ставки податку площі
криволінійних трапецій, обмежених кривою B для X = [0,1; 3,25] і для Х = [3,25; 5]
рівні.
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2.
Для найменш дохідних груп населення (Х = [0,1; 0,7]) за рахунок
субсидування (Vsub) рівень доходу піднімається до прожиткового мінімуму - криві
«С» і «В» зближуються, і в точці Х = 0,7 відрізняються на величину сукупного
податку на доходи, який сплачувала б група населення з доходом «1» в
застосуванні єдиної ставки оподаткування.
3.
Збільшується сукупний чистий дохід менш забезпечених (до
«серединних») верств населення. Причому в міру наближення доходів до
«серединних» ступінь зростання зменшується - на відрізку Х = [0,7; 3,25] криві «С»
і «В» спочатку розходяться, але в міру наближення до «осьової» сходяться. При
цьому крива «С» вище кривої «В».
4.
Прогресуюче зменшення чистого доходу більше забезпечених (вище
«серединних») верств населення - на відрізку Х = [3,25; 5] крива «С» нижче кривої
«В».
5.
Дохід менш забезпечених збільшується в тому ж обсязі, в якому
зменшується дохід більш забезпечених - площа фігури, обмеженої кривими «В» і
«С» для X = [0,1; 3,25] дорівнює площі фігури, обмежений тими ж кривими для X
= [3,25; 5]).
Однак, не слід забувати того, що, маючи позитивний вплив на розвиток
економіки, система прогресивного оподаткування несе в собі ризик ухилення від
сплати податків власниками бізнесу, як в частині приховування особистих доходів,
одержуваних від бізнесу, так і в частині приховування заробітної плати найманих
працівників. Системи прямого і непрямого податкового контролю
продемонстрували певну ефективність у питаннях декларування корпоративних
доходів (прибуток корпорації і її розподіл), але в питаннях оплати праці виявилися
не дієвими: в ситуації, коли офіційна заробітна плата означає додаткове податкове
навантаження, роботодавець, за домовленістю з найманим працівником, буде
оплачувати його працю, минаючи декларування. І адміністративними методами цю
проблему не вирішити. У визначенні оподатковуваного прибутку Корпорації
повинен бути застосований механізм, при якому зміна суми декларованої
заробітної плати не призводить до зміни суми податків/зборів на заробітну плату і
податку на прибуток Корпорації.
Податки і збори на заробітну плату
Проблема тіньової заробітної плати в тій чи іншій мірі властива для всіх
ринкових економік. Податкове навантаження, умови соціального забезпечення
(пенсія, медичне страхування тощо), ефективність податкового контролю - це
далеко не повний перелік чинників, за якими офіційна і неофіційна заробітна плата
стають компромісом фінансових інтересів найманого працівника і роботодавця
(власника Корпорації).
І, якщо найманий працівник в цих питаннях вибирає між реальним доходом
сьогодні і соціальними гарантіями в майбутньому, то для роботодавця
визначальним є зміна податкового навантаження при декларуванні заробітної
плати працівника.
Так в разі, якщо декларування заробітної плати призводить до збільшення
суми сплачуваних Корпорацією податків, - сума податків на заробітну плату, в
тому числі і тих, платником яких формально є найманий працівник, вище суми
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зменшення (за рахунок включення витрат на оплату праці в собівартості) податку
на прибуток, - найбільш вірогідною лінією поведінки роботодавця буде
знаходження компромісу з найманим працівником у питанні офіційної і тіньової
зарплати. І розмір офіційної частини буде залежати від того, наскільки
декларована зарплата впливає на рівень соціального забезпечення. У будь-якому
випадку, висока ймовірність тіньових виплат: роботодавець буде прагнути
домовитися з найманим працівником про недекларування частини заробітної
плати.
У разі, якщо додаткове податкове навантаження, що виникає при нарахуванні
заробітної плати, нівелюється аналогічним зниженням податку на прибуток,
роботодавець буде зацікавлений в декларуванні заробітної плати в повному обсязі:
у роботодавця відсутня фінансовий інтерес у виплаті тіньової заробітної плати,
більш того, подібна виплата може привести до «проблеми з законом».
У разі, якщо декларування заробітної плати призводить до зменшення суми
сплачуваних Корпорацією податків, найбільш вірогідною лінією поведінки
роботодавця буде: «оформити власників (або близьке оточення власників)
Корпорації в якості найманих працівників, і тим самим (за рахунок зменшення
оподатковуваного прибутку Корпорації) мінімізувати суму сплачуваних
Корпорацією податків».
Як видно, оптимальним, що забезпечує і декларування заробітної плати в
повному обсязі, і неможливість знизити суму сплачуваних Корпорацією податків
за рахунок декларування заробітної плати, є варіант, при якому «додаткове
податкове навантаження, що виникає при нарахуванні заробітної плати,
нівелюються аналогічним зниженням податку на прибуток». А це означає, що
податок на прибуток Корпорації повинен корелювати з податковим навантаженням
на заробітну плату. Тобто, якщо сума податків, що нараховуються на заробітну
плату менше фактичного зменшення податку на прибуток, різниця безпосередньо
збільшує податок на прибуток Корпорації, і навпаки. У підсумку загальний обсяг
сплачуваних Корпорацією податків не залежить від обсягу фонду оплати праці.
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Нарахування заробітної плати призводить
до зменшення суми сплачуваних
Корпорацією податків

Податки на
з/п

Донарахування
податку на
прибуток

Податок на
прибуток після
нарахування з/п

Податок на
прибуток до
нарахування
з/п
Податки на
з/п

Сторнування
податку на
прибуток
Нарахування заробітної плати призводить
до збільшення суми сплачуваних
Корпорацією податків

Податок на
прибуток після
нарахування з/п

Мал. 5. Коригування податку на прибуток Корпорації за фактом
нарахування заробітної плати.
Додаткове податкове навантаження на «бізнес» в частині «чистої» заробітної
плати в Україні становить 24,27% (ПДФО - 0%, ЄСВ - 22,41%, Військовий збір 1,86%) - цим пояснюється, чому в «бізнесі »офіційні зарплати встановлюються на
рівні мінімальної.
І, оцінюючи ефект від застосування даного алгоритму, слід говорити не про
зростання податкових надходжень, а про детінізацію оплати праці. А враховуючи,
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що детінізація - це практично завжди перехід від готівкового обігу до
безготівкового, застосування даного алгоритму зумовить додатковий приплив
коштів у банківську систему, що потягне за собою сниження ставки по
кредитах/депозитах.
Ще одним податком, що вимагає переосмислення і іншого підходу, є податок
на додану вартість (ПДВ) В класичному розумінні ПДВ - це вилучення до бюджету
держави частини доданої вартості товару, роботи або послуги, яка створюється на
всіх стадіях процесу виробництва товарів, робіт і послуг. Для того щоб зрозуміти в
чому економічний сенс даного податку, необхідно розуміти, що є додана вартість,
як об'єкт оподаткування, в операціях на внутрішньому ринку. З огляду на те, що
базою оподаткування ПДВ є різниця між ціною реалізації продукції і ціною
придбання проміжних товарів робіт і послуг, додана вартість - це сукупність фонду
оплати праці, прибутку Корпорації та податків, що враховуються в собівартості
(рентні платежі, податки на нерухомість, податки на рекламу , соціальні / пенсійні
збори і т. п.) тобто фактично ПДВ - це додатковий податок на зарплату, на
прибуток Корпорації і на кошти, спрямовані на сплату інших податків (податок на
податки!). Тому, кажучи про місце ПДВ в системі оподаткування, слід говорити
про скасування ПДВ і оптимальне податкове навантаження на доходи фізичних
осіб (до числа яких належить і зарплата) і прибуток Корпорацій.
Разом з тим, для експорту/імпорту повинні бути збережені базові принципи
оподаткування ПДВ. І пов'язано це з розбалансуванням прибутково-видаткової
частини сукупної оподатковуваного прибутку економіки при здійсненні
зовнішньоторговельних операцій, що проявляється в наступному.
На макроекономічному рівні доходи як об'єкт оподаткування утворюються на
стадії реалізації кінцевому споживачеві. В процесі виробництва товарів і послуг
оподатковувані доходи компенсуються відповідними витратами: «доходи фізичних
осіб - витрати на заробітну плату», «доходи Корпорації-продавця - витрати
Корпорації-покупця». Але, коли Корпорацією-продавцем виступає нерезидент
(імпорт) на макроекономічному рівні враховується тільки зменшення податкової
бази Корпорації-покупця, як результат - зниження дохідної частини державного
бюджету; компенсатором даного зниження повинно стати додаткове
оподаткування імпорту. При експорті відбувається зворотне: прибуток (не
вартість товару, що експортується, а саме прибуток) продавця не
балансується відповідними витратами покупця. Відповідно прибуток експортера
не повинен обкладатися на загальних підставах.
У світлі вищезазначеного, цілком логічним виглядає звільнення від
оподаткування прибутку експортерів та оподаткування імпорту за встановленою
ставкою податку на прибуток, але ...
Жоден імпортований товар створює в економіці додану вартість, і від того,
який товар імпортується, залежить скільки доданої вартості створюється в процесі
доведення товару до кінцевого споживача і скільки додатково сплачується
бізнесом податків від використання імпортованих товарів в господарському
обороті. Так, якщо мова йде про кінцевий продукт (готова продукція), то доданою
вартістю буде торгова націнка імпортера плюс вартість транспортних і складських
послуг; якщо ж імпортується сировина, то до націнки і послуг додається вартість
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створення нового кінцевого продукту. У ситуації з експортом виникає прямо
протилежний ефект - експортуючи сировину та матеріали, бізнес, тим самим,
зупиняє процес створення нової доданої вартості, отже, «відсікаються» потенційні
доходи бюджету від оподаткування даної вартості (щонайменше, податки на
заробітну плату).
Таким чином, тема ефективності оподаткування зовнішньої торгівлі не
вичерпується питанням «розбалансування» - важливе значення має фактор доданої
вартості. І в зв'язку з цим, одним з інструментів вирішення головного завдання
політики держави, а саме зростання доданої вартості в економіці (що тотожне
зростанню доходів Держбюджету) стає диференціація ставок оподаткування в
залежності від того, до якої групи (кінцевий продукт, проміжний продукт,
сировина) відносяться експортовані/імпортовані товари і і яка додана вартість
створюється з їх участю, що означає:
- для імпортерів, оподаткування за встановленою ставкою податку на
прибуток вартості кінцевого продукту (готова продукція, послуги), застосування
понижувальних коефіцієнтів для проміжного продукту (комплектуючі і
промислові напівфабрикати), і звільнення від оподаткування, або застосування
мінімальної ставки для сировини і матеріалів;
- також для імпортерів, звільнення від оподаткування, або застосування
мінімальної ставки для основних виробничих фондів, технологій і т.п. , як
виробничої бази генерування нової доданої вартості; в разі подальшої реалізації
даної групи товарів - обкладання за встановленою ставкою податку на прибуток
неамортизованої вартості;
- для експортерів, звільнення від оподаткування прибутку від реалізації
кінцевого корисного продукту (готова продукція, послуги), застосування
підвищувальних коефіцієнтів для проміжного продукту (комплектуючі і
напівфабрикати) і оподаткування за встановленою ставкою податку прибутку від
реалізації сировини і матеріалів.
Приміряючи дану модель оподаткування зовнішньої торгівлі на Україні
необхідно слідувати від зворотного: чого не реалізоване або що реалізовано не
належним чином, і як це позначилося на економіці.
Імпорт.
Ввезення товару на митну територію України, отримання робіт (послуг) від
нерезидента оподатковуються ПДВ за ставкою 20%, - тобто в певній мірі ( «в
певній», так як ставка ПДВ не збігається зі ставкою податку на прибуток 18%) має
місце балансування дохідної частини державного бюджету. У той же час, існуючий
порядок, коли «імпортний» ПДВ включається в податковий кредит, а сума ПДВ,
що підлягає сплаті, визначається як різниця між сумою податкового
зобов'язання та сумою податкового кредиту, нівелює ефект «диференціації
ставок» - в кінцевому підсумку сплачується: «імпортний» ПДВ плюс різниця між
ПДВ, нарахованим на реалізаційну вартість і «імпортним» ПДВ. Цим, власне, і
пояснюється той факт, що скасування ПДВ на імпорт природного газу, потім
повторне його введення не надали будь-якого істотного впливу на розвиток
економіки України. У гіршому випадку сплата «імпортного» ПДВ означає
тимчасове відволікання оборотних коштів імпортера.
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Експорт.
Операції з вивезення товарів у режимі експорту, відповідно до положень ПКУ
підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою. Це означає, що при здійсненні
експортних операцій зобов'язання зі сплати ПДВ до бюджету не виникають. А
податковий кредит, сплачений постачальникам товарів або послуг при їх
придбанні, залишається в повному розпорядженні експортера.
В даному порядку оподаткування становить інтерес «податковий кредит,
сплачений постачальникам товарів». Якщо розглядати його (кредит) з точки зору
формування податкових зобов'язань, то це ПДВ, сплачений до цього виробниками,
постачальниками і т.п. даного товару. Тобто, фактично «виробники, постачальники
і т.п.» через Держбюджет фінансують експортера, і для експортера відшкодування
ПДВ відбувається двічі: за рахунок коштів покупця-нерезидента (виручка від
реалізації) і за рахунок коштів бюджету (відшкодування). Ця пільга повинна була б
стимулювати розвиток експортно-орієнтованого виробництва. Разом з тим, високе
податкове навантаження, яке спричинило згортання в Україні бізнесу високої
доданої вартістю (в тіньовій економіці ведення подібного бізнесу практично
неможливо) і відсутність диференціації призвели до того, що дана пільга знайшла
застосування в експорті продукції з низькою часткою доданої вартості (продукція
сільського господарства, металопрокат). Виробництво ж експортно-орієнтованої
продукції високої доданої вартості стало прерогативою державних підприємств (де
збитковість діяльності не критично для менеджменту) і одним із способів
«заробляння» на Державному бюджеті стало посередництво в експорті виробленої
на держпідприємствах продукції, коли навіть при нульовій торговельній націнці
експортна операція рентабельна за рахунок відшкодування ПДВ (що було б в
принципі неможливо, якби пільга застосовувалася до прибутку експортера).
В результаті система оподаткування в цілому і оподаткування експортноімпортних операцій зокрема вибудовують економіку так, що:
- імпортується «висока додана вартість»: генерування високої доданої вартості
для бізнесу менш ефективно, ніж перепродаж уже готової продукції, що
імпортується.
- експортується «низька додана вартість»: використання пільги з експорту
певною мірою компенсує «податкові збитки» від генерування доданої вартості;
- реалізуються корупційні схеми збагачення за рахунок Державного бюджету:
заволодіння ПДВ, сплаченим державними підприємствами.
Оподаткування транскордонного руху капіталів.
Розглядаючи тему зовнішньоекономічної діяльності не можна обійти увагою і
транскордонний рух капіталів. При тому, що операції з капіталом, в разі, якщо ці
операції не є виключним видом діяльності, не впливають на оподатковуваний
прибуток економіки, експорт/імпорт капіталу призводить до зміни фінансової бази
генерування доданої вартості. Наприклад, альтернативою інвестування
національною Корпорацією коштів за кордон є придбання товару у вітчизняного
виробника, що означає «нова додана вартість» (у продавця), тобто інвестуванням
коштів за кордон фактично знижується рівень доданої вартість в економіці.
Навпаки, іноземні інвестиції, якщо вони спрямовуються на придбання товарів на
внутрішньому ринку, обумовлюють зростання доданої вартість в економіці - навіть
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якщо за рахунок даних інвестицій придбаваються товари на зовнішніх ринках, це
призводить до зростання дохідної частини Державного бюджету (оподаткування
імпорту). Тому, інвестування національною Корпорацією коштів за кордон, як
об'єкт оподаткування, повинно бути прирівняне до імпорту кінцевого корисного
продукту (по суті, це є імпорт корпоративних прав) із застосуванням встановленої
ставки податку на прибуток, а іноземні інвестиції - до експорту кінцевого
корисного продукту і до оподатковуваного прибутку об'єкта інвестування повинні
бути застосовані пільги експортера кінцевого корисного продукту, тобто база
оподаткування повинна бути зменшена на суму інвестицій.
Певною мірою є неоднозначним питання про оподаткування дивідендів,
нарахованих на користь нерезидентів.
З одного боку, нерезиденти, як кінцеві власники доходів Корпорації, повинні
обкладатися нарівні з кінцевими власниками-резидентами, тобто за прогресивною
ставкою оподаткування.
З іншого боку, до низьких доходів нерезидентів (що цілком ймовірно, коли
номінальними власниками Корпорації є ряд підконтрольних реальному власникунерезиденту пов'язаних осіб) повинна бути застосована знижена ставка
оподаткування і результатом буде перерозподіл доходів високозабезпечених груп
резидентів на користь нерезидентів.
Тому компромісним виглядає варіант, коли:
по-перше, до доходів нерезидентів застосовується прогресивна шкала
оподаткування, але тільки в частині підвищених (більше оптимальної) ставок;
по-друге, в рамках певної Корпорації, ставка оподаткування (за шкалою
доходів) визначається не по доходам окремого власника-нерезидента, а за
сукупним доходом всіх власників-нерезидентів..
Концептуальна модель
Нові механізми оподаткування, новий підхід до визначення об'єктів і суб'єктів
оподаткування, в певній мірі, нова філософія оподаткування, все це мало єдину
концептуальну основу: існує оптимальний рівень податкового навантаження на
сукупний дохід економіки, при якому податкові надходження досягають
максимуму, і існує оптимальний розподіл податкового навантаження між
кінцевими бенефіціарами доходів економіки, що забезпечує зростання доданої
вартості національного виробництва (прогресивне оподаткування, що підвищує
рівень споживання низькодохідних верств населення за рахунок зниження рівня
накопичення високоприбуткових верств населення) і експортного потенціалу
країни (податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що стимулює
зростання доданої вартості та інвестиційної привабливості економіки).
І в рамках даної концепції вибудовується наступна архітектура системи
оподаткування.
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ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ

ОПОДАТКУВАННЯ

Сукупний дохід економіки ділиться на три группи:
1. Прибуток Корпорацій - оподатковується за оптимальною ставкою (1).
2. Доходи фізичних осіб-резидентів - оподатковуються за прогрессивною (3)
3. Доходи нерезидентів - оподатковуються за прогресивною шкалою, в
частині підвищених (більше оптимальної) ставок (8)
Доходи, що генеруються бізнесом.
Прибуток Корпорацій
Спочатку, отриманий Корпорацією прибуток оподатковується за
оптимальною ставкою (1).
За фактом отримання Власником доходу від бізнесу (2) розподілений
прибуток Корпорації стає об'єктом оподаткування, але вже як частина сукупного
доходу Власника Корпорації.
Сума податку, що підлягає сплаті Власником Корпорації визначається за
прогресивною шкалою оподаткування (базовим елементом якої є оптимальна
податкове навантаження), при цьому, дана сума зменшується на сплачений
Корпорацією податок на прибуток. В результаті, якщо фактичні доходи Власника
за прогресивною шкалою оподатковуються за ставкою нижче, ніж оптимальна,
Власник отримує з бюджету відшкодування податку на прибуток (3), і навпаки,
якщо вище, Власник доплачує за прогресивною ставкою (3,8). Таким чином
податкове навантаження на сукупний дохід економіки балансується навколо
оптимальної ставки.
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Оплата праці.
Застосування особливого алгоритму визначення податкових зобов'язань при
виплаті заробітної плати обумовлює наступне: в доданої вартості бізнесу сумарне
значення податку на прибуток Корпорації та податку на заробітну плату
балансується на рівні оптимальної ставки оподаткування (4).
Оподаткування доходів кінцевих бенефіціарів-резидентів.
Розподілені між кінцевими бенефіціарами доходи (2,5,6) оподатковуються за
прогресивною шкалою (3), і, з огляду на алгоритм визначення параметрів
прогресивного оподаткування, в результаті сукупний дохід економіки (в частині
резидентів) оподатковується за оптимальною ставкою.
Зовнішньоекономічна діяльність.
Диференціація ставок оподаткування експортно-імпортних операцій (7) в
залежності від ступеня участі об'єкта експорту/імпорту в створенні нової доданої
вартості стає ще одним елементом оптимального оподаткування.
Висновки. В Україні базовою податкової доктриною була і залишається
«оподаткування бізнесу, а не Власників бізнесу». І, якщо низка криз, падіння
реального виробництва і перетворення країни на сировинний придаток передових
економік змусили владу переглянути свої погляди на рівень податкового
навантаження і почати робити кроки щодо її зниження (зменшення ставки податку
на прибуток з 25% до 18%, зменшення розміру нарахувань на фонд оплати праці з
34,7% до 22%), при цьому не маючи чітких орієнтирів оптимальності, то питання
розподілу податкового навантаження залишилися поза її (влади) уваги:
пропорційна система оподаткування фізичних осіб, спрощена система
оподаткування, відмінності в податковому навантаженні як по суб'єктах, так і по
об'єктах оподаткування - все це обумовило незбалансованість податкового
навантаження.
Сьогодні оподаткування в Україні далеко від оптимальності як в частині
податкового навантаження, так тим більше в частині розподілу податкового
навантаження і назріле системне реформування - це:
1. Скасування внутрішнього ПДВ і встановлення ставки податку на прибуток
юридичних осіб на рівні оптимальної.
Звісно, запропонована в даній роботі методика визначення оптимального
податкового навантаження не є "істиною в останній інстанції», а лише одна з точок
зору на дану проблему. Разом з тим, спочатку необхідно перекласти податкове
навантаження з внутрішнього ПДВ на Податок на прибуток, і згодом, оцінюючи
ефект, знижувати ставку податку на прибуток до рівня оптимальної.
2. Прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб на підставі поданої в
роботі моделі. Базовим елементом при визначенні параметрів прогресивно
оподаткування повинна бути діюча ставка податку на прибуток.
3. Застосування представленого в роботі алгоритму оподаткування
дивідендів.
4. Застосування представленого в роботі алгоритму коригування податку на
прибуток юридичних осіб при нарахуванні заробітної плати.
5. Диференціювання ставок ПДВ в оподаткуванні зовнішньоторговельних
операцій.
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6. Застосування представленого в роботі алгоритму оподаткування
транскордонного руху капіталу.
7. Скасування єдиного податку (зниження максимально допустимого порогу
суми річного доходу).
8. У визначенні валових (податкових) витрат повернення до редакції норм
ПКУ діяли до 2015 року (виробничі / невиробничі). Діючі на сьогодні правила
визначення витрат (П(С)БО 16) дають можливість підприємству зменшувати
оподатковуваний прибуток, здійснюючи невиробничі витрати, в тому числі і на
користь власника.
9. Впровадження системи непрямого адміністрування доходів, в тому числі і
обов'язкового декларування майнового стану фізичними особами.
І такий комплекс реформ наблизить податкову систему до оптимальної і
дозволить змінити ії спрямованість від «виключно фіскальної» до «також
стимулюючої».
В статті не розглядається питання обов'язкових пенсійних внесків (предмет
окремого дослідження), але, на думку автора, в концепції оптимальності
податкової системи обов'язкове пенсійне страхування будується на наступних
базових принципах:
- обов'язкові пенсійні внески є частиною податку на доходи фізичних осіб;
- у визначенні розміру належної пенсії застосовується зворотна прогресія по аналогії з прогресивним оподаткування, тільки з точністю до навпаки: на
нижній сходинці доходу - максимальний відсоток відрахування, з кожною
наступною сходинкою - зниження відсотка, і мінімальне (близьке до нуля)
відрахування на верхньому щаблі.
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МІГРАЦІЙНІ ОСВІТНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ
Анотація. Стаття присвячена аналізу освітньої міграції в світі та Україні. На
думку авторів, освітня імміграція має величезне соціальне значення для багатьох
країн, зокрема, несе, як мінімум, чотири ключових ефекти: соціальний,
політичний, демографічний і економічний.
Процес вибору професії, навчання у ЗВО став сьогодні для багатьох студентів
прагматичним, цілеспрямованим і відповідним змінам, що відбуваються у
суспільстві. Залучаючи переважно молодих, добре освічених людей, міграційні
процеси сприяють підвищенню освітнього потенціалу населення регіонівреципієнтів і зниженню показників досягнутого освітнього рівня в регіонахдонорах. Для перспективної молоді еміграція залишається чи не єдиним шляхом
швидкого поліпшення добробуту без відмови від наукової діяльності.
В умовах посилення міграційних потоків у світовому масштабі освітніх
мігрантів можна вважати найбажанішою категорією, оскільки, як правило, її
складають молоді та ініціативні люди, які відрізняються відкритістю і готовністю
сприймати нові знання, технології, які отримують національну освіту та
кваліфікацію, пристосовані до місцевого ринку праці, адаптовані до мовного та
культурного середовища. Систематизація теоретичних підходів до вивчення
даного процесу і дослідження тенденцій міграційних переміщень дозволили автору
не тільки виявити особливості освітньої міграції в сучасному світі, а й встановити
транснаціональні перспективи її розвитку.
У статті досліджено головні причини, що лежать в основі сучасної освітньої
міграції, зокрема, отримання вищої освіти в зарубіжних навчальних закладах.
Автори розглядають сучасний стан освітньої міграції, значення експорту
українських здобувачів вищої освіти на ринок європейських країн. В якості
методів даного дослідження був використаний теоретичний аналіз наукової
літератури. Здійснено теоретичний аналіз причин і особливостей освітньої міграції
здобувачів вищої освіти для навчання в зарубіжних закладах вищої освіти, автори
виділяють дві основні стратегії поведінки студента при освітній міграції:
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отримання високої кваліфікації і стати затребуваним фахівцем на ринку праці або
іммігрувати в країну, де він здобуває освіту.
Ключові слова: освіта, міграція, заклади вищої освіти, міграційні процеси,
здобувачі вищої освіти.
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MIGRATION EDUCATIONAL PROCESSES IN UKRAINE
Abstract. The article is devoted to the analysis of educational migration in the
world and in Ukraine. According to the authors, educational immigration is of great
social importance for many countries, in particular, has at least four key effects: social,
political, demographic and economic.
The process of choosing a profession, studying in higher education institutions has
become today for many students pragmatic, purposeful and appropriate changes taking
place in society. Involving mainly young, well-educated people, migration processes
increase the educational potential of the population of the recipient regions and reduce
the indicators of the achieved educational level in the donor regions. For promising
young people, emigration remains almost the only way to quickly improve their wellbeing without abandoning scientific activities.
In the context of increasing migration flows worldwide, educational migrants can be
considered the most desirable category, as it is usually composed of young and
enterprising people who are open and willing to accept new knowledge, technologies,
national education and skills adapted to the local labor market. , adapted to the linguistic
and cultural environment. Systematization of theoretical approaches to the study of this
process and the study of migration trends allowed the author not only to identify the
features of educational migration in the modern world, but also to establish transnational
prospects for its development.
The article examines the main reasons underlying modern educational migration, in
particular, obtaining higher education in foreign educational institutions. The authors
consider the current state of educational migration, the importance of exports of
Ukrainian higher education to the market of European countries. Theoretical analysis of
the scientific literature was used as methods of this research. Theoretical analysis of the
causes and features of educational migration of higher education students to study in
foreign higher education institutions, the authors identify two main strategies of student
behavior in educational migration: obtaining high qualifications and becoming a sought152
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after specialist in the labor market or immigrating to the country where he receives
education.
Keywords: education, migration, higher education institutions, migration processes,
educational program.
Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси сучасного етапу розвитку
впливають на міграційні процеси, мають як позитивні, так і негативні наслідки для
країни. Міграція є багатоаспектним явищем, яке розглядається з позиції економіки,
соціології, права і демографії її процеси впливають на народонаселення, рух
капіталів, розвиток територій, формування правової і політичної культури
суспільства.
Проблеми міграції населення вимагає глибоких досліджень з метою
визначення основних чинників та мотивів, розробки заходів задля контролю та
регулювання міграційних процесів в Україні. Надзвичайну загрозу соціальноекономічному розвитку країни являє особою освітня міграція, оскільки
висококваліфіковані кадри, примноження інтелектуального капіталу, накопичення
науково-технічного потенціалу є підґрунтям економічно-соціального розвитку
країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українськими та зарубіжними
вченими створено теоретичний фундамент досліджень сутності міграції, її
функцій, умов виникнення та інструментів управління. Вивченню понять
«міграція», «трудова міграція» присвячені роботи Дж. Аранго, Дж. Борхаса, К.
Босвелла, Р. Лалонде, С. Кастельса, Т. Заславської, Л. Рибаковського, A. Топіліна,
В. Бобкова, С. Іноземцева. Значний внесок у розвиток теорії та практики
управління міграцією, аналізу її впливу на економіку країни внесли такі вітчизняні
вчені, як Д. Валента, Т. Заславська, Ж. Зайончковська, В. Переведенцев, Н.
Рімашевський та ін.
Мета статті. Незважаючи на численні публікації останніх років в Україні,
науковці багато уваги у своїх дослідженнях приділяють трудовій міграції,
залишаючи при цьому без достатньої уваги дослідження проблеми освітньої
міграції. Метою даного дослідження є визначення головних причини, що лежать в
основі сучасної освітньої міграції, зокрема, отримання вищої освіти в зарубіжних
навчальних закладах, визначити значення експорту української освіти на світовий
ринок.
Виклад основного матеріалу. Міграція (від лат. migratio – переселення), у
науково-довідковій літературі визначається як «переміщення населення в межах
однієї країни або з однієї країни в іншу» [1]. Досить типовим і поширеним є
визначення міграції як «переміщення людей через кордони певних територій зі
зміною місця проживання назавжди або на більш чи менш тривалий час» [2].
Широке коло трактування поняття «міграція» вимагає його систематизації. На
сьогоднішній день науковці виокремлюють такі підходи до визначення даної
дефініції, а саме:
1. Види руху населення, які мають суспільне значення, включаючи процеси
просторового переміщення людей, соціальні процеси, об’єднаних територіальною
ознакою;
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2. Просторове переміщення населення, незалежно від цілей та характеру;
3. Просторове явище, яке включає переміщення людей між населеними
пунктами зі зміною (постійною чи тимчасовою) місця проживання, а також
регулярний двосторонній рух між місцями проживання та праці;
4. Процес просторового руху людей, який веде до територіального
перерозподілу населення.
Отже, як визначає М. Денисенко «міграція у широкому значенні слова – це
територіальний рух населення між населеними пунктами (безповоротний,
маятниковий сезонний)» [3].
Міжнародна міграція робочої сили стрімко розвивається в останні
десятиріччя. Кількість мігрантів у 2001 р. у світі складала 140 млн. чоловік, у 2005
р. – 191 млн., у 2014 р. – 232 млн., у 2019 р. – 272 млн. За даними Міністерства
соціальної політики України, кількість українців, які перебувають на постійному
працевлаштуванні за кордоном складає 3,2 мільйона осіб. Це 18% всього
економічно-активного населення країни [14]. Світовий Банк прогнозує, що
кількість мігрантів у світі збільшиться на 3 % до 2025 року [4, 5, 6].
Динаміка розвитку сучасного суспільства створює для всіх соціальних
суб’єктів не тільки можливості, а й необхідність змін свого місця в суспільстві.
Соціальні переміщення, мобільність є невід’ємною характеристикою суспільства з
високошвидкісними перетворювальними тенденціями. Пов’язана з отриманням
освіти мобільність, стає актуальною у зв’язку з потребами індивідів в ефективному
освоєнні соціальних обставин, які постійно оновлюються.
Освітня міграція – переміщення учнів, студентів, аспірантів, докторантів,
фахівців, що підвищують кваліфікацію задля отримання певного рівня освіти,
орієнтовані на заклади освіти, що має різні терміни тривалості. Одна з причин
міграції молоді полягає в бажанні розвиватися, реалізовуватися за курсом освіти,
отримати міжнародну освіту.
Цінність освіти як самостійного соціального феномена, що має
соціокультурну, особистісну і статусну привабливість, відступила на другий план.
Статистика свідчить, що майбутні студенти віддають перевагу державними
закладам (80 %), приватним – 15 %, комунальним – 5 %. Самими затребуваними є
такі спеціальності як філологія, менеджмент, економіка та право, водночас за цими
спеціальностями, спостерігався надлишок випускників і тому МОН України
щорічно зменшує державне замовлення, водночас збільшилась подача заяв
абітурієнтів на технічні спеціальності (див. мал. 1).
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Мал. 1. Кількість поданих заяв СВО «Бакалавр» на спеціальність 073
Менеджмент» у 2010-2019 рр.*
* розраховано авторами за даними Інтернет-порталу : www.vstup.info
У загальному розумінні академічна мобільність є тимчасове переміщення
студента для отримання специфічних знань, академічної підготовки з обов’язковим
наступним поверненням до місця постійного навчання, проживання. Така
мобільність стає освітньої або навчальної міграцією, за визначенням Є.
Самофалової, «... залученням індивідів в соціально-географічні переміщення з
метою отримання освіти» [7]. Якщо освітні мігранти не повертаються в рідні місця
для завершення освіти або працевлаштування, а прагнуть зробити своє академічне
географічне переміщення безповоротним, то така освітня міграція стає
некомпенсованою. Некомпенсований характер освітньої міграції створюється тим,
що міграційний спад населення країни або її регіону не заповнюється припливом
на цю територію нових мігрантів, які мають освітні наміри. За класифікацією,
розробленою С. Градировським та Т. Лопухіною [8], освітню міграцію, яка не
компенсується можна віднести до добровільної, оскільки вона є вільним
індивідуальним вибором. Освітня міграція, яка не компенсується є безповоротною,
її наслідком стає постійне проживання студента в пункті переміщення і після
закінчення закладу освіти.
За результатами проведеного соціологічного дослідження «Молодь України –
2018» – 56 % української молоді хочуть жити в Україні, 20 % опитаних виявили
бажання попрацювати за кордоном якийсь час, але потім повернутися в Україну, 7
% – хотіли б навчатися за кордоном, але потім повернутися в Україну, проте 17 %
молоді віком 14-34 роки шукають можливості для еміграції з України.
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Ведення діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) на ринку освітніх послуг в
Україні здійснюється в умовах жорсткої конкуренції та залежності від державного
регулювання (акредитація, ліцензування), що призводить до ризиків, пов’язаних зі
зміною умов функціонування.
Відповідно до відкритих у вільному доступі даних Державної служби
статистики України, у 1990-1991 н. р. в Україні, нараховувалося 149 ЗВО,
загальний контингент складав 881300 студентів. Така кількість ЗВО та здобувачів
вищої освіти на початку незалежності України були спадком радянської системи
вищої освіти, що припинила своє існування. У 2000–2001 н.р. таких ЗВО було –
315, загальний контингент складав 1402900 осіб [9].
До 2010 року кількість ЗВО за рахунок насамперед приватних і розширення
мережі відокремлених структурних підрозділів зростала, незважаючи на суттєве
скорочення кількості випускників шкіл і загальний спад економіки країни, яка була
не спроможна достатньою мірою профінансувати таку мережу ЗВО [9]. За даними
єдиної державної бази сприянню освіти станом на листопад 2019 р. в Україні
нараховувалось усього 671 заклад вищої освіти: 193 університети, 152 інститути,
127 відокремлених підрозділів, 118 інших наукових установ (організацій), 73
академії та 8 наукових центрів [9].
Проявом інноваційних змін, що відбуваються в структурі та якості
міграційних процесів, виступає зміна освітнього рівня населення під впливом
міграцій. Залучаючи переважно молодих, добре освічених людей, міграційні
процеси сприяють підвищенню освітнього потенціалу населення регіонівреципієнтів і зниженню показників досягнутого освітнього рівня в регіонахдонорах. Для перспективної молоді еміграція залишається чи не єдиним шляхом
швидкого поліпшення добробуту без відмови від наукової діяльності. Разом із тим
збільшилася кількість емігрантів, які мають учений ступінь кандидата наук.
Найбільшу кількість кандидатів наук Україна втрачає в міграційному обміні зі
Сполученими Штатами, Росією, Німеччиною та Канадою [10].
Відповідно дослідження, проведеного аналітичним центром «CEDOS», у
2016-2017 н. р. нараховувалося 77424 особи з українським громадянством, які
навчалися у закордонних університетах. Це становило приблизно 8 % від загальної
кількості тих, хто вчиться на денних програмах вищої освіти в Україні. [9]
Традиційно наші співвітчизники обирають заклади вищої освіти Польщі,
Російської Федерації, Німеччини, Канади, Чехії, Італії, США, Іспанії, Австрії,
Франції, Словаччини, Болгарії. Загалом протягом останніх років кількість
українців, що виявила бажання навчатися у закордонному університеті, зросла
більш ніж утричі – з 24104 до 77424 осіб. Конкретні дестинації навчання,
відповідно до статистичних даних: понад 33 тис. українських студентів навчається
в Республіці Польща (це 55 % від усього іноземного студентства; водночас, це
також країна з найвищим показником трудових мігрантів з України), близько 10
тис. – у Німеччині, понад 17 тис. – в інших європейських країнах [9].
В умовах посилення міграційних потоків у світовому масштабі освітніх
мігрантів можна вважати найбажанішою категорією, оскільки, як правило, її
складають молоді та ініціативні люди, які відрізняються відкритістю і готовністю
сприймати нові знання, технології, які отримують національну освіту та
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кваліфікацію, пристосовані до місцевого ринку праці, адаптовані до мовного та
культурного середовища. Як свідчать зарубіжні дослідження, освітні мігранти є
однією з найбільш адаптованих груп мігрантів. Невипадково міграційна політика
багатьох країн світу розглядає іноземних студентів як одну з найбільш бажаних
категорій іммігрантів. Потік людського ресурсу тягне за собою потоки
матеріальних і фінансових коштів, необхідних для існування закладів освіти.
Наприклад, в німецьких університетах навчається багато українських студентів,
однак вони складають всього 3 % від усього іноземного студентства. Тому, якщо
їхня кількість зменшиться, ця зміна не буде відчутною для німецьких
університетів. Німецькі заклади успішно диверсифікують притоки студентства з
різних країн, тому жодна з них не складає більше 10 % від усього іноземного
студентства.
Натомість українське студентство є стратегічно важливими для Польщі, де
воно складає 55 % від усього іноземного студентства. З огляду на те, що більшість
з них самі сплачують навчання, проживання, це є важливими інвестиціями для
Польщі, які компенсують демографічний спад та виїзд польської молоді до
закладів вищої освіти в інші країни ЄС.
У Словаччині, українське студентство, за даними 2018-2019 н.р., складало 30
%. Всі вони навчаються за кошти словацького бюджету, тобто вони, як і словацькі
громадяни, приносять бюджетні кошти словацьким університетам, натомість
проживання оплачують власними коштами. Ми можемо припустити, що словацькі
університети також будуть розширювати свою рекрутацію в Україні.
Стрімке зростання українського контингенту вказує на їхню важливість для
болгарських університетів, особливо для бакалаврських програм, де студенти з
атестатом української школи складають 20 % від усіх, хто здобув середню освіту
за межами Болгарії.
Освітня міграція сьогодні має високий ступінь інтенсивності, що обумовлено
об’єктивними чинниками:
По-перше, посилюється інтеграція освітніх систем, викликана потребами
глобальної політики і економіки.
По-друге, підвищення значущості освіти в результаті переходу до
інформаційного суспільства (суспільства знань).
По-третє, необхідність безперервної освіти (освіти протягом життя) та
постійного підвищення кваліфікації як відповідь на дедалі зростаючу конкуренцію
на ринку робочої сили.
По-четверте, розвиток інформаційних технологій, що дозволяють закладам
вищої освіти збільшувати свою інформаційну відкритість для потенційних
здобувачів.
По-п’яте, освітня політика багатьох держав, спрямована на інтенсифікацію
освітньої міграції, підвищення доступності освітніх послуг, інтернаціоналізацію
освітнього середовища. Створення та ефективне функціонування міжнародних
програм студентського обміну (Еразмус +).
Інтенсивність освітньої міграції викликана об’єктивними причинами. Не
викликає сумнівів припущення, що потоки освітньої міграції будуть все більш
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інтенсивними і різноманітними, питання тільки в тому, яку роль буде займати
українська освіта освіту в цьому процесі.
На сьогодні ситуація оцінюється наступним чином: лідер на світовому
освітньому ринку США (ємність якого за оцінками СОТ – 60 млрд. доларів), які
контролюють майже третину світового фінансового освітнього обороту.
Національна дослідницька рада Іспанії опублікувала міжнародний рейтинг
університетів світу Ranking Web of Universities (Webometrics) (див. табл. 1).
Головна ідея рейтингу полягає в оцінюванні наукової, навчальної та соціальної
місії університетів опосередковано через показники представленості університету
у веб-просторі.
Таблиця 1
Світовий
рейтинг
1147

1489
1929
2259
2423
2469

2993
3018
3112
3289

ЗВО
Київський національний
університет Тараса Шевченка
Національний технічний
університет України Київський
політехнічний інститут
Сумський державний
університет
Харківський національний
університет В. Н. Каразіна
Тернопільський національний
економічний університет
Національний технічний
університет Харківський
політехнічний інститут
Національний гірничий
університет
Національний університет
Львівська політехніка
Харківський національний
університет радіоелектроніки
Львівський національний
університет Івана Франка

Presence Impact Openness Excellence
Rank
Rank
Rank
Rank
728

1802

1152

1345

403

1098

1281

2678

1109

2494

1553

2742

1203

3594

4228

2294

1001

1208

1509

4389

1090

4465

1436

3018

2325

3864

2483

3926

1142

4406

7356

2097

2765

8240

1962

2956

1255

3235

7356

3092

Рейтингове агентство Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» [12], в
партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic
Ranking and Excellence [13], презентував академічний рейтинг закладів вищої
освіти України III, IV рівнів акредитації «Топ-200 Україна 2019». Лідерами
рейтингу кращих закладів вищої освіти в Україні стали: Національний університет
«Львівська політехніка», Львівський національний університет імені Івана Франка,
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський
національний університет ім. В. Н. Каразіна, Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київський
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національний університет імені Тараса Шевченка, Національний аерокосмічний
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Сумський
державний університет.
При розробці напрямів і механізмів освітньої міграційної політики потрібно
враховувати такі особливості цього виду міграції: територіальна локалізація
(міграція здійснюється на ті території і в ті населені пункти, де є навчальні
заклади, які здійснюють навчання іноземців); тимчасова локалізація (період
міграції фіксований і залежить від періоду навчання); вікова гомогенність
(мігранти приблизно рівні за віком). Ці особливості вказують на те, що освітня
міграція є більш «прозорою» і легше піддається міграційному обліку, що дозволяє
здійснювати цілеспрямовану політику підтримки цього міграційного потоку.
Фролов С. [15] виділяє три групи чинників міграційної рухливості:
1) фактори виштовхування, пов’язані з незадовільними або важкими умовами
існування на рідній території;
2) фактори тяжіння, що включають сукупність привабливих рис або умов
проживання на новому місці;
3) фактори шляхів міграції, що представляють собою характеристики
безпосереднього пересування мігранта з одного регіону в інший [15].
У ситуації освітньої міграції необхідно враховувати, на наш погляд, всі ці
групи. Серед чинників виштовхування можна виділити наступні: відсутність
необхідної освітньої програми, висока плата за навчання, незадовільна якість
освіти, складність працевлаштування з даними дипломом.
До факторів тяжіння для освітніх мігрантів відносяться: доступна плата за
навчання, висока якість освіти, унікальна освітня програма, можливість
працевлаштування в країні навчання, використовувати отримані знання в рідній
країні, престиж диплома освітнього закладу.
Шляхи міграції можуть включати в себе наступні елементи: наявність освітніх
грантів, знання мови навчання, можливість поєднувати освітні програми в своєму
навчальному закладі з іноземним, в тому числі реалізація програм подвійного
диплому, економічне становище здобувача вищої освіти, організаційні чинники.
Як було зазначено, до чинників, що впливають на прийняття рішення до
навчання в зарубіжному закладі вищої освіти, відноситься наявність освітніх
грантів. Грант являє собою фінансову допомогу, яку отримує талановита молодь,
наукові співробітники для навчання та роботи. Дані кошти надаються з різних
джерел (органи влади, благодійні організації, комерційні організації тощо).
Надання грантів допомагає забезпечити підготовку висококваліфікованих кадрів,
тому організації, які розподіляють їх, зацікавлені в високому рівні підготовки
здобувачів.
Важливим фактором для потенційних освітніх мігрантів є рівень
толерантності в приймаючому суспільстві. Толерантність розглядається як «повага
прав іншої людини за умови, що він також поважає ваші права» [16].
Висновки. На закінчення слід зазначити, що населення України формують
три процеси: смертність, народжуваність та міграція. Виходячи з чого зусилля з
боку держави повинні бути спрямовані не тільки на збільшення народжуваності та
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скорочення смертності, а й на стимулювання інтелектуальної імміграції, яка здатна
привести до економічних, політичних і соціальних змін в країні.
Для зменшення освітньої міграції необхідне провадження системи заходів, які
повинні мати чітке внутрішнє і зовнішнє спрямування. Перш за все необхідно
вжити низку заходів, спрямованих на макроекономічну стабілізацію та
оздоровлення економіки: створення робочих місць, розширення іноземного
інвестування тощо.
Зовнішні заходи мають забезпечити цивілізовані форми виїзду працівників за
кордон та можливість їх вільного повернення з-за кордону, а також гарантії нашим
співвітчизникам захисту їхніх прав за кордоном. Інтелектуальна міграція в рівній
мірі може бути застосована до різних наук, які мають свою специфіку.
Інтелектуальні ресурси є непоправних багатством країни, тому одним із головних
завдань державної політики має стати залучення вчених і фахівців з різних
регіонів.
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DISORDERS OF THE GLIAL SYSTEM OF CELLULAR FORMATIONS
(GLIOM) OF THE BRAIN IN CONDITIONS OF NEUROTRAUMA
Abstract. Neurotrauma is damage to various structures of the central and peripheral
nervous system (CNS and PNS), including isolated and combined craniocerebral trauma,
isolated and combined spinal cord injury (SCI), as well as multiple limb trauma with
isolated or combined injury bones, ligamentous apparatus, vessels and peripheral nerves.
Trauma is always the result of external influences.
Traumatic injury can be caused by various factors. Since the nervous system is very
well protected, especially the central nervous system, then in the overwhelming majority
we are talking about mechanical action. Thermal damage, chemical damage, and
radiation damage are rare.
Both the central and peripheral nervous systems are subject to traumatic injuries.
Trauma can be both acute and chronic. [1]
Glial cells are in close interaction with neurons, and their common function is to
maintain homeostasis in the brain, which is optimally combined with the performance of
specific functions of a wide range of "housekeeping" in the central nervous system. The
importance of the interaction between neurons and glia in neurogenesis and in the mature
brain is clear. The key role of glia in the pathogenesis of spinal cord injury, ischemia,
neuropathic pain, and neurodegenerative diseases was revealed. In this case, glia reacts
ambiguously and can participate in both defensive and pathological reactions. There is
sufficient evidence for the role of glia in maintaining homeostasis and in protecting the
brain from damaging factors. [2]
If the brain is injured, endogenous protective and ruinous mechanisms are triggered.
Brain injury also triggers pathological processes that can potentially threaten cells. These
mechanisms include excitotoxicity, free radical formation, inflammation, and apoptosis.
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The self-protective mechanisms that are induced include the synthesis of heat shock
proteins, anti-inflammatory cytokines, growth factors, and endogenous antioxidants. [3]
Keywords: neurotrauma, glial cells, inflammatory process, pathological reactions.
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ПОРУШЕННЯ ГЛІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЛІТИННИХ УТВОРЕНЬ
(ГЛІОМА) МОЗКУ В УМОВАХ НЕЙРОТРАВМИ
Анотація. Нейротравма - це пошкодження різних структур центральної та
периферичної нервової системи (ЦНС і ПНС), включаючи ізольовану і поєднану
черепно-мозкову травму (ЧМТ), ізольовану і поєднану хребетно-спинномозкову
травму, а також множинну травму кінцівок з ізольованим або поєднаним
пошкодженням кісток, зв'язкового апарату, судин і периферичних нервів.
Травма - це завжди результат зовнішнього впливу.
Травматичне ушкодження може бути викликано дією різних факторів.
Оскільки нервова система захищена дуже добре, особливо центральна нервова
система, то в переважній більшості мова йде про механічний вплив. Термічне
пошкодження, хімічне пошкодження, променеве ушкодження спостерігаються
рідко.
До травматичних ушкоджень схильні і центральна, і периферична нервова
система. Травма може бути як гострою, так і хронічної. [1]
Гліальні клітини знаходяться в тісній взаємодії з нейронами, і їх загальною
функцією є підтримання гомеостазу в мозку, що оптимально поєднується з
виконанням конкретних функцій широкого спектра з ведення «домашнього
господарства» в ЦНС. Важливість взаємодії між нейронами і глією в нейрогенезі і
в зрілому мозку очевидна. Виявлено ключова роль глії в патогенезі травми
спинного мозку, ішемії, нейропатичного болю і нейродегенеративних
захворюваннях. При цьому глія pеагує неоднозначно і може брати участь як в
захисних, так і в патологічних реакціях. Представлено достатньо доказів ролі глії в
підтримці гомеостазу і в захисті мозку від руйнуючих факторів. [2]
Після травми мозку запускаються ендогенні протективні і руйнівні механізми.
Травма мозку запускає також патологічні процеси, які потенційно можуть
загрожувати для клітин. Ці механізми включають ексайтотоксічность, утворення
вільних радикалів, запалення і апоптоз. Аутопротектівние механізми, які
індукуються, включають синтез білків теплового шоку, протизапальних цитокінів,
факторів росту, ендогенних антиоксидантів. [3]
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реакції.
Formulation of the problem. The level of neurotraumatism is quite high
everywhere and reaches 18-20%. Neurotrauma is accompanied by high mortality and
disability of the victims, the severity of the consequences with persistent or temporary
disability, economically burdensome for the family, society and the state. This
necessitates early effective rehabilitation treatment for this pathology. [4]
Analysis of recent publications on the problem. According to the World Health
Organization, there is an annual increase in the number of victims of neurotrauma by 2%.
Brain trauma often becomes the cause of a disease of the body as a whole, because
it violates the complex regulatory relationship of cork-subcortical, cork-trunk structures
between themselves and the performing organs, forming a traumatic disease of the body.
Therefore, an injury to the nervous system cannot be regarded as a local damage caused
by mechanical influence; it is defined as a general disease of the nervous system. During
the acute period of injury, diffuse changes in nerve cells, synapses occur, vascular
regulation is disrupted, which leads to edema and swelling of the brain. Sometimes an
infection joins, which, in turn, entails a number of complications. [5]
The purpose of the article is to study the quantitative change, phenotypic changes
and uniqueness of the reactions of the four main types of glial cells at different stages of
neurotrauma.
Presenting the main material.
Microglia.
Microglia proliferate and is maximally activated after 3-5 hours. [6, 7, 8] In recent
years, there has been a growing interest in the role that the immune system plays in the
pathogenesis of traumatic brain injury (TBI). The classical ideas about the
immunopathological significance of immune reactions, such as secondary post-traumatic
immunodeficiency, the development of autoimmune reactions to neuroantigens, the
induction of neurodegeneration, which complicate the course of trauma, have replaced
the ideas about the immunosuppressive and reparative-restorative effects of immune
processes in the body. Such a transformation of ideas about the role of immune reactions
is due to data obtained in studies carried out in the last 10-15 years, on the structure of
the immune system, functions of cells of innate and acquired immunity, mechanisms of
development of both damaging and protective, stimulating tissue regeneration, the
influence of immune processes in the body as a whole and in particular with TBI. [9] The
immune response develops within a few minutes after TBI and includes the activation of
innate immune cells, namely microglia in the brain, followed by the synthesis of
cytokines and the attraction of peripheral immune cells to the brain parenchyma, which
cause an inflammatory cascade and specific immune responses that develop from time,
and have both a useful, stimulating neuron repair, and a pathogenic effect on the course
of injury, which can affect the outcome of TBI. [10] Taking into account the double
possible influence of immune responses on the course of neurotrauma, it is important to
understand the mechanisms underlying immune activation and functioning of innate and
acquired immunity in the early and late periods after TBI. It is assumed that active
management of the immune process in the post-traumatic period and targeted
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immunomodulation can significantly change both the course and clinical outcome in
patients with TBI. [11]
When neurons are dysfunctional or damaged, including TBI, microglia are activated
and react to pathological events, acting as an inducer of neuroinflammation, secreting
cytokines and chemokines, attracts immune cells from the blood to the focus of damage,
and can also perform antigen-presenting functions for T-lymphocytes and thus
participate in the development of a specific immune response to antigens of damaged
nerve cells. The physical connection of microglia with synapses and axons of neurons is
achieved by continuous processing of specific signals emanating from neurons and
astrocytes to numerous receptors located on microglia. Signaling through these receptors
can cause changes in membrane potential, intracellular calcium of neurons, cellular
motility and release of cytokines by microglia, which is accompanied by changes in its
phenotype (transition from a relatively calm state to an activated state). [12] Microglia
may exhibit the pro-inflammatory M1 phenotype, which is observed immediately after
TBI and is able to induce neurodegeneration and neuronal death, and the antiinflammatory M2 phenotype, which is formed from the M1 phenotype and is responsible
for the inhibition of inflammation and the restoration of damaged cells after TBI. The
cytokines synthesized by M1-microglia after TBI include (TNF-α), IL-1β, IL-2, IL-6, IL8, IL-4, and IL-18. Free radical nitric oxide (NO) is synthesized with the participation of
inducible NO synthase (iNOS), which is an important mediator of inflammation after
injury. The chemokine CCL20 plays a special role. It specifically interacts with the CC-6
chemokine receptor (CCR6) and induces chemotaxis of dendritic cells, T cells and B
cells in the brain, which induces neuroinflammation and specific autoimmune responses
to brain antigens, reactivates the synthesis of inflammatory mediators, and aggravates
nerve damage. cells. Increased expression of CCL20, along with other cytokines, was
observed in humans one day after severe TBI. In addition, there are reports that CCL20
is a dual-acting chemokine with the ability to stimulate and inhibit inflammatory and
immune responses, M2 microglial cells can be induced by IL-4 and synthesize antiinflammatory cytokines such as IL-10 and β-transforming factor, and a number of
trophic factors (insulin-like growth factor-1, nerve growth factor, incretin GLP-1, etc.),
which ultimately stimulate regeneration and recovery. The ability of microglia to change
the phenotype depends on the microenvironment, severity and time after traumatic brain
injury. [13]
Thus, after neurotrauma, microglial cells are the first cells that respond to damage,
which pass from a quiet to an activated state, exhibit phagocytic and cytokine
synthesizing activity, and, depending on the phenotype, can have both protective and
damaging effects on neurons.
Activated microglia and astrocytes and increased levels of inflammatory cytokines
can be detected for months or years after brain damage. The prolonged existence of
activated glial cells and the uncontrolled expression of cytokines for several months or
years after TBI suggest that the immune response to TBI can persist for a long period
after the initial injury, which is confirmed by the existence of a high level of
autoantibodies to neuroproteins for a long time in the blood after TBI. [14]
Asrtocytes.
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In the reactive changes in astrocytes after a brain injury, the initial and remote
stages are distinguished. The initial stage (5-7 days) is characterized by moderately
pronounced signs of hypertrophy of the bodies of astrocytes in the forming capsule, and
in the separated (10-21 days) their pronounced hypertrophy and proliferation. Within 521 days of the study, damaged perivascular glial membranes and astrocyte processes
were revealed. [15]
It has been shown that an increase in GFAP expression is found in most
pathological conditions of the central nervous system, including ischemia, traumatic
brain injury, inflammation, epilepsy, and neurodegenerative diseases. In this case,
proliferation and hypertrophy of astrocytes is observed. This condition is called "reactive
astrogliosis." It is believed that the response of astrocytes to the action of pathological
factors is nonspecific and the intensity of GFAP expression depends on the strength and
duration of the action of damaging factors, and not on their nature. An increase in GFAP
expression also occurs with age (age-related gliosis), with an increase in both the number
and size of astrocytes.
The role of astrogliosis is controversial. On the one hand, activated astrocytes,
forming a kind of protective shaft and forming a glial scar, delimit the viable brain tissue
from the damaged area and prevent the spread of the pathological process. In this case,
the formation of an astrocytic scar can occur not only due to cells migrating to the lesion
focus from proliferative zones, but also in situ due to mitotic division of existing
astrocytes. On the other hand, activated astrocytes produce proinflammatory cytokines,
in particular IL-1, IL6, TNF-α, exerting a toxic effect on oligodendrocytes and
contributing to post-traumatic demyelination processes. Therefore, in the case of diffuse
axonal trauma (DAT) and in demyelinating diseases, astrocytes act as antagonists of
oligodendrocytes, preventing the restoration of nerve conductors and their remyelination.
[16]
Astrocytes are activated in response to brain injury, infection, inflammation, and
ischemia. In this case, reactive astrocytes are formed, which have both positive and
negative effects on the microenvironment.
Reactive astrocytes enhance the immunoreactivity to the acidic protein of the fibril,
increasing their size and number. It is assumed that activated astrocytes are involved in
reparative processes, for example, through the secretion of nerve growth factor,
squandering neuronal survival and inhibiting the activity of microglia by secretion
(TGFβ).
Damage to axons does not induce granulocytic infiltration.
As a result of ischemia, Icam-1, P- and E- are expressed on the endothelium.
selectins. These molecules interact with receptors on neutrophils, as a result of
which these cells adhere to the epithelium, migrate through the vascular wall to the brain
parenchyma. The peak of neutrophilic infiltration occurs after 24 hours, after which the
number of granulocytes decreases rapidly. On days 5-7, monocytes and macrophages
begin to dominate in the area of ischemic lesion. Leukocyte infiltration is associated with
the activation of resident cells of the central nervous system. Experimental studies have
shown PMNL infiltration in the early stages and monocytic-lymphocytic infiltration
during the later stages of trauma. It is known that brain damage is associated with the
emergence of various immune mediators in plasma. Various studies describe elevated
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levels of various soluble mediators such as S-100, ICAMs, selectin, IL-4, IL-6, IL-8 and
IL-10 after a variety of brain damage. In clinical studies of patients with brain damage
have shown a significant neuroendocrine and inflammatory response shortly after the
acute phase. [17]
Spinal cord injury leads to more severe inflammatory reactions than with brain
damage, according to the degree of recruiting of neutrophils, the expression of adhesion
molecules, the number of infiltrating macrophages and the degree of BBB disturbance.
In 5–7 days after injury, astrocytes near hemorrhages were characterized by
moderately pronounced signs of hypertrophy. In contrast to the sections of the sections
remote from hemorrhage and control, the astrocyte bodies were increased in size due to
the cytoplasm expressing GFAP somewhat more strongly than usual. Cell nuclei, also
larger, were located mainly slightly eccentrically. The processes of astrocytes became
thicker, shorter and more discontinuous. GFAP of perivascular membranes, in contrast to
control, was thinned and also looked intermittent. The relief of the cell bodies located
near the damaged area was smoother than in the remote part of the nucleus and control,
but their stellate shape was preserved. After 10–20 days of the recovery period, an
increase in the number of astrocytes, more pronounced signs of hypertrophy than before,
and a certain polymorphism of cells were observed in the forming capsule. Some of the
astrocytes looked fusiform, less large than the rest; they expressed GFAP much more
intensively than others and had the most thickened and shortened processes. Continuous
GFAP + perivascular membranes were not detected. [18]
Oligodendrocytes.
Demyelination of nerve fibers is another factor that predetermines impaired
conduction of the spinal cord after injury. It is the myelin sheath that is the anatomical
substrate that is necessary for the rapid conduction of impulses along the nerve
conductors. There are several hypotheses regarding the mechanism of demyelination of
nerve fibers in traumatic brain injury. Behind one of them, with traumatic damage to the
myelin sheath, an autodestructive process occurs in the body, which consists in the
formation of autoantibodies to myelin breakdown products. The concentration of
antibodies to myelin in the damaged area is very high, and in some cases (if recognition
is impaired) they destroy the intact myelin sheath, which leads to an increase in tissue
necrosis. Already 24 years after the injury, a microgliocyte is activated in the damaged
area with the participation of the complement system, which, turning into macrophages,
actively absorbs detritus. [19]
In the event of damage to the nerve fibers of the leading pathways of the spinal cord
by a traumatic factor, the process of degeneration and demyelination of the axon is
triggered distal to the site of damage by the type of Valerian degeneration, as occurs with
damage to peripheral nerves, and ascending, retrograde degeneration at the proximal end
of the axon 2-3 segments above the injury. Axotomy can lead to complete degeneration
with subsequent necrosis of the neuron or cause only dystrophic changes in it. In
dystrophic altered neurons, the process can occur in two ways: dystrophic changes can
deepen, which over time predetermines cell atrophy, or vice versa, the process of renewal
of cellular elements and regeneration of the damaged axon takes place. It has been
proven that axotomy acts as an inducer of cell apoptosis. [20]
Development of autoimmune processes.
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Traumatic brain injury can induce development autoimmune processes. Immune
system that is normal counteracts infectious agents that enter our body externally, begins
to act in a similar way against the substance of the nervous system (myelin) and the cells
that produce it (oligodendrocytes), and causes the formation of a focus of inflammation
in the central nervous system. That is, the cells of the body begin to destroy their own
tissues, as foreign ones, a target for such destruction becomes myelin. [21]. At the sites
of damaged myelin, hardened scars that can completely block conduction, resulting in
multiple dysfunctions of the nervous systems: visual, motor, coordinating, pronunciation,
genitourinary system.
Mechanical damage to the central nervous system manifests itself in the primary
destruction of neurons that have succumbed to direct influence, and is often accompanied
by a secondary loss of unharmed neurons. It was shown in different models of CNS
injury in rats that CNS-specific autoreactive T cells protected against secondary neuronal
damage. Autoimmune T cells specific to myelin basic protein can prevent the spread of
neuronal death caused by primary spinal cord injury. Passive and active immunization
with myelin peptides protects spinal cord neurons from death. Various authors have
discovered the accumulation of T cells at the site of degeneration and secondary
regeneration. [22] It is assumed that autoreactive CNS-specific Th1 lymphocytes trigger
autoimmune diseases such as multiple sclerosis. CNS injury has been shown to trigger a
response to self antigens within the nervous system, in particular to myelin basic protein.
Thus, damage to the white matter, namely the optic nerve, leads to an increased
accumulation of T cells (between 3 and 21 days), regardless of their antigenic specificity,
therefore, this accumulation is not selective. [23]
Ependymocytes.
The problem of the pathomorphology of TBI is inextricably linked with the
violation of the CSF circulation system (including its links with two liquor secretion and
CSF circulation) and with dislocation processes, displacements and deformations of the
brain, often leading to death in victims with head trauma. [24] Pathomorphological
changes in the choroid plexus and ependymal lining are determined by topography and
depend on the duration of the post-traumatic period. In this regard, microscopy of the
choroid plexus can reveal varying degrees of changes, ranging from edema of the stroma
of the villi to desquamation of the choroidal epithelium. Changes in the ependymal lining
also range from the appearance of folding to the formation of deep "bays" and
protrusions with disruption of the whole layer of ependymocytes. Features of the spatial
(morphometric) characteristics of dislocation displacements of the midline structures of
the brain are studied on the basis of a three-stage technique for sectional examination of
the brain. [25]
Conclusions and prospects for further research. The issue of neurorehabilitation
is burning and remains a crucial vector of researches for scientists. Neurorehabilitation is
a system of socio-economic, medical, professional, pedagogical and psychological
measures aimed at restoring or maintaining the health, personal and social status of the
patient, which ultimately affects the main criterion of the patient's life - its quality.
Under the condition of neurotrauma, all the considered glial cell types are to
changes. We can assert that the quantitative and qualitative changes in glial cells are
somewhat different from those that are present in the pathology of acute stroke. This
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topic was covered in a previously published article and referring to it, the following is
clearly visible. In both cases, astroglia was activated and acquired a reactive character, its
amount increased significantly. Also, astrocytes increased in size. In neurotrauma,
demyelination of nerve fibers and the start of an autodestructive process take place. In
turn, with an acute stroke, an increase in the amount of oligoglia will follow. Microglia,
in the two pathologies considered, proliferate and is activated in the same way as
astroglia. Ependyma after mechanical damage changes so, forming deep "bays" or the
appearance of folding. In ischemic stroke, ependymal cells simply detach from the walls
of the ventricles of the brain.
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