ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №4 (4) 2020

Громадська організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з
державного управління»
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Громадська організація «Асоціація науковців України»

Наукові перспективи
(Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія
«Медицина»)

Випуск № 4 (4) 2020

Київ – 2020

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №4 (4) 2020

ISSN (print) 2708-7530
DOI: https://doi.org/10.32689/2708-7530-2020-4(4)

Наукові перспективи: журнал. 2020. №4 (4) 2020. С.152.
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 р. № 1188 журналу присвоєно
категорію "Б" із галузей науки: державне управління, право та економіка.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 2443614376Р від 09.06.2020 р.
Журнал видається за активної підтримки КНП "Клінічна лікарня №15 Подільського району м. Києва"

Журнал заснований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу та реалізації кращих
традицій науки в Україні та за кордоном. Журнал висвітлює історію, теорію, механізми формування та
функціонування, а, також, інноваційні питання розвитку державного управління, права, економіки та
медицини. Видання розраховано на дослідників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів,
магістрів, фахівців-практиків. Журнал включено до Google Scholar.
Рекомендовано до друку Президією Громадської організації «Всеукраїнська Асамблея докторів наук
з державного управління» (Рішення № 19/20 від 02.11.2020 р.).
Головний редактор:

Жукова І.В.

кандидат наук з державного управління, доцент, Заступник директора
з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту
менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
НАПН України, м. Київ, Україна

Заступники Головного редактора:
Непомнящий Олександр Михайлович — доктор наук з державного управління, професор, академік
Академії будівництва України, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії
управління персоналом (Київ, Україна);
Федоренко Владислав Леонідович — доктор юридичних наук, професор, DrHb - доктор
хабілітований наук правничих (Польська академія наук), Заслужений юрист України, директор
Науково−дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції
України (Київ, Україна);
Дацій Олександр Іванович — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти
України, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Міжрегіональної Академії управління
персоналом (Київ, Україна);
Макаренко Олександр Миколайович — доктор медичних наук, професор, академік Міжнародної
академії освіти та науки, професор кафедри загальномедичних дисциплін Міжрегіональної Академії
управління персоналом (Київ, Україна).
Редакційна колегія:
Арошидзе Паата — доктор економічних наук, професор, Асоційований професор Держаного
університету імені Шота Руставелі (Грузія);

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №4 (4) 2020

Ахметова Лайла Сейсембековна — доктор історичних наук, професор політології, професор
кафедри ЮНЕСКО, міжнародної журналістики і медіа в суспільстві факультету журналістики Казахського
Національного університету (КазНУ) ім. аль-Фарабі (Казахстан);
Бурик Зоряна Михайлівна — доктор наук з державного управління, старший викладач кафедри
регіонального управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України (Львів, Україна);
Гбур Зоряна Володимирівна — начальник відділу магістратури, доктор наук з державного
управління, доцент, професор кафедри управління охорони здоров’я Національної медичної академії
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (Київ, Україна);
Гвожьджєвіч Сильвія — кандидат наук, кафедра адміністрації та національної безпеки Державної
професійної вищої школи ім. Якуба з Парадижу в Гожуві-Великопольcькому (Польща);
Гечбаія Бадрі Нодаровіч — доктор економічних наук, професор, Асоційований професор
Батумського державного університету ім. Шота Руставелі (Грузія);
Гудзенко Ганна Володимирівна — кандидат медичних наук, асистент кафедри неврології
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, Україна);
Дєгтяр Андрій Олегович — доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри
менеджменту та адміністрування Харківської державної академії культури Міністерства культури України,
Заслужений діяч науки і техніки України (Харків, Україна);
Дєгтяр Олег Андрійович — доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри
менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О. М.
Бекетова (Харків, Україна);
Кайдашев Роман Петрович — доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
адміністративного, фінансового та банківського права Міжрегіональної академії управління персоналом
(Київ, Україна);
Коляденко Ніна Володимирівна — доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри медичної
психології Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна);
Мальцев Дмитро Валерійович — кандидат медичних наук, завідувач лабораторії імунології і
молекулярної біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, Україна);
Мельник Володимир Степанович — доктор медичних наук, професор кафедри неврології
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, декан медичного факультету №1 (Київ,
Україна);
Мідельський Сергій Людвигович – професор, Академік, Президент Регіональної Академії
Менеджменту (Казахстан);
Міхальський Томаш — доктор наук, доцент кафедри географії регіонального розвитку Гданського
університету (Польща);
Мотренко Тимофій Валентинович — доктор філософських наук, професор, професор кафедри
публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, Академік Національної
академії педагогічних наук України (Київ, Україна);
Новак-Каляєва Лариса Миколаївна — доктор наук з державного управління, професор, професор
кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України (Львів, Україна);
Орел Марія Григорівна - доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного
адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ, Україна);
Павлов Костянтин Володимирович — доктор економічних наук, професор, професор кафедри
аналітичної економіки та природокористування Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки (Київ, Україна);
Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна — доктор наук з державного управління, професор,
завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ,
Україна);

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №4 (4) 2020

Ситник Григорій Петрович — доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук,
професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри державного управління Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна);
Радзіховська Наталія Станіславівна — кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, завідувач
відділенням неврології КНП "Клінічна лікарня №15 Подільського району м. Києва", асистент кафедри
неврології НМУ імені О.О. Богомольця (Київ, Україна);
Титко Анна Василівна — кандидат
юридичних наук, провідний науковий співробітник
Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна);
Цимбалюк Руслан Степанович — кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії № 1
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, декан медичного факультету №2 (Київ,
Україна)
Якимчук Аліна Юріївна — доктор економічних наук, професор, професор кафедри державного
управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного
господарства та природокористування (Рівне, Україна).

© автори статей, 2020
© Громадська організація «Всеукраїнська Асамблея докторів
наук з державного управління», 2020
© Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом», 2020
© Громадська організація «Асоціація науковців України», 2020

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №4 (4) 2020

Шановні колеги!
Вітаю із виходом чергового номера
друкованого фахового журналу з державного
управління, права та економіки «Наукові
перспективи».
За недовгий час, журнал став шанованим та
пізнаваним виданням серед широкого кола
фахівців різних галузей науки. Видання
зарекомендувало себе як авторитетне джерело
оперативної і достовірної інформації, завоювало повагу численного кола
науковців за глибокий підхід до висвітлення важливих тем і подій, виваженість,
ґрунтовність і аналітичність оцінок, суджень.
У № 4(4) журналу Ви ознайомитеся із: проблематикою управління
інвестиційними проєктами, що реалізуються в Україні із залученням коштів
міжнародних
фінансових
організацій;
функціонуванням
екологічного
менеджменту як еколого-центристської системи державного управління у сфері
реалізації екологічної політики; аналітичними розглядами клінічних випадків
смерті пацієнтів хворих на грип АH1N; особливостями державної політики
України у сфері стратегічних комунікацій з мусульманськими країнами; оцінкою
комунікативної діяльності в публічному управлінні громадським здоров’ям та ін.
Бажаю подальших успіхів, прогресивних ідей і пропозицій щодо
вдосконалення публічного адміністрування, його законодавчої основи та
економічних важелів впливу, які дозволили б привести нашу країну до
процвітання.
Сподіваюся на подальшу плідну співпрацю.

З повагою,
Проректор
Міжрегіональної
Академії управління персоналом,
доктор
наук
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юрист України
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ СТРАТЕГІЧНИХ
КОМУНІКАЦІЙ З МУСУЛЬМАНСЬКИМИ КРАЇНАМИ
Анотація. У статті досліджено особливості державної політики України у
сфері стратегічних комунікацій з мусульманськими країнами. Подібний аналіз
може становити інтерес для профільних державних органів України під час
розробки заходів із залучення місцевих мусульманських спільнот до підтримці
національних інтересів України у контексті сприяння розвитку політикоекономічних контактів із провідними мусульманськими країнами, а також
протидії розповсюдженню радикального ісламізму.
Розглянуто наявну нормативну базу України щодо стратегічних комунікацій.
Проаналізовано втілення кожного елементу стратегічних комунікацій у державну
політику, спрямовану на розвиток насамперед економічного співробітництва з
перспективними мусульманськими країнами.
Показано, що сьогодні стратегічні комунікації України з мусульманськими
державами не мають системного характеру і відрізняються недостатньою
ефективністю. Такий стан речей негативним чином позначається, зокрема, на
динаміці розвитку та обсягах економічної співпраці українських виробників із
партнерами в ісламських країнах. Поруч з цим, у разі використання дещо інших
підходів,
ніж
ті,
що
застосовуються
сьогодні
вітчизняними
державними органами, ситуація може кардинальним чином змінитися на користь
України.
Враховуючи викладене, запропоновано шляхи удосконалення державної
політики щодо мусульманських спільнот України. Так, одним із перспективних
напрямків підвищення ефективності стратегічних комунікацій між Україною та
мусульманськими країнами може стати формування кола симпатиків. Це колишні
8
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студенти, які навчались в Україні і зараз займають важливі посади на батьківщині,
а також членів їх сімей, що позитивно ставляться до України. Такі особи могли б
сприяти встановленню та розвитку двосторонніх взаємовигідних відносин.
Ще одна можливість оптимізації стратегічних комунікацій на вищезгаданому
напрямі, пов’язана з використанням зв’язків мусульманських спільнот України з
їх одновірцями, що мають значний авторитет у політичних та фінансовоекономічних колах за кордоном. У цьому випадку велике значення має
ефективний державний контроль за подібними комунікаціями, у наслідок того, що
в сучасній Україні має місце протистояння між релігійними традиціоналістамисуфіями
і
реформаторами-ісламістами,
коли
найбільш
радикальні з останніх беруть активну участь у діяльності джихадистських
угруповань.
Ключові слова: стратегічні комунікації, стратегічний наратив, державна
політика, державна влада, ісламісти, джихадісти.
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STATE POLICY OF UKRAINE IN THE FIELD OF STRATEGIC
COMMUNICATIONS WITH MUSLIM COUNTRIES
Abstract. The article examines the features of Ukraine's state policy in the field of
strategic communications with Muslim countries. Such an analysis may be of interest to
the relevant state bodies of Ukraine in developing measures to involve local Muslim
communities in supporting Ukraine's national interests in the context of promoting
political and economic contacts with leading Muslim countries, as well as counteracting
the spread of radical Islamism.
The existing regulatory framework of Ukraine on strategic communications is
considered. The implementation of each element of strategic communications in the
state policy aimed at the development of economic cooperation with promising Muslim
countries is analyzed.
It is shown that today the strategic communications of Ukraine with Muslim states
are not systemic in nature and are insufficiently effective. This state of affairs has a
negative impact, in particular, on the dynamics of development and the volume of
economic cooperation of Ukrainian producers with partners in Islamic countries. At the
same time, in the case of using somewhat different methodological approaches than
9
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those currently used by domestic government agencies, the situation may change
dramatically in favor of Ukraine.
Given the above, ways to improve the state policy towards the Muslim
communities of Ukraine are proposed. Thus, one of the promising areas for improving
the effectiveness of strategic communications between Ukraine and Muslim countries
may be the formation of a circle of sympathizers. These are former students who studied
in Ukraine and now hold important positions in the homeland, as well as members of
their families who have a positive attitude towards Ukraine. Such persons could
promote the establishment and development of bilateral mutually beneficial relations.
Another opportunity to optimize strategic communications in the above direction is
to use the ties of the Muslim communities of Ukraine with their fellow believers, who
have considerable authority in political and financial and economic circles abroad. In
this case, effective state control over such communications is of great importance, due
to the fact that in modern Ukraine there is a confrontation between Sufi religious
traditionalists and Islamist reformers, the most radical of whom are actively involved in
terrorist activities of jihadist groups.
Keywords: strategic communications, strategic narrative, state policy, state power,
Islamists, jihadists.
Постановка проблеми. У геополітичних і геоекономічних умовах, в яких
опинилася сучасна українська держава, великого значення набуває
співробітництво не тільки із західними партнерами, але й з країнами так званої
«світової периферії», зокрема, мусульманськими. Такий розвиток подій
обумовлений насамперед станом сучасної української економічної системи. Якщо
рівень політичних контактів зі США та країнами Євросоюзу дозволяє розвивати
партнерство на цьому напрямі, то рівень української економіки явно не відповідає
західному. Сьогодні Україна балансує на рівні 4-5 технологічних укладів, у той
час як для західних економік характерним є шостий. Подібна розбіжність не дає
можливості реалізувати повністю наявний економічний потенціал України і
утруднює перехід на новий технологічний рівень. Однією з умов для згаданого
переходу є ефективне використання наявних ресурсів. На цьому напрямі саме
ринки мусульманських країн стають дуже привабливими для українських
виробників товарів і послуг, де вони відомі з радянських часів. Традиційно
взаємовигідним є й співробітництво в науково-гуманітарній сфері, коли тисячі
студентів із мусульманських країн навчаються у ВНЗ України, а українські
фахівці мають можливість просовувати за кордоном вітчизняні науковотехнологічні розробки. Проте, водночас, у мусульманських країнах діють потужні
центри радикальних ісламістів, які не тільки намагаються розповсюджувати по
всьому світу джихадистську ідеологію, але й безпосередньо беруть участь в
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організації та здійсненні різноманітних політичних та силових акцій. Саме у таких
умовах актуалізується питання побудови ефективних стратегічних комунікацій з
мусульманськими країнами, щоб з одного боку офіційний Київ міг розвивати
взаємовигідну співпрацю з ними, з іншого – уникнути радикалізації місцевих
мусульман та створення джихадистської інфраструктури в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Релігійні, політичні та
соціально-економічні аспекти життєдіяльності мусульманських суспільств, а
також атрибутивні характеристики стратегічних комунікацій розглядаються в
роботах
таких
вітчизняних
і
закордонних
дослідників
як
В. Ліпкан, О. Ауліна, Ж. Кепель, Д. Брильов,
Р. Жангожа, Ю. Кочубей,
А. Шабашов, О. Ярош тощо. Проте у дослідженнях згаданих авторів не
приділяється увага аналізу державної політики України у сфері стратегічних
комунікацій зі світом ісламу, що негативним чином може позначитися на
ефективності такої політики.
Мета статті. Аналіз державної політики України у сфері стратегічних
комунікацій з мусульманськими країнами з метою визначення шляхів для
підвищення її ефективності.
Виклад основного матеріалу. У пункті 49 Стратегії національної безпеки
України (Указ Президента України №392/2020 від 14 вересня 2020 року), яка
фактично становиться базовою платформою для проведення подальших реформ
практично у всіх сферах життєдіяльності держави, йдеться про те, що «Україна
розвиватиме інклюзивний політичний діалог через створення системи
стратегічних комунікацій» [1]. Згідно з Доктриною інформаційної безпеки
України, стратегічні комунікації це скоординоване і належне використання
комунікативних можливостей держави – публічної дипломатії, зв'язків із
громадськістю, військових зв'язків, інформаційних та психологічних операцій,
заходів, спрямованих на просування цілей держави. У цьому випадку велику роль
грають стратегічні наративи – спеціально підготовлені тексти, призначені для
вербального викладення у процесі стратегічних комунікацій з метою
інформаційного впливу на цільову аудиторію [2]. На думку В. Ліпкана,
стратегічні комунікації на сучасному етапі розвитку цивілізаційних відносин
покладено в основу гарантування реалізації національних інтересів і просування
цілей держави [3].
Сьогодні Україною встановлені дипломатичні відносини із майже всіма
мусульманськими країнами. У Києві та інших місцях працюють біля 30 посольств
і консульств ісламських країн. За інформацією Державної служби статистики, у
першому півріччі 2020 р. експорт України до цих держав склав 23,5% від
загального, причому з великим позитивним сальдо
[4]. Найбільшими
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економічними партнерами України серед мусульманських держав є Туреччина, до
якої український експорт склав 1313432,2 тис. доларів США та Єгипет 1024318,6. Обидві країни посідають у світі відповідно 13 і 18 місця за реальним
ВВП [5], а також 18 і 14 за кількістю населення [6]. За останніми двома позиціями
з Туреччиною та Єгиптом майже співставна така мусульманська країна як Іран (19
і 17) та відносно співставні Індонезія (7 і 4), Пакистан (24 і 5), Саудівська Аравія
(15 і 41), Малайзія (26 і 42) та Ірак (35 і 36). Проте показники вітчизняного
експорту до країн другої групи дуже відрізняються від тих, що є характерними
для
українсько-турецького
та
українсько-єгипетського
економічного
співробітництва.
Таблиця № 1
Перспективні ринки збуту продукції українських виробників

Країна

Експорт із
України
в тис. дол.США

Саудiвська Аравiя
(СА)

ВВП/ПК
С

Кількість
населення

15

41

429605,4
Iрак

407987,5

35

36

Iндонезiя

201790,4

7

4

Iран (ІРІ)

190556,8

19

17

Малайзiя

109794,1

26

42

Пакистан

51261,8

24

5

Дані, наведені в таблиці № 1, свідчать про те, що найбільш перспективна для
українських експортерів країна – Індонезія, четверта за кількістю населення у
світі (отже потенційно має великий ринок збуту), та сьома за реальним ВВП
(тобто має досить велику купівельну спроможність) знаходиться позаду таких
українських партнерів як Саудівська Аравія та Ірак. Ринки збуту останніх менші
за індонезійський у 10 разів, ВВП за паритетом купівельної спроможності удвічі
менший у СА і в п’ять разів у Іраку. Експорт України до ІРІ, показники якої за
реальним ВВП та кількістю населення, як вже йшлося вище, дуже наближені до
турецьких та єгипетських, у 6 разів менше ніж до Туреччини, і майже в 5 разів –
до АРЄ. На динаміку українсько-іранських відносин можуть негативно впливати
негаразди між головним стратегічним партнером офіційного Києва США та ІРІ.
Однак, подібних проблем не існує між Білим домом і Джакартою, Ісламабадом та
Куала-Лумпуром.
У такому випадку може йтися про недостатній рівень стратегічних
комунікацій між ними та Києвом. Тобто по лінії МЗС у стратегічних комунікаціях
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із мусульманськими країнами можна побачити явні проблемні зони. Подібна
ситуація складається й на напрямі військових зв'язків. Яскравим прикладом цього
є українсько-єгипетські відносини. В АРЄ з часів СРСР залишилася досить велика
кількість радянської бойової техніки або подвійного призначення, багато місцевих
військових та громадянських спеціалістів закінчували ВНЗ в Україні. Проте
більшість контрактів на модернізацію отримують інші країни [7]. Торкаючись
ситуації в Азії в цілому, президент української Асоціації виробників озброєння і
військової техніки Вадим Кодачігов зазначає: «У цих країнах дуже багато старої
радянської техніки, і цю техніку потрібно модернізувати. Але для того, щоб її
модернізувати, потрібні конструктори, які є тільки в Росії, Україні. Виходячи з
того, що у Росії - щільне ембарго на експорт озброєння, це місце має зайняти
Україна, але ми робимо дуже мляві спроби зайти на ці ринки, і я просто хочу
сказати відразу - якщо ми протягом року цю проблему не почнемо вирішувати, то
це місце займуть китайці» [8].
Якщо торкатися такого аспекту стратегічних комунікацій як проведення
інформаційних та психологічних операцій, то насамперед слід звернути увагу, що
з боку мусульманських країн вже здійснюються схожі заходи з використанням
сучасних міфологічних комплексів (МК). Перший рівень таких МК базується на
створенні уявлень про телеологічну природу ісламу, другий нагадує європейцям
про насильницьке розділення халіфату та поділ його територій згідно з договором
«Сайкса-Піко» на окремі країни «за допомогою лінійки і кольорових олівців», а в
попередню епоху - про хрестові походи. Третій (сучасний) рівень спрямований на
вкорінення у масовій свідомості немусульман стійкого уявлення про зумовленість
нового піднесення світу ісламу у вигляді халіфату й необхідність всілякого
сприяння цьому процесу [9, с. 67]. Із загальномусульманським МК повязані
стратегічні наративи про Саудівську Аравію як єдину і неповторну вітчизну
справжнього ісламу; Іран, як країну, єдиним бажанням якої є мирний діалог
цивілізацій; Туреччину як дбайливу «курку-квочку», що захищає інтереси всіх без
виключення колишніх підданих Османської імперії; що створені і досить успішно
використовуються ідеологами ісламістів.
Судячи по матеріалах Міністерства закордонних справ та інших відомств, що
здійснюють державну політику в контексті розвитку стратегічних комунікацій з
мусульманськими країнами, подібні за ефективністю впливу стратегічні наративи
з українського боку сьогодні не використовуються. Зрозуміло, що у цьому
випадку ісламські політтехнологи знаходяться в більш виграшній ситуації, ніж
українські. Так, наявність досить великої мусульманської спільноти в Україні й
особливості самого ісламу, як яскравого соціально-політичного аттрактора, та
потужного мобілізуючого чинника, суттєво спрощують роботу мусульманських
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політтехнологів. Останні можуть вибудовувати досить ефективні алгоритми
впливу на колективну та індивідуальну свідомість одновірців, інтерпретуючи у
власних інтересах догматичні й соціокультурні складові ісламської цивілізації.
Водночас, їх українські колеги могли б спрямовувати вплив на колишніх
студентів, що навчалися в Україні, а також членів їх сімей, які походять із
України, і позитивно ставляться до неї. Подібні стратегічні наративи могли б
ґрунтуватися на ідеологемах на кшталт «Україна – твоя (друга) вітчизна, що
любить, помніть і завжди чекає на тебе». У разі системного використання таких
меседжів протягом певного періоду на цьому підґрунті могли б формуватися
вигідні Україні ментальні та поведінкові стереотипи.
Інший потенційно перспективний шлях у розвитку стратегічних комунікацій
– використання родинних та інших зв’язків в ісламських державах представників
українських мусульманських об’єднань. У цьому контексті враховується
ментальність арабів і тюрків, які ставляться з довірою перш за все до мусульман
та одноплемінників. Проте, у цьому випадку необхідно мати на увазі, що в
сучасному мусульманському світі точиться боротьба не тільки між шиїтами і
сунітами, а й всередині останніх. Це протистояння ісламістів та суфіїв. Перші
намагаються реформувати сучасний світ на підґрунті підходів «праведних
попередників» і наприкінці відновити халіфат із шаріатською правовою
системою. Другі – завжди толерантно ставляться до державної влади, що існує,
уникають втручання в державну політику і намагаються відігравати роль
посередника між владою та мусульманськими спільнотами [10]. Аналогічні події
відбуваються і в сучасній Україні. Тому обов’язковим є ефективний контроль за
сферою стратегічних комунікацій з боку органів державної влади. Ефективний у
цьому випадку не є тотальний, або жорсткий нагляд з боку силовиків. Ефективний
– це коли профільні державні органи досконало розбираються в ісламській
проблематиці й використовують можливості прихильників традиційного ісламу
для протидії розповсюдженню ісламістського радикалізму всередині країни, а
також сприяння розвитку взаємовигідних політико-економічних відносин з
мусульманськими країнами. Важливим інструментом або каналом стратегічних
комунікацій можуть стати суфійські ордени, зонтична мережа, яка з часів
середньовіччя відіграє важливу роль у соціально-економічних процесах, що
відбуваються в мусульманських країнах і виступають проти радикалізації ісламу
[11].
Висновки. Сучасні стратегічні комунікації України з мусульманськими
державами не мають системного характеру і відрізняються недостатньою
ефективністю. Такий стан речей негативним чином позначається, зокрема, на
динаміці розвитку та обсягах економічної співпраці українських виробників із
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партнерами в ісламських країнах. Поруч з цим, у разі використання дещо інших
підходів, ніж ті, що застосовуються сьогодні вітчизняними державними органами,
ситуація може кардинальним чином змінитися на користь України.
Одним із перспективних шляхів підвищення ефективності стратегічних
комунікацій України з мусульманськими державами можуть стати заходи зі
спонукання колишніх студентів, які навчалися в Україні, і тепер займають
важливі посади на батьківщині, а також членів їх сімей, які мають українське
походження і позитивно ставляться до України, до сприяння встановленню й
розвитку двосторонніх взаємовигідних зв’язків.
Ще одна можливість оптимізації стратегічних комунікацій на вищезгаданому
напрямі є використання зв’язків мусульманських спільнот України з їх
одновірцями, що мають значний авторитет у політичних та фінансовоекономічних колах за кордоном. У цьому випадку велике значення має
ефективний державний контроль за подібними комунікаціями, у наслідок того, що
в сучасній Україні має місце протистояння між релігійними традиціоналістамисуфіями і реформаторами-ісламістами, найбільш радикальні з яких беруть
активну участь у діяльності джихадистських угруповань.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕКОЛОГО-ЦЕНТРИСТСЬКА
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Анотація. В статті розглянуто особливості функціонування екологічного
менеджменту як еколого-центристської системи державного управління у сфері
реалізації екологічної політики, виникнення якого менеджменту як окремої галузі
управління пов’язане із формуванням концептуальних положень сталого
(збалансованого) розвитку.
Визначено, що екологічний менеджмент – це тип управління, принципово
зорієнтований на формування й розвиток екологічного виробництва та нової
екологічної якості життєдіяльності людей, з метою збереження природного
середовища, забезпечення здоров’я населення та економного витрачання ресурсів
у контексті вимог сталого розвитку.
Доведено, що екологічний менеджмент є складовою загальної системи
екологічного управління, системою ринкового управління довкіллям, функціонує
на територіальному ієрархічному рівні в рамках глобальної екологічної політики,
держави в цілому, регіону, окремої території (місто, селище, окрема природна
зона), корпорації, підприємств в сферах з ринковими відносинами. В нашій країні
екологічний стан регулюється за допомогою стандартизації та екологічного
нормування. На державному рівні система управління екологічним
менеджментом закріплена законодавчо і регулюється законодавством країни, в
основі якого лежать Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища», Земельний та інші кодекси України, які забезпечують правову
регламентацію переважно охоронних функцій, функцій державного дозволу і
контролю.
Ефективність функціонування системи екологічного менеджменту на всіх
рівнях управління пов’язана із впровадження низки економічних, регуляторних і
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адміністративних інструментів реалізації екологічної політики.
Основою екологічного менеджменту як еколого-центристської системи
управління є екологічні стандарти: міжнародного (ISO 14000) і національного,
державного рівня (Державні стандарти та технічні умови (ДСТУ).
Ключові слова: екологічна політика, екологічний менеджмент, глобальний
екологічний менеджмент, міжнародні екологічні стандарти ISO14000, Державні
стандарти та технічні умови (ДСТУ), рівні функціонування екологічного
менеджменту.
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ECOLOGICAL MANAGEMENT AS AN ECOLOGICAL-CENTRAL
SYSTEM OF PUBLIC GOVERNANCE
Abstract. The article considers the peculiarities of the functioning of
environmental management as an eco-centric system of public administration in the
field of environmental policy, the emergence of which management as a separate branch
of government is associated with the formation of conceptual provisions for sustainable
development.
It is determined that environmental management is a type of management,
fundamentally focused on the formation and development of ecological production and
a new ecological quality of human life, in order to preserve the natural environment,
ensure public health and economical use of resources in the context of sustainable
development.
It is proved that ecological management is a component of the general system of
ecological management, system of market management of environment, functions at the
territorial hierarchical level within the limits of global ecological policy, the state as a
whole, region, separate territory (city, settlement, separate natural zone), corporations,
enterprises. areas of market relations. In our country, the ecological situation is
regulated
through
standardization
and
environmental
regulation.
At the state level, the environmental management system is enshrined in law and
regulated by national law, which is based on the Law of Ukraine "On Environmental

18

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №4 (4) 2020

Protection", Land and other codes of Ukraine, which provide legal regulation of mainly
protection functions, state permitting and control functions.
The effectiveness of the environmental management system at all levels of
government is associated with the introduction of a number of economic, regulatory and
administrative tools for implementing environmental policy.
The basis of environmental management as an eco-centric management system are
environmental standards: international (ISO 14000) and national, state level (State
standards and technical conditions (DSTU)).
Keywords: ecological policy, ecological management, global ecological
management, international ecological standards ISO14000, State standards and
technical conditions (DSTU), levels of functioning of ecological management.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні сформувалися
екологічна політика, екологічне законодавство, екологічне управління, покликане
забезпечити відтворювальний розвиток суспільства, який, у свою чергу, завдяки
економному використанню та відтворенню природних ресурсів дає змогу
задовольнити потреби сучасного покоління, не піддаючи небезпеці життя і
благополуччя поколінь. Реалізація державної екологічної політики передбачає
екологічне управління, що забезпечується системою екологічного менеджменту
на різних рівнях державного управління. Особливістю екологічного менеджменту
виступає той факт, що він передбачає розробку екологічних завдань на основі
відповідних стратегій і програм, а також їх реалізацію шляхом створення
профільних структур, контроль за результатами на всіх рівнях.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Теоретичну i методологічну
основу дослідження системи екологічного менеджменту складають праці
українських та зарубіжних вчених. Важливе значення мали праці В.Аніщенко,
О. Балацького,
О. Білик, Т. Галушкіної, Т. Галькевич, К. Демяненко,
Ю. Добуш, І. Дуднікової,
М. Ільїна, О. Лук’янихіної, Н. Пахомової, О. Потай,
К. Pixтepa, Т.Трифонова,
А. Садєкова, Н. Селіванова, Ю. Сагайдак,
В. Шевчука та інших вчених, присвячені вивченню екологічного менеджменту як
типу управління Проте ряд питань досі залишається малодослідженим, зокрема
особливості функціонування екологічного менеджменту на різних рівнях
управління.
Мета статті. Метою статті є виокремлення рівнів функціонування системи
екологічного менеджменту як еколого-центристської системи управління.
Виклад основного матеріалу. Виникнення екологічного менеджменту як
окремої галузі управління пов’язане із формуванням концептуальних положень
сталого (збалансованого) розвитку. Науковці по-різному виділяють етапи
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еволюції екологічного менеджменту як еколого-центристської системи
управління.
Так, К. Демяненко виокремлює три основні етапи: 1) перший етап розвитку
екологічного менеджменту – ранній (початковий) – триває з першої половини ХХ
сторіччя до 1970 р., характерною ознакою якого є відсутність законодавчо
регламентованих норм та нормативів екологічної безпеки; 2) другий етап –
перехідний (проміжний) – тривав з 1970 до 1990 рр., що актуалізував проблеми
охорони довкілля та регламентації екологічної безпеки виробництв. Почали
прийматися нормативно-правові акти по нормуванню викидів в атмосферу,
з’явилися стандарти якості продукції з метою забезпечення охорони здоров’я
громадян та захисту довкілля, відбувався постійний контроль за дотриманням
встановлених вимог; 3) третій етап – сучасний – почався з 1990 рр. і триває до
нині. Він пов’язаний із прийняттям у Ріо де Жанейро у 1992 р. рішення про
розробку і впровадження ISO 14000, яке є результатом Уругвайського раунду
переговорів за Всесвітньою торговельною угодою і зустрічі на вищому рівні з
питань навколишнього середовища і розвитку [1, с.115]. Основним предметом
ISO 14000 є система екологічного менеджменту. Саме цей етап визначає
пріоритетність екологічного менеджменту та його стратегічну роль у забезпеченні
екологічної безпеки та охорони довкілля.
Незважаючи на багатозначність поняття «менеджмент», сьогодні воно
означає управління на різних рівнях. Відповідно термін «екологічний
менеджмент» розглядається переважно в таких значеннях [2, с.227]: а) як
діяльність громадських екологічних організацій; б) як сукупність засад, методів і
засобів управління природоохоронною діяльністю підприємства; в) як система
управління окремим природним комплексом, що підлягає особливій охороні; г) як
частина загальної системи управління, яка містить організаційну структуру,
діяльність з планування, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методики,
процеси і ресурси для формування, здійснення, аналізу та актуалізації екологічної
політики конкретної організації.
З цією точки зору досить цікавою є наукова розробка К. Демяненко [1,
с.116-117] щодо виокремлення основних наукових підходів до розуміння
екологічного менеджменту.
Так, перший підхід, на думку К. Демяненко, відображає реагування
підприємства на екологічні виклики, що представлений позицією Ю. Добуш, в
якій екологічний менеджмент трактується «як управління екологічними
характеристиками конкретних економічних суб’єктів екологічно небезпечної
діяльності, джерел екологічної небезпеки або окремих природних комплексів з
метою охорони довкілля і раціоналізації природокористування для досягнення
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сталого (збалансованого) розвитку рекреаційних територій» [3, с.76]. В даному
підході екологічне управління спрямоване перш за все на усунення наслідків
екологічних небезпек, відводячи превентивному управлінню другорядне місце.
Другий підхід пов'язаний із першочерговістю екологічної безпеки, а тому
екологічний менеджмент розглядається як «екологічно безпечне управління
виробництвом, за якого досягається оптимальне співвідношення між
екологічними та економічними показниками» [1, с.117]. В рамках даного підходу
О.Лук’янихіна розглядає екологічний менеджмент «як сукупність принципів,
форм, методів, прийомів, засобів управління виробництвом та виробничим
персоналом підприємства з метою досягнення високої еколого-економічної
ефективності виробництва» [4, с.11], а В. Аніщенко та Т. Галькевич стверджують,
що екологічний менеджмент – це управління, яке завчасно передбачає
формування екологічно безпечного виробничо-територіального комплексу і яке
забезпечує оптимальне співвідношення між екологічними та економічними
показниками протягом усього періоду життєвого циклу як самого комплексу, так і
продукції, що ним виробляється
[5, с.32]. Цей підхід враховує потреби як
довкілля, так і безпосередньо суб’єктів господарювання для забезпечення
максимальної екологічної та економічної ефективності.
Третій підхід визначений К. Демяненко як «оптимальне поєднання
екологічних та економічних показників». Так, Л. Федулова [6] зазначає, що
екологічний менеджмент – ініціативна й результативна діяльність економічних
суб'єктів, спрямована на досягнення їхніх власних екологічних цілей, проектів та
програм, розроблених на основі принципів екоефективності й екосправедливості.
На думку І. Дуднікової, екологічний менеджмент – це «цілеспрямована, свідома
діяльність, пов’язана з розробленням, запровадженням, реалізацією,
контролюванням різноманітних заходів природоохоронного характеру, які
повинні забезпечити раціональне використання і збереження природних ресурсів,
дотримання екологічної безпеки» [7, с.258]. Прихильники вказаного підходу
значно ширше розглядають екологічний менеджмент, а саме першочергове
забезпечення екологічних цілей, щоб гарантувати дотримання вимог екологічних
нормативів та безпеки.
Четвертий підхід розглядає екологічний менеджмент як елемент системи
загального менеджменту, який зазначений у міжнародних екологічних
стандартах, і спрямований на реалізацію екологічної політики. Так, В. Куриленко
розглядає екологічний менеджмент як самостійний вид діяльності, що складає
частину загальної системи менеджменту (управління) і орієнтований на
управління наслідками впливу природокористування на довкілля як конкретний
суб’єкт природокористування, так і суспільство загалом. Основним завданням
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системи екологічного менеджменту на підприємстві він вважає розробку екологоекономічної стратегії виробництва з метою підвищення інвестиційної
привабливості підприємства [8, с.165].
В. Шевчук визначає екологічний менеджмент (корпоративне екологічне
управління) «як частину загальної системи екологічного управління, що
реалізується окремими корпораціями. Відповідно у кожної корпорації повинна
бути чітко сформована екологічна політика, яка відповідає міжнародним
екологічним стандартам і входить у загальну систему екологічного управління»
[9, с.202]. Отже, цей підхід відображає вплив міжнародних організацій і
принципових положень концепції сталого (збалансованого) розвитку на
формування національних стратегій екологічної політики.
Найповніше трактування екологічного менеджменту наведене у
міжнародному стандарті ISO 14000. «Система екологічного менеджменту – це
частина загальної системи менеджменту, яка включає організаційну структуру,
планування діяльності, розподіл відповідальності, практичну роботу, а також
процедури, процеси та ресурси для розробки, впровадження, оцінки досягнутих
результатів реалізації та вдосконалення екологічної політики, цілей і завдань» [10,
с.2].
Основними ознаками екологічного менеджменту є [11, с.9]: 1) він є
складовою загальної системи екологічного управління, 2) він є системою
ринкового управління довкіллям, 3) його дія обмежується на територіальному
ієрархічному рівні в рамках регіону, корпорації, підприємств в сферах з
ринковими відносинами, насамперед, виробничій.
Отже, у широкому розумінні – це тип управління, принципово зорієнтований
на формування й розвиток екологічного виробництва та нової екологічної якості
життєдіяльності людей, з метою збереження природного середовища,
забезпечення здоров’я населення та економного витрачання ресурсів у контексті
вимог сталого розвитку.
Основою екологічного менеджменту як еколого-центристської системи
управління є екологічні стандарти (міжнародного і національного, державного
рівня). Відповідно екологічний менеджмент може здійснюватися на таких рівнях:
міжнародний, національний, регіональний, локальний (рівень організації,
підприємства) (рис. 1). Розглянемо деякі аспекти функціонування системи
екологічного менеджменту на різних рівнях управління.
Система глобального екологічного управління почала формуватися 70-х рр.
ХХ ст. і перший крок на цьому шляху було зроблено на Стокгольмській
конференції з навколишнього середовища. Погляди науковців на її сутність,
форми, функції та перспективи подальшого розвитку суттєво відрізняються.
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Наприклад, дослідники Л. Кожушко та П. Скрипчук характеризують глобальний
екологічний менеджмент як цілеспрямовану, свідому діяльність, що полягає в
розробленні, упровадженні та контролі різноманітних заходів природоохоронного
характеру, які повинні забезпечити раціональне використання і збереження
природних ресурсів, а також дотримання екологічної безпеки [12, с.250-255].
Американські фахівці Р.Ф. Дюран, Р. О’Лірі та Д. Дж. Фіоріно представляють
глобальне екологічне управління як «сутність формування і втілення в життя
політики щодо природних ресурсів з постійно зростаючою кількістю гравців» [13,
с.21-24].
Екологічний менеджмент як еколого-центристська система
управління

Міжнародний
рівень

Національний
рівень

Регіональний
рівень

Локальний рівень

 розробка і
удосконалення
міжнародних
екологічних стандартів
 формування
міжнародних інституцій
із захисту
навколишнього
середовища
 підтримка
міжнародних
неурядових організацій
 моніторинг і оцінка
впливу на довкілля у
глобальному вимірі

 розроблення
стандартів
та
законодавчих актів з
екоменеджменту
 попередження
негативного впливу на
природу в процесі
виробництва,
споживання та
утилізації продукції
 стимулювання
природоохоронних
ініціатив, що знижують
витрати або сприяють
зростанню доходів
 надання
пільг,
субсидій та дотацій
підприємствам,
що
впроваджують
екоменеджмент

 регулювання
використання
природних ресурсів
визначення нормативів
забруднення довкілля
 впровадження
моніторингу та обліку
об’єктів
природокористування і
забруднення довкілля
 контроль за
дотриманням
природоохоронного
законодавства
 розробка екологічних
програм і проектів
 інформаційна робота
з населенням

 отримання
максимального
результату при
мінімальному збитку
для навколишнього
середовища
 оновлення продукції
виходячи з принципів
«зеленої» економіки
 створення і
впровадження
маловідходних
технологій
 перетворення
екологічних обмежень в
нові можливості
зростання виробничої
діяльності

Інструменти реалізації екологічної політики в контексті функціонування системи екологічного
менеджменту
Економічні інструменти (екологічне нормування, податкові пільги, платежі за користування,
субсидіювання тощо)
Регуляторно-адміністративні інструменти (екологічний аудит, екологічна сертифікація, екологічна
оцінка впливу на довкілля, екологічний моніторинг, екологічне маркування, екологічний маркетинг)

Мал. 1 Рівні функціонування екологічного менеджменту
На думку Т. Перги, розгляд світового екологічного менеджменту лише з
погляду інституційної архітектури є догматичним підходом, і мова має йти про
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комплексну, багатовимірну систему, що перебуває в постійній динаміці та
трансформації відповідно до суспільно-політичних та соціально-економічних змін
і виконує такі функції[14, с.95]: 1) ідеологічну (розробка принципів, напрямків,
стратегічних засад та порядку денного); 2) організаційно-координаційну
(імплементація рішень, керування та узгодження діяльності різних установ);
3) правову (створення відповідного базису для міжнародного співробітництва);
4) фінансову (акумулювання необхідних коштів для виконання поставлених цілей
та завдань); 5)ревізійно-контрольну (реалізується через роботу органів з
відповідною компетенцією та періодичний характер проведення започаткованих
зібрань);
6) моніторингу й оцінки (відбувається за допомогою широкого
кола систем вимірювання змін стану довкілля та результатів екологічної
політики).
В основі глобального екологічного менеджменту лежать міжнародні
екологічні стандарти ISOсерії 14000 положення міжнародних конвенцій щодо
охорони навколишнього середовища.
Міжнародний стандарт – стандарт розроблений міжнародною організацією
стандартизації. Найвідомішою з них є InternationalOrganizationforStandardization
(ISO). Протягом 90-х років ХХ століття у галузі екологічного управління було
розроблено: 1) BS 7750 – британський стандарт (перша версія – березень 1992
року); 2) EMAS – стандарт Євросоюзу (перша версія – 1993 року); 3) IS 310 –
ірландський стандарт (1994 рік); 4) CSA Z750 94А – канадський стандарт (1994
рік); 5) ISO 14000 – серія стандартів Міжнародної організації з стандартизації
(1996 рік). Європейська схема екологічного менеджменту і аудиту EMAS і
Міжнародні стандарти ISO серії 14000. Крім того в практиці багатьох країн
знайшли застосування Британський стандарт в області систем екологічного
менеджменту BS 7750 і СЕМ CleanerProduction (Чистіше виробництво).
Міжнародна організація зі стандартизації (ІSО), продовжуючи традиційну
для своєї діяльності розробку стандартів на методи контролю компонентів
біосфери (повітря, вода, ґрунт), у 90-і роки приступила до створення комплексу
міжнародних стандартів та системи екологічного управління, а саме: стандарти
ІSО серії 14000. Для цього в 1993 р. Було створено Технічний комітет ІSО
«Екологічне управління» – ІSО/ТК 207. Система стандартів ISO 14000 розроблена
на базі стандарту BS 7750, а також стандарту за системою якості продукції ISO
9000. На відміну від багатьох інших природоохоронних стандартів вона
орієнтована не на кількісні параметри (обсяг викидів, концентрації речовини
тощо) і не на технології (вимога використовувати або не використовувати певні
технології, вимога використовувати «якнайкращу доступну технологію»).
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Основним предметом ISO 14000 є система екологічного менеджменту –
environmentalmanagementsystem.
Основні підходи щодо розробки та вдосконалення систем управління
навколишнім середовищем розглядаються на базі стандартів ISO серії 14000, які
встановлюють системний підхід до аналізу та покращення екологічних показників
діяльності організації. Стандарти серії ISO 14000 поділяються на три основні
групи: принципи створення та використання системи екологічного управління;
інструменти екологічного контролю та оцінки; стандарти, що орієнтовані на
продукцію. Офіційно всі стандарти серії ISO 14000 є добровільними для
застосування. Вони не мають на меті замінити законодавчі вимоги, забезпечуючи
лише систему визначення екологічної політики компанії та створення відповідної
організаційної структури. Базою для побудови системи управління навколишнім
середовищем в організації є міжнародні стандарти ISO серії 14000 та відповідні
національні стандарти.
На національному рівні екологічний менеджмент регулюється Державними
стандартами та технічними умовами (ДСТУ). В Україні міжнародні стандарти
серії ISO 14000 прийняті як національні в 1997 р. У зв’язку з цим підприємства
повинні дотримуватися певних чітких стандартів. Серед національних
екологічних стандартів можна виділити наступні: 1) ДСТУ ISO 14004:2006 –
Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та
засобів забезпечення; 2) ДСТУ ISO 14015:2005 – Екологічне керування.
Екологічне оцінювання виробничих об'єктів та організацій; 3) ДСТУ ISO
14020:2003 – Екологічні маркування та декларації. Загальні принципи; 4) ДСТУ
ISO 14021:2002 – Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації
(екологічне маркування типу II); 5) ДСТУ ISO 14024:2002 – Екологічні
маркування та декларації. Екологічне маркування типу І. Принципи та методи; 6)
ДСТУ ISO/TR 14025:2002 – Екологічні маркування та декларації. Екологічні
декларації типу III; 7) ДСТУ ISO 14031:2004 – Екологічне керування. Настанови
щодо оцінювання екологічної характеристики; 8) ДСТУ ISO/TR 14032:2004 –
Екологічне керування. Оцінювання екологічної характеристики. Приклади; 9)
ДСТУ ISO 14040:2004 – Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу.
Принципи та структура; 10) ДСТУ ISO 14041:2004 – Екологічне керування.
Оцінювання життєвого циклу. Визначення цілі та сфери застосування
інвентаризації [12].
На державному рівні екологічна політика повинна визначати основні
інструменти та важелі впливу на стан довкілля, які повинні бути як
адміністративними, так і ринковими. Нині в Україні екологічний стан
регулюється за допомогою стандартизації та екологічного нормування. На
25

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №4 (4) 2020

державному (національному) рівні екологічного менеджменту система управління
закріплена законодавчо і регулюється екологічним законодавством України, в
основі якого лежать Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища», Земельний, Водний та інші кодекси України, які забезпечують
правову регламентацію переважно охоронних функцій, функцій державного
дозволу і контролю.
Екологічний менеджмент регіону являє собою систему управління, що
спрямована на реалізацію комплексних програм із екологічного менеджменту,
створення переробних та утилізаційних станцій і заводів для зменшення рівня
забрудненості регіону. Причому на цьому рівні екологічний менеджмент
пов'язаний із сталим (збалансованим) розвитком регіону як соціально-екологоекономічної системи. Слід зазначити, що під соціально-еколого-економічною
системою розуміють цілісне (інтеграційне) утворення, що поєднує економічну,
соціальну, інституційну й екологічну підсистеми, які взаємодіють через обмінні
процеси між людською діяльністю та довкіллям [15, с.10-11]. Отже, в межах
соціально-еколого-економічної системи, що відповідає певному адміністративнотериторіальному утворенню (регіону, області), може реалізовуватися система
екологічного менеджменту, яка відображена як у державній екологічній політиці,
так і у регіональній екологічній політиці, а отже, саме державне управління через
інструменти і механізми екологічного менеджменту покликано забезпечувати
належні інституційні умови щодо ризикостійкого розвитку соціально-екологоекономічної системи.
Екологічний менеджмент на локальному рівні, тобто на рівні підприємства,
передбачає створення системи управління, яка повинна розробляти та
реалізовувати комплекс заходів щодо раціонального безвідходного використання
ресурсів, зменшення рівня використання паливних та енергетичних ресурсів,
вироблення екологічно чистої продукції, а також переробку відходів власного
виробництва. З метою підвищення конкурентоспроможності підприємства
повинні впроваджувати екологічний менеджмент, орієнтуючись не лише на власні
нормативи, а й на державні, міжнародні стандарти на міжнародному,
національному та локальному рівнях.
Етапи створення і функціонування системи екологічного менеджменту на
окремому підприємстві згідно ISO 14000 включають: 1) розроблення екологічної
політики; 2) планування; 3) впровадження та функціонування; 4) проведення
перевірок і корегування; 5) аналіз із боку керівництва[12]. Як зазначає
К. Демяненко, перший елемент даної моделі – екологічна політика (зобов’язання і
політика) – означає, що підприємство в своїй діяльності повинне орієнтуватись на
відповідність своїх дій нормам та правилам чинного законодавства щодо
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екологічної
безпеки
виробництва.
Планування
передбачає
розробку
підприємством програми екологічного менеджменту, яка повинна визначати цілі,
дії, відповідальних осіб, строки реалізації заходів, способи та очікувані результати
впровадження екологічного менеджменту.Впровадження і функціонування (дії і
виконання) передбачає визначення структури відповідальності, можливостей і
ресурсів для досягнення цілей і завдань, визначених екологічною політикою.
Перевірки (контроль) необхідний для ефективного впровадження системи
екологічного менеджменту на підприємстві, сприяє своєчасному реагуванню на
відхилення від запланованих показників у ході реалізації. Підприємство повинно
постійно здійснювати моніторинг екологічної політики та екологічних показників
(показників результативності), а також проводити аудит системи екологічного
менеджменту (екологічний аудит) на відповідність нормам підприємства та
стандартам.І останній елемент – аналіз з боку керівництва – передбачає перевірку
роботи системи екологічного менеджменту на предмет її ефективності[1, с.49-51].
Висновки. Визначено, що система екологічного менеджменту – це частина
загальної системи менеджменту, яка включає організаційну структуру,
планування діяльності, розподіл відповідальності, практичну роботу, а також
процедури, процеси та ресурси для розробки, впровадження, оцінки досягнутих
результатів реалізації та вдосконалення екологічної політики, цілей і завдань. При
цьому, екологічний менеджмент є складовою загальної системи екологічного
управління, системою ринкового управління довкіллям, функціонує на
територіальному ієрархічному рівні в рамках глобальної екологічної політики,
держави в цілому, регіону, окремої території (місто, селище, окрема природна
зона), корпорації, підприємств в сферах з ринковими відносинами. Основою
екологічного менеджменту як еколого-центристської системи управління є
екологічні стандарти: міжнародного (ISO 14000) і національного, державного
рівня (Державні стандарти та технічні умови (ДСТУ).
Перспективним напрямком подальших досліджень є систематизація
інструментів реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні в
контексті впровадження системи екологічного менеджменту.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ
Анотація. У статті висвітлено питання щодо зарубіжного досвіду подолання
бідності. Встановлено, що світова економічна криза 2008 р. негативно вплинула
на добробут населення більшості країн світу, примусивши уряди мобілізувати всі
зусилля щодо забезпечення соціальної справедливості та пом’якшення впливу
кризи на найбільш вразливі верстви населення. Чисельність осіб, віднесених до
категорії бідних, суттєво збільшується. Досліджено, що сучасна європейська
соціальна модель заснована на моделі соціальної справедливості. Вона передбачає
єдність дій держави і громадянського суспільства, спрямованих на задоволення
основних матеріальних потреб усіх громадян, на їхню участь у житті суспільства
та на посилення соціальної згуртованості. Обґрунтовано, що в Україні стратегічне
планування, скероване на подолання бідності, повинне бути в пріоритеті
державного управління. Щоб покращити процес планування процесів подолання
бідності, потрібно: переосмислити роль процесу управління змінами в якості
життя населення; вивчити вплив запланованих стратегічною та програмною
документацією заходів на ступінь і якість життя населення; визначити
найвразливіші групи населення; розробити системний підхід до програмування
заходів щодо поліпшення рівня життя населення; імплементувати кращі практики
напрацювання та впровадження стратегій/програм подолання бідності іншими
державами. Встановлено, що європейська політика подолання бідності
спрямовується на гарантування соціального та територіального співробітництва:
створення основи для кооперації, обміну досвідом та поширення практики
отримання результатів у боротьбі з бідністю; розроблення та впровадження
програм підтримки соціальних інновацій для найбільш незахищених верств
населення; здійснення оцінки адекватності і стійкості до суспільних змін заходів
соціального захисту, пенсійних систем.
Визначено, що проблема подолання бідності на сучасній стадії для
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для міжнародної спільноти не існує відокремлено. Боротьба з бідністю має бути
системною, здійснюватися, використовуючи соціальний та людський ресурс
глобальної спільноти.
Ключові слова: бідність, населення, політика, нерівність, суспільство,
управління.
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FOREIGN EXPERIENCE OF PROVIDING AND IMPLEMENTING PUBLIC
POLICY ON OVERCOMING POVERTY
Abstract. The article covers issues related to foreign experience in overcoming
poverty. The global economic crisis of 2008 founded to have negatively affected the
well-being of most people in the world, forcing governments to mobilize all efforts to
ensure social justice and mitigate the impact of the crisis on the most vulnerable. The
number of people classified as poor is increasing significantly. It was investigate that
the modern European social model was base on the model of social justice. It
presupposes the unity of actions of the state and civil society aimed at meeting the basic
material needs of all citizens, their participation in society and strengthening social
cohesion. It was substantiate that in Ukraine strategic planning aimed at overcoming
poverty should be a priority of public administration. To improve the planning process
for overcoming poverty, it is necessary to: rethink the role of change management in the
quality of life of the population; to study the impact of planned strategic and program
documentation measures on the degree and quality of life of the population; identify the
most vulnerable groups; develop a systematic approach to the programming of measures
to improve living standards; implement best practices in developing and implementing
poverty reduction strategies / programs in other countries. It was establishes that the
European policy of overcoming poverty is aimed at guaranteeing social and territorial
cooperation: creating a basis for cooperation, exchange of experience and dissemination
of the practice of obtaining results in the fight against poverty; development and
implementation of programs to support social innovation for the most vulnerable;
assessment of adequacy and resilience to social change of social protection measures,
pension systems.
It is determined that the problem of overcoming poverty at the present stage for the
international community does not exist in isolation. The fight against poverty must be
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systemic, carried out using the social and human resources of the global community.
Key words: poverty, population, politics, inequality, society, governance.
Постановка проблеми. На наднаціональному та національному рівні
стратегічне планування процесів подолання бідності отримало вирішальну роль
для гарантування сталості світового розвитку, про що засвідчує затвердження
ряду належних стратегічних документів на наднаціональному рівні та
напрацювання понад ста національних стратегій подолання бідності. Стратегічне
планування та окреслення найкращих напрямків діяльності для вирішення
найбільш термінових проблем, які є загрозою соціальній безпеці держави, пріоритетне завдання державного управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Такі вчені як Фляшнікова А.,
Лібанова Е., Стрижак О., Руженський М., Дубич К. та інші досліджували бідність
як соціально-економічні проблеми суспільства, причини бідності та її прояви в
контексті соціального захисту і т. д. Способам подолання бідності присвятили
свої праці такі провідні науковці, як Архангельський Ю., Васильців Т., Геєць В.,
Жаліло Я. та інші. Незважаючи на широке коло напрямів аналізу даної
проблематики, необхідність вивчення зарубіжного досвіду забезпечення та
реалізація політики щодо подолання бідності є актуальним.
Мета статті – аналіз зарубіжного досвіду щодо політики подолання бідності.
Виклад основного матеріалу. З середини 1990 років все більше праць
присвячували аналізу та узагальненню взаємозв’язків між зниженням бідності,
соціальним відторгненням (і, відтак, залученням) та економічним розвитком, що
спричинило введення стратегічного планування соціального спрямування. Майже
вся стратегічна та програмна документація наднаціонального рівня ХХІ століття
передбачає соціальний складник розвитку. З-поміж документації стратегічного
планування соціального спрямування на національному рівні варто виділити такі
дві категорії, як стратегії подолання бідності та національні плани соціального
залучення, які напрацьовуються практично в усіх державах світу.
Світова економічна криза 2008 р. негативно вплинула на добробут населення
більшості країн світу, примусивши уряди мобілізувати всі зусилля щодо
забезпечення соціальної справедливості та пом’якшення впливу кризи на
найбільш вразливі верстви населення. Чисельність осіб, віднесених до категорії
бідних, суттєво збільшується. Така ситуація частково пояснюється змінами на
ринку праці, скороченням фінансування програм соціального захисту населення,
суттєвою втратою робочих місць під час кризи. Поряд з цим, ефективність
соціальної політики та збільшення обсягу витрат на соціальний захист населення
мали місце в окремих країнах, що призвело до позитивного впливу на зниження
рівня бідності та нерівності доходів населення [1]. Зазначимо, що сучасна
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європейська соціальна модель заснована на моделі соціальної справедливості.
Вона передбачає єдність дій держави і громадянського суспільства, спрямованих
на задоволення основних матеріальних потреб усіх громадян, на їхню участь у
житті суспільства та на посилення соціальної згуртованості.
Варто звернути увагу на висловлювання О. Герасимова про те, що сьогодні
«зростає стурбованість з приводу того, що темпи й масштаби заходів бюджетної
компенсації не лише в потерпілих від кризи країнах, але і в інших європейських
державах не дозволяють належним чином вирішувати поставлені соціальна
завдання, водночас створюючи ризики для стійкості фінансової системи та
ускладнюючи її реформування. Скорочення державних витрат за рахунок
жорсткої економії бюджетних коштів призводить до зниження рівня соціального
захисту, а також якості й доступності державних послуг. Реформи на ринках праці
негативно вплинули на рівень зайнятості і ослабили вплив соціальних партнерів.
Постраждав і соціальний діалог, який є необхідною передумовою для
колективних домовленостей, що сприяють корегуванню розподільчої політики.
Це не лише зумовило мирні масові маніфестації, але й призвело до не цілком
мирних спалахів та обурення певних прошарків населення. На тлі зростаючої
нерівності доходів і збільшення частки працюючого бідного населення ці події
створюють загрозу соціально-економічній стабільності в ЄС» [2].
Зауважимо, що «зростаюча нерівність доходів характерна для всіх країн
світу. У сучасних дослідженнях зростання нерівності називають проблемою
номер один, що стоїть перед Північною Америкою. Природа економічної
нерівності змінюється. Як зазначає Хелен Гейл, якщо раніше основні проблеми
нерівності стосувались країн, що перебувають на нижчих щаблях економічного
розвитку, то тепер і в країнах середнього рівня стає все більше бідних людей»
[3, с. 12]. Навіть незважаючи на макроекономічне зростання країн, великі
сегменти їх громадян можуть опинитися на межі бідності. Одним із важливих
практичних завдань Європейського Союзу сьогодні є побудова моделей
багаторівневого державного управління, що забезпечувало б кращий соціальний
захист груп населення з мінімальними статками та зменшення явищ бідності та
соціальної ізоляції. До «груп ризику» належать такі соціальні групи: одинокі
матері, довгострокові безробітні, а також «працюючі бідні» – вони стикаються з
особливими ризиками бідності та соціального виключення.
У Довіднику Ради Європи Ратифікація Україною Європейської соціальної
хартії (переглянутої) (підписана 3 травня 1996 року) відкрила перспективи
імплементації міжнародних стандартів соціального захисту та напрацювання
належних правових процедур. Щоб виконати зобов’язання, визначені Хартією,
національне законодавство підпадає під відповідність європейських стандартів, в
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тому числі в питанні подолання бідності.
Останні положення відіграють особливу роль для українського
законодавства. Нині у визначенні права на соціальну допомогу відбувається
використання подвійних стандартів – прожиткового мінімуму та ступеня
забезпечення прожиткового мінімуму, що залежить від можливостей бюджету.
Право на захист від бідності та соціального відчуження передбачено, крім того,
ст. 30 Хартії. Щоб досягти даної мети, Сторони беруть на себе наступні
зобов’язання: «вжити заходи в рамках єдиного та скоординованого підходу для
полегшення особам, що живуть в обставинах соціального відчуження чи убогості
чи на межі таких умов, а також їх сім’ям, доступу, зокрема, до роботи, житла,
професійної підготовки, освіти, культури, а також соціальної та медичної
допомоги; переглядати ці заходи для того, щоб за необхідності пристосувати їх до
умов, які змінюються» [4].
Таким чином, Хартія покладає обов’язок загального й скоординованого
підходу в боротьбі з бідністю, також виділяє галузі суспільного життя, до котрих
повинен бути гарантований доступ людям, котрі живуть в обставинах
матеріального відчуження чи убогості, та членам їхніх сімей. У контексті
доведення важливості, а отже, і необхідності муніципально-правового
врегулювання проблеми бідності на особливу увагу заслуговує також положення
Європейської платформи співробітництва в сфері боротьби з бідністю та
соціальним відчуженням: європейські основи соціальної та територіальної єдності
від 16.12.2010 р. [5]. Так, хоча Платформа в основному орієнтована на державичлени ЄС, проте в ній ідеться також і про особливу участь місцевого
самоврядування у боротьбі із бідністю. У цьому коротко проаналізовані основні
причини існування проблеми бідності та соціальною відчуження осіб, що
проживають на території ЄС, а також представлені можливі шляхи їх подолання.
Перше, що привертає увагу, це «розширена деталізація кола осіб, які
належать до найбільш вразливих до бідності груп населення. Щоб
продемонструвати це, зупинимось детальніше на цьому питанні. Так, йдеться про
такі категорії осіб як діти, молодь, неповні сім’ї, сім’ї з утриманцями, сім’ї, що
залежать від заробітної плати одного працюючого, мігранти, деякі етнічні
меншини (наприклад, цигани), люди з обмеженими можливостями або ті, що
страждають на важкі хронічні захворювання, жінки, працюючі неповний робочий
день (у зв’язку з причинами, що не залежать від їх волі, наприклад, відсутність
доступних послуг по догляду за дітьми ускладнює повноцінну участь таких осіб
на ринку праці), люди похилого віку, пенсіонери, безпритульні, матеріально
депривовані особи, а також особи, які підпадають під ознаки поняття «соціальне
відчуження» [6]. Такий «індивідуальний» підхід до кожної вразливої до бідності
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групи населення сприяє ефективнішому вирішенню відповідної проблеми.
Так В. Стрільчук зауважує, що відповідно до даної Платформи виділяють
такі особливості індивідуалізації:
«1. При боротьбі із бідністю з такою категорією населення як діти
пропонується покращити політику працевлаштування, зокрема допомагати
батькам у пошуку роботи; покращити якість догляду за дітьми, у тому числі
створити умови доступності послуг по догляду за дітьми, оскільки їх відсутність
ускладнює повноцінну участь батьків на ринку праці; підвищити якість робочих
місць та покращити умови праці; сприяти у здобутті нових навичок роботи, які б
відповідали попиту на ринку праці; розробити систему податкових пільг;
покращити сімейну політику; покращити соціальне забезпечення тощо.
2. Запобігання ж бідності серед літніх людей пов’язується з адекватністю та
довготривалою стабільністю пенсійних систем. Адже швидке старіння
європейського суспільства має вкрай обтяжливі наслідки для пенсійних систем
усіх країн, що робить потребу в пенсійній реформі нагальнішою, ніж будь-коли.
Запорукою стабільних пенсій у майбутньому є активність літніх людей, яка
створює умови для їх тривалішого функціонування на ринку праці. Пенсійні
реформи повинні враховувати осіб, які мають невеликий досвід роботи або не
мають його взагалі, оскільки вони стають залежними від мінімальних доходів для
людей похилого віку. В такому разі має враховуватись і загальна система
соціального захисту» [6].
Варто звернути увагу на те, що загалом «європейська політика подолання
бідності спрямовується на гарантування соціального та територіального
співробітництва для подолання бідності та соціального відторгнення. Завдання
стратегічного планування подолання бідності у ЄС є наступними: створення
основи для кооперації, обміну досвідом та поширення практики отримання
результатів у боротьбі з бідністю, а також здійснення конкретних дій на
підтримку вразливих груп населення; розроблення та впровадження програм
підтримки соціальних інновацій для найбільш незахищених верств населення
(шляхом надання інноваційних технологій у навчанні та освіті, створення робочих
місць для бідних груп населення, боротьби з дискримінацією, а також шляхом
розробки нових правил для мігрантів, що дозволять їм задіяти свій потенціал);
здійснення оцінки адекватності і стійкості до суспільних змін заходів соціального
захисту, пенсійних систем, виявити шляхи кращого доступу до систем охорони
здоров'я. На національному рівні країни-члени ЄС мають планувати дії для
боротьби з бідністю та соціальним відторгненням, визначити та впроваджувати
заходи для покращення життя соціально відторгнених груп населення (неповні
сім’ї, літні жінки, меншини, люди з обмеженими можливостями тощо) та
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розгорнути програми соціального захисту і пенсійних систем для гарантії
отримання відповідного доходу та належного рівня послуг системи охорони
здоров'я тощо. У країнах ЄС в основному розробляються національні стратегії
(плани) соціального залучення та подолання бідності (у відповідності з відкритим
методом координації ЄС). Всі стратегії (програми, плани, плани заходів)
подолання бідності як правило затверджуються відповідними установами,
завдання виконуються органами влади з обов’язковим звітуванням про
результати. У багатьох країнах на виконання національної стратегії подолання
бідності (на три, п’ять, або десять років) приймається виконавчий документ
(Урядом чи Президентом) – Програма подолання бідності (далі – Програма) на
декілька років (від одного до п’яти)» [7].
При цьому, «окремий сегмент стратегічного планування складають
національні стратегії подолання бідності (poverty reduction strategies). Стратегічне
планування такої спрямованості (результатом якого є Стратегія подолання
бідності, далі – СПБ) було запроваджено Міжнародним Валютним Фондом
(МВФ) та Світовим Банком у 1999 році. Цей підхід визначав підходи до
впровадження стратегій бідності, розроблених на національному рівні, для
посилення взаємозв’язку між власними зусиллями країн щодо реалізації стратегій,
донорською підтримкою та виконанням завдань розвитку для досягнення ЦРТ
(СПБ розміщені на веб-сайтах МВФ і Світового Банку). Механізми, розроблені
міжнародними організаціями та закріплені у відповідних стратегічних документах
наднаціонального рівня, мають різний фокус та застосовують різні інструменти та
методи, проте вони мають спільний набір базових принципів щодо посилення
координації та співробітництва з метою подолання бідності як найважливішого
пріоритету глобальної співпраці» [7].
Національні системи соціального захисту в країнах-членах ЄС «зазнають все
більшого тиску з боку демографічних змін, а економічна криза тільки погіршила
ситуацію. Реформування систем необхідне, проте важливим залишається
збереження принципу солідарності між поколіннями, забезпечення належного
захисту від ризиків, пов’язаних із безробіттям, проблемами зі здоров’ям, у тому
числі з виробничим травматизмом і професійними захворюваннями, бідністю, а
також забезпечення захисту осіб похилого віку. Усі ці принципи вкрай важливі
для створення справедливого і згуртованого суспільства» [2]. Розглянемо більш
детально риси європейської соціальної моделі та державної політики боротьби з
нерівністю. На сьогодні в країнах Європейського Союзу утворилося чотири
моделі
соціальної
політики:
скандинавська
(соціал-демократична),
англосаксонська (неоліберальна), континентальна (корпоративна) і південноєвропейська (заснована на традиціях із великим значенням сім’ї).
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1. Скандинавська модель поширена у Швеції, Фінляндії, Данії та Норвегії.
Характерною рисою цієї моделі є надання державою широкого кола гарантій,
пільг та соціальної підтримки всім громадянам у межах державного соціального
забезпечення з високим рівнем дотацій сімейних бюджетів. Ця система
фінансується за рахунок високих податкових ставок на підприємницький дохід і
прибутковий податок (вилучається до 65 % доходів високоприбуткових груп
населення). Це дозволяє державі акумулювати великі обсяги ресурсів і
перерозподіляти значні обсяги доходів. У Швеції соціальні витрати становлять
майже 50 % державних витрат. Соціальна політика націлена на недопущення
бідності й забезпечення всім зайнятим громадянам пристойного рівня життя.
2. Англосаксонська модель, прийнята у Великій Британії та Ірландії,
заснована на принципі надання гарантованого мінімального доходу, що
забезпечує задоволення базових потреб. Фінансування соціальної системи
розподілене між державою, роботодавцями та працівником (особисте соціальне
страхування). Із державного бюджету фінансується соціальна підтримка сімей.
3. Континентальна модель, головні принципи якої заклав ще Отто фон
Бісмарк, поширена в Німеччині, Австрії, Франції, країнах Бенілюксу. Центральне
місце в ній посідає обов’язкове соціальне страхування, тісно прив’язане до
зайнятості та сімейного стану. Фінансування відбувається насамперед у формі
внесків працівників і роботодавців у страхові фонди, тобто держава не бере на
себе основний тягар соціальної відповідальності.
4. Південноєвропейська модель поширена в Іспанії, Португалії, Італії та
Греції. Традиційно для неї був характерний низький рівень соціального
забезпечення, а соціальний захист переважно належав до сфери турботи родичів,
сім’ї та церкви за обмеженої участі держави. Ця модель почала вдосконалюватися
лише в останні десятиріччя.
Висновки. Таким чином, проблема подолання бідності на сучасній стадії для
міжнародної спільноти не існує відокремлено, вона вписана в суперечливий та
багатоаспектний контекст процесу світового розвитку. Розвиток світової
економіки, зміни клімату, екологічна ситуація на Землі є об’єктивними
факторами, що мають вплив та, безумовно, неабияк впливатимуть на дану
проблему у перспективі. Зважаючи на це, боротьба з бідністю має бути
системною, здійснюватися, використовуючи соціальний та людський ресурс
глобальної спільноти. Міжнародні неурядові організації у власній роботі
зважають на названі аспекти та, стараючись подолати проблему бідності, не лише
зважають на глобальність даної проблеми, а й на її національний та інституційний
вимір. Потрібно брати до уваги європейські підходи до програмування
соціального розвитку (йдеться про політику соціального залучення). Програма
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повинна визначати зв’язки між діяннями та впливом їх впровадження на стан
благополуччя мешканців держави, акцентуючи на найбільш бідних та вразливих
прошарках мешканців.
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СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВПЛИВУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПIЛЬСТВА НА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПРАВООХОРОННОЇ ДIЯЛЬНОСТI
Анотація. У статті досліджені особливості механізмів впливу
громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної
дiяльностi. Визначено, що у процесі вивчення наукової літератури зарубіжних
авторів з даної тематики, стало зрозумілим, що, на даний час, ще не сформований
єдиний підхід до трактування вищевказаних термінів. Тому, вважаю за необхідне
здійснити ґрунтовне дослідження та уточнення визначень вказаних понять як у
правоохоронній сфері, так і в галузі державно-управлінської науки.
Обгрунтовано, що сучасне енциклопедичне тлумачення терміну
«регулювати» визначається у декількох трактуваннях: налаштувати (настроїти)
належним чином; контролювати; налаштувати предмет так, щоб він працював
правильно; привести у відповідність із звичною практикою, правилом, законом.
Виокремлено, що мета публічного адміністрування заснована на
використанні системи суспільних цінностей, які мають сильний вплив на
суспільну свідомість та представляють собою безпосереднє джерело для
виявлення стимулів людської діяльності та мотивів для конкретної поведінки
особистості, одночасно здійснюючи об’єднання моральними, ідейними та
естетичними засобами певних інтересів.
Зазначено, що механізм державного управління це комплекс структур,
інституцій, процесів, станів та послідовності дій у державі, який можна
охарактеризувати як результат організованої діяльності людей, який здійснюється
з метою розв’язання існуючих суспільно-політичних проблем та реалізації потреб,
інтересів громадян за допомогою впливу держави та безпосереднього
регулювання життєдіяльності соціуму з використанням усталених суспільних
норм, правил та цінностей.
Наведено думку про те, що громадянське суспільство виступає як
саморегулююча соціальна система, яка обумовлює існування держави. Зазначено,
40

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №4 (4) 2020

що взаємозв’язок держави із громадянським суспільством необхідно розглядати
як стійкі зв’язки інститутів громадянського суспільства з інститутами держави.
Важливою особливістю, у такому випадку, є те, що дані відносини мають бути
оптимально адекватними з метою отримання позитивного результату такої
взаємодії.
Аналізуючи закономірності розвитку громадянського суспільства та правової
держави, в цілому, обгрунтовано особливу роль правоохоронних органів у
здійсненні державного управління. Так, правоохоронні структури можуть
надавати окремі послуги та задовольняти людські потреби у тій мірі, яка прямо
залежить від рівня розвитку держави та сукупності правових норм, що регулюють
діяльність правоохоронних органів.
Ключові слова: взаємодія інститутів громадянського суспільства та органів
публічної влади, правоохоронна сфера, система суспільних цінностей, існуючий
стан виробництва.
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Personnel Management, Frometivska str., 2, Kyiv, 03039, tel.: (044) 264-52-54,
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MODERN RESEARCHES OF MECHANISMS OF INFLUENCE OF A
CIVIL SOCIETY ON THE STATE REGULATION OF LAW ENFORCEMENT
ACTIVITY
Abstract. The article investigates the peculiarities of the mechanisms of the
influence of civil society on the state regulation of law enforcement activity. It is
determined that in the process of studying the scientific literature of foreign authors on
this topic, it became clear that, at present, has not yet formed a unified approach to the
interpretation of the above terms. Therefore, I consider it necessary to carry out a
thorough study and clarification of the definitions of these concepts both in law
enforcement and in the field of public administration science.
It is substantiated that the modern encyclopedic interpretation of the term
"regulate" is defined in several interpretations: to adjust (adjust) properly; control;
adjust the item so that it works properly; bring into line with usual practice, rule, law.
It is emphasized that the purpose of public administration is based on the use of a
system of social values that have a strong influence on public consciousness and are a
direct source for identifying incentives for human activity and motives for specific
individual behavior, while combining moral, ideological and aesthetic means of certain
interests.
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It is noted that the mechanism of public administration is a set of structures,
institutions, processes, states and sequences of actions in the state, which can be
characterized as a result of organized activities of people, which is carried out to solve
existing socio-political problems and meet the needs and interests of citizens. the
influence of the state and direct regulation of society with the use of established social
norms, rules and values.
The opinion is given that civil society acts as a self-regulating social system, which
determines the existence of the state. It is noted that the relationship between the state
and civil society should be considered as a stable relationship between civil society
institutions and state institutions. An important feature, in this case, is that these
relationships must be optimally adequate in order to obtain a positive result of such
interaction.
Analyzing the patterns of development of civil society and the rule of law, in
general, the special role of law enforcement agencies in the implementation of public
administration is substantiated. Thus, law enforcement agencies can provide certain
services and meet human needs to the extent that directly depends on the level of
development of the state and the set of legal norms governing the activities of law
enforcement agencies.
Keywords: interaction of civil society institutions and public authorities, law
enforcement sphere, system of public values, current state of production.
Постановка проблеми. Сучасні процеси розвитку цивілізації мають
тенденцію до підвищення ролі громадянського суспільства у розбудові правової
демократичної держави. Така ситуація обумовлена активним використанням
потенціалу громадянського суспільства в питаннях вдосконалення системи
публічного адміністрування, забезпечення контролю за діяльністю органів
публічної влади та місцевого самоврядування, здійснення оперативної мобілізації
матеріальних, інформаційних та інтелектуальних ресурсів громадян з метою
попередження появи загроз державному суверенітету країни та її територіальній
цілісності. Тому, особливо актуальним постає питання дослідження механізмів
впливу
громадянського
суспільства
на
державне
регулювання
правоохоронної діяльності, адже правоохоронна сфера містить у собі
різноманітні елементи силових інструментів держави [1, c. 6].
Країни-учасники європейської спільноти уже не раз показували приклади
успішного досвіду у питаннях взаємодії інститутів громадянського суспільства та
органів публічної влади. Для кожної з цих держав характерна певна національна
специфіка, адже існують унікальні територіальні особливості історичних
соціальних, політичних, економічних, культурних умов функціонування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі автори розкривають зміст,
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вже існуючих у різних країнах, моделей взаємодії між інститутами
громадянського суспільства та органами публічної влади, або здійснюють
формування універсальних моделей (ідеальних по своїй структурі), які можуть
реалізовуватись у такій взаємодії.
Питаннями взаємодії громадського сектору та представників правоохоронних
органів завжди були зацікавлені зарубіжні дослідники, серед яких: С. Братель,
Ю. Габермас,
С. Елісон,
Й. Зонінзайн,
М. Іж,
Кл. Оффе,
О. Пухкал,
Л. Сандстрьом, Р. Свон, Дж. Холл, Ф. Шміттер та інші.
Мета статті – дослідити особливості механізмів впливу громадянського
суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi.
Виклад основного матеріалу. Маю зазначити, що без глибокого
дослідження теоретичної бази публічного адміністрування, в цілому, та його
механізмів, зокрема, практично неможливе всестороннє вивчення проблемних
питань державно-управлінської науки. Таке дослідження включає основні
теоретичні засади державно-управлінського процесу та його понятійнокатегорійного апарату, зокрема, визначення сутності основних понять публічного
адміністрування, їх взаємозв’язку та структури.
Саме тому, вважаю доцільними, у контексті даної статті, розкрити
теоретичний зміст механізмів впливу громадянського суспiльства на державне
регулювання правоохоронної дiяльностi з метою розв’язання проблематики
залучення його потенціалу до формування і реалізації правоохоронної сфери.
Маю зазначити, що у процесі вивчення наукової літератури зарубіжних
авторів з даної тематики, стало зрозумілим, що, на даний час, ще не сформований
єдиний підхід до трактування вищевказаних термінів. Тому, вважаю за необхідне
здійснити ґрунтовне дослідження та уточнення визначень вказаних понять як у
правоохоронній сфері, так і в галузі державно-управлінської науки.
Насамперед, необхідно уяснити, що для більшості наук гуманітарного та
технічного профілів категорія «механізм» є базовою та застосовується у різних
змістовних значеннях. Аналіз дискурсного поля предмету дослідження говорить
про те, що низка наукових тлумачень категорії «механізмів державного
управління» не мають єдиного сталого трактування, а лише певні точки перетину.
Деякі вчені розглядають поняття «механізми державного управління» як засіб,
частина дослідників  вбачає сутність даних механізмів як сукупності елементів
управління, інша частина – як сукупність способів та методів, меншість авторів
окреслює їх як динаміку розвитку, або систему. Загальною особливістю для усіх
підходів до визначення цього поняття є думка про те, що функціонування
механізмів направлене на досягнення поставленої цілі та на отримання
конкретних результатів.
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Аналізуючи основні концептуальні підходи до визначення сутності поняття
«механізми державного управління» особливого значення набуває проведення
ґрунтовного дослідження його змісту у сфері взаємодії інститутів громадянського
суспільства із органами публічної влади [2].
Погоджуюся з думкою про те, що, у будь-яких умовах, виконання певних
функцій потребує динамічного ходу різноманітних процесів та виконання певної
послідовності дій. Такий підхід можна прослідкувати в авторському визначенні
А. Кульмана, згідно з яким «механізм» виступає як система, яка містить
конкретну послідовність явищ. Основними складовими, в даному випадку, є і
вхідне і вихідне явища, а, також, часові проміжки між ними [3, c. 66].
На мій погляд, автор дещо спрощено розглядає досить широку категорію
механізмів державного управління. Проте, маю зазначити, що в такому контексті
вищезазначені механізми вказують на існування їх однобічного цілеспрямованого
впливу з урахуванням чітко визначеного вектору такого впливу. У моєму баченні,
механізм державного управління представляє собою особливий компонент
системи управління, що забезпечує вплив на зовнішні та внутрішні фактори, від
існуючого стану яких залежить результат діяльності об’єкта управління.
Протилежний підхід, у контексті системного бачення, сконцентрований на
охопленні такого явища як управління та усіх управлінських процесів, в цілому,
різноманітними механізмами. Прихильником такої концепції є В. Кноррінг, який
вважає, що управління представляє собою певний процес, а, власне, система
управління виступає механізмом, який забезпечує здійснення такого процесу [4, c.
60].
З моєї точки зору, процес забезпечення управління має включати конкретні
дії спеціальних уповноважених на це інституцій, а не реалізацію «системи» та
«методів».
Маю зазначити, що слово «регулювання» походить від латинського слова
«regula»  норма, правило. Згідно з енциклопедичним значенням «регулювати»
«regulate» означає контролювати з використанням правил, або ж направляти, а
саме «регулювання» («regulation») визначається як правило для управління, або
нормативно-правовий акт, який регулює певні відносини.
Сучасне енциклопедичне тлумачення терміну «регулювати» визначається у
декількох трактуваннях:
 налаштувати (настроїти) належним чином; контролювати;
 налаштувати предмет так, щоб він працював правильно;
 привести у відповідність із звичною практикою, правилом, законом [5, c.
57].
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Використовуючи історичні витоки виникнення даного терміну, можна
сформувати власне бачення визначення поняття «державне регулювання»:
сукупність державних заходів, які направлені на скерування поведінки
юридичних та фізичних осіб таким чином, щоб досягти умов, необхідних для
досягнення цілей, які поставлені органами публічної влади.
З наукової точки зору Б. Райзберга, управлінням можна вважати вплив
суб’єкта на об’єкт з метою спрямування його дій таким чином, щоб забезпечити
реалізацію інтересів суб’єкта. На думку автора, публічне адміністрування можна
вважати способом налаштування та коригування діяльності економічного об’єкта,
що спрямовується управлінням, у цілому [6, c. 116].
На мою думку, здійснення публічного адміністрування напряму пов’язане із
формуванням та застосуванням органами публічної влади конкретних правил.
Вказані правила мають бути направлені на коригування діяльності юридичних та
фізичних осіб і при умові порушення таких правил можливе застосування
правових санкцій до винних осіб.
M. Хайдеггер підтримує науковий підхід, за якого мета публічного
адміністрування заснована на використанні системи суспільних цінностей.
Вказані цінності мають сильний вплив на суспільну свідомість та представляють
собою безпосереднє джерело для виявлення стимулів людської діяльності та
мотивів для конкретної поведінки особистості, одночасно здійснюючи об’єднання
моральними, ідейними та естетичними засобами певних інтересів [7, c. 77].
На мою думку, публічне адміністрування виступає як процес здійснення
державою економічних, організаційних, правових та інших заходів у різних
сферах життєдіяльності суспільства задля їх впорядкування, формування та
застосування загальноприйнятих правил та норм поведінки людей, а, також,
уникнення появи негативних явищ у суспільстві. Отже, можна вказати на те, що
зміст даного поняття визначається через безпосередній вплив управляючої
системи на конкретний об’єкт управління.
Однак, в той же час, на переконання Р. Амірової, механізм державного
управління представляє собою комплекс методів та засобів системи публічного
адміністрування, способів організаційного, інформаційного, нормативноправового та економічного забезпечень.
З їх допомогою здійснюється
регулювання відносин суб’єктів певних галузей у виробничо-економічному
напрямі, а, також, визначається вплив на існуючий стан виробництва та рівня його
ефективності [8, c. 122].
Можна відзначити, що даний підхід, у повному обсязі, може окреслити
систему
складових
організаційно-економічного
механізму
державного
управління.
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На мій погляд, особливої уваги заслуговує, також, і визначення поняття
«структура»,
яка
в
енциклопедичному
значенні
трактується
як
«взаєморозташування та зв’язок певних елементів побудови». У контексті
державно-управлінської науки, сутність поняття «структура» розкривається у
дещо іншому значенні: комплекс стійких взаємозв’язків у системі
адміністрування, який забезпечує цілісність такої системи та її тотожність.
Прихильниками підходу, за якого механізми державного управління
розглядаються крізь призму функцій та структури, є Б. Гурне. Згідно з його
науковою позицією, до складу механізмів державного управління входять засоби,
заходи, стимули, важелі та різноманітні способи, що практично застосовуються
органами публічної влади з метою здійснення безпосереднього впливу на
суспільне життя, виробництво, а, також, на будь-яку соціальну систему задля
досягнення поставленої мети.
У моєму баченні, будь-яка структура виступає «крайньою» ланкою, яка
охвачує механізми державного управління та процес їх безпосередньої реалізації.
У свою чергу, зміст поняття «структурованість» розкривається як процес
практичної реалізації таких механізмів, що забезпечує здійснення управління у
будь-якому середовищі.
До того ж, механізми державного управління, на наш погляд, можна
розглядати у регуляторній площині, адже держава за їх допомогою здійснює
регулювання суспільних відносин у різних сферах. Такий підхід підтримує
Дж. Стигліц, який досить ємко визначає сутність механізму децентралізованого
ринку, а, також, надає йому регуляційну функцію для управління процесами
виробництва та споживання матеріальних благ [3, c. 67].
Отже, підсумовуючи, можна надати власне визначення поняття «механізм
державного управління»: комплекс структур, інституцій, процесів, станів та
послідовності дій у державі, який можна охарактеризувати як результат
організованої діяльності людей, який здійснюється з метою розв’язання існуючих
суспільно-політичних проблем та реалізації потреб, інтересів громадян за
допомогою впливу держави та безпосереднього регулювання життєдіяльності
соціуму з використанням усталених суспільних норм, правил та цінностей. З
іншої сторони, вважаю, шо механізм державного управління виступає формою
реалізації державних функцій, у якій органи публічної влади є суб’єктом
управління.
Сучасне розуміння ідеї існування та розвитку громадянського суспільства
засноване на концептуальних підходах відомих філософів та знаходить своє
смислове відображення у нормативно-правових документах та наукових працях,
що, у сукупності, визначають основні тенденції розвитку сучасного суспільства.
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Враховуючи тему дослідження, вважаю, що розкриття сутності та
походження поняття «громадянське суспільство» є досить актуальним питанням
для глибокого вивчення та аналізу точок зору зарубіжних авторів [1, c. 21].
Категорія «громадянське суспільство, на нашу думку, на сьогоднішній день,
виступає одним із основних складових розуміння змісту суспільних відносин,
взаємодії з органами публічної влади та з конкретною особистістю. Актуальним
питанням, також, залишається дослідження диференціації держави та інституцій
громадянського суспільства, адже, держава, у такому контексті, відіграє досить
вагому роль у формуванні особистості, яка живе у часто змінюваному середовищі
суспільного життя.
У першу чергу, значення поняття «громадянське суспільство» розкривається
як конкретна форма людського існування, яка характеризується наявністю у
суспільному житті громадянських, або політичних, зв’язків.
Звертаючи увагу на наукову точку зору Г. Гегеля, можна зазначити, що
категорія «громадянське суспільство» визначається як особлива фаза розвитку
процесу діалектичного руху явищ від сім’ї до держави. На думку автора,
характерне для громадянського суспільства соціальне життя має риси, що
відрізняють його від публічного життя держави, в цілому, та етичних основ
певної сім’ї, зокрема. В основі функціонування громадянського суспільства
лежить система потреб, яка за базові параметри бере риси приватної власності, а,
також, застосування системи правосуддя [9, c. 45-46].
На мою думку, така термінологія автора досить важка для розуміння та дає
можливість по-різному визначити зміст поняття «громадянське суспільство».
Надаючи індивідуумам громадянського суспільства статус приватних осіб, автор
не передбачає можливості розуміти його як суспільство громадян своєї держави.
Природу виникнення громадянського суспільства у своїх наукових роботах
ґрунтовно розглядали такі сучасні автори як: Ю. Габермас, Дж. Кін, Р. Патнем,
Н. Розенблюм. Однак, особливістю їх досліджень було акцентування уваги на
політологічних та філософських напрямах, без розгляду правової природи
громадянського суспільства.
У науковій роботі Дж. Локка розкрита авторська парадигма «держава заради
суспільства», яка була створена на основі протестів проти владного порядку та
спроб зазіхання на життя, права і свободу громадян. За таких умов, автором було
визначено намір переглянути існуючі, на той час, традиційні відносини громадян
із органами публічної влади. В такій інтерпретації держава може окреслюватись
як інструмент громадян, який реалізовує завдання правового захисту особи та
зовнішньої безпеки країни. Джерелом виникнення громадянського суспільства, у
той час, він вважав параметри природного стану громадян своєї держави, а, саме,
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стану абсолютної рівності та свободи щодо власних дій, думок, розпорядження
власним майном та, безпосередньо, собою.
З наукової точки зору Дж. Локка, такий природний стан потребує збереження
людства та миру у соціумі. З урахуванням того, що ситуація у світі досить
мінлива та нестабільна, однією зі спроб уникнути війни є формування
громадянського суспільства [1, c. 25].
На мій погляд, така позиція автора показує реальне ототожнення сутності
держави та громадянського суспільства, а держава, у такому ракурсі, виступає
виконавцем соціальних функцій, не застосовуючи насильницьких методів
управління.
За твердженням Ч. Тейлора, існування будь-якого політичного суспільства
можливе за умови додержання певних дисциплінарних норм та правил
громадянами, зокрема, обов’язкова сплата податків, служба в армії та додержання
певних обмежень. Для формування вільного суспільного простору необхідно
примусові заходи держави змінити на сприяння появі добровільного бажання
громадян усі ці правила виконувати.
Згідно з даним твердженням, можна припустити, що умови для формування
та розвитку громадянського суспільства полягають у внутрішньому само
ототожненні осіб як з окремими колективними інституціями, так і з суспільством,
у цілому. Дисципліна громадян, у такому випадку, може бути забезпечена лише за
участі патріотичної ідентифікації.
У рамках концепції соціального лібералізму, відзначимо точку зору Д. Роулз,
який дав наукову характеристику поняттю «громадянське суспільство». Згідно з
авторським підходом, воно виступає гарантом забезпечення прав і свобод
кожного індивідууму, що, також, виконує захисну функцію від посягань держави
на інтереси громадян. У такому випадку, громадянське суспільство виступає
проміжною пом’якшуючою ланкою у взаємодії громадянина та держави, з
урахуванням принципу свободи людини як однієї з найвищих цінностей у світі.
Маю зазначити, що існує, також, науковий підхід, який заснований на
ототожненні категорії «громадянське суспільство» з категорією «відкрите
суспільство». Прихильником такого підходу можна назвати К. Поппера, в
наукових роботах якого концепція відкритого суспільства досить глибоко
розкриває сутність даного поняття. На думку автора, суспільство, в якому
громадяни ухвалюють власні рішення, передбачає формування нових особистих
відносин там, де можна вільно в них вступити, як результат  виникає новий
індивідуалізм.
Разом з тим, на мою думку, на відміну від громадянського суспільства,
відкрите суспільство представляє собою ідеальну світоглядну конструкцію,
48

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №4 (4) 2020

приклад, до якого має прагнути сформоване державно-організоване суспільство.
Можна погодитись з позицією Є. Геленера, який вважає, що громадянське
суспільство виступає як саморегулююча соціальна система, яка обумовлює
існування держави. Автор вважає, що взаємозв’язок держави із громадянським
суспільством необхідно розглядати як стійкі зв’язки інститутів громадянського
суспільства з інститутами держави. Важливою особливістю, у такому випадку, є
те, що дані відносини мають бути оптимально адекватними з метою отримання
позитивного результату такої взаємодії.
У ракурсі теми даної статті, можна частково погодитись з науковим
підходом Ф. Шміттера, який визначає основні ознаки функціонування інститутів
громадянського суспільства, а, саме:
 здатність організовувати та впроваджувати у життя проєкти з метою
захисту інтересів громадян;
 повна незалежність від впливу органів публічної влади та суб’єктів
господарської діяльності;
 відсутність прагнення у захопленні державної влади;
 здатність реалізовувати свою діяльність у рамках легітимно встановлених
законом політико-правових норм.
У свою чергу, М. Шехтер вважає, що громадянське суспільство виступає
простором для боротьби різнонаправлених об’єднань та формувань з метою
досягнення поставлених цілей та захисту корпоративних інтересів [10, c. 14].
Маю зазначити, що, у такому контексті, транснаціональні корпорації також
вважаються інститутами громадянського суспільства. Між тим, не зважаючи на
переваги такого підходу, він, на мою думку, має суттєві недоліки, що мають
безпосередній зв'язок з необхідністю розподілу державних громадських,
політичних та економічних інтересів.
У пошуках загальноприйнятного універсального визначення поняття
«громадянське суспільство», доцільно звернутися до структурно-функціонального
підходу. Прихильником такого підходу можна вважати Дж. Александера, який
запропонував найширшу за значенням дефініцію даного поняття: «громадянське
суспільство – це сфера людської солідарності» [11, c. 39; 12].
Досить
сучасною,
на
сьогоднішній
день,
залишається позиція
Ю. Габермаса щодо визначення сутності поняття «громадянське суспільство». На
думку автора, традиційне громадянське суспільство представляє собою певну
публічну сферу активності громадян, яка має характерні ознаки:
 відкритість комунікації;
 застосування раціонального критичного мислення;
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 концентрація на отриманні суспільних благ, не акцентуючи увагу на
приватних інтересах.
На мою думку, завдяки науковому вкладу Ю. Габермаса у розвиток теорії
громадянського суспільства, наприкінці минулого століття, така теорія почала
набувати чітко окресленої дискурсивної інтерпретації. Розкривається ідея
свободи особистості і громадянина та побудови демократичного суспільства не
тільки на рівні правової та інституційної сфер, а, також, і в процесі окреслення
національної та етнічної свідомостей, практикується застосування дискурсивних
практик щодо розвитку взаємовідносин, комунікацій та стосунків у суспільстві.
Визначення поняття «громадянське суспільство» за Е. Арато Дж. Коеном,
розкривається як сфера соціальної взаємодії між державою та економікою, яка
складається із різноманітної кількості взаємовідносин: близького спілкування
(сім’я), об’єднань та формувань (в тому числі, добровільних) та певних форм
публічної комунікації. Згідно з даним підходом, основні методи формування та
інституціоналізації громадянського суспільства  самоорганізація та
самомобілізація. До того ж, автори наголошували на безперервній трансформації,
шляхом самодовершення громадянського сектора у напрямі модернізації
суспільних процесів.
Аналізуючи закономірності розвитку громадянського суспільства та правової
держави, в цілому, Р. Свон визначає особливу роль правоохоронних органів у
здійсненні державного управління. Так, правоохоронні структури можуть
надавати окремі послуги та задовольняти людські потреби у тій мірі, яка прямо
залежить від рівня розвитку держави та сукупності правових норм, що регулюють
діяльність правоохоронних органів.
Таким чином, з вищесказаного можна зробити висновок, що Р. Свон, як і ряд
інших дослідників, визначає, що правоохоронним органам необхідна тісна
взаємодія з громадянським суспільством з метою задоволення людських потреб у
частині безпеки повсякденного життя.
Така ситуація, на мій погляд, зумовлена наявністю взаємодії,
взаємозалежності та взаємного впливу інститутів державного управління та
громадянської спільноти. Виходячи із вище викладеного, маю зазначити, що
взаємодія громадського сектору та представників правоохоронних органів, на
нашу думку, представляє собою процес, в якому ефективність забезпечення
правопорядку та надання допомоги громадянам має пряму залежність від
підтримки суспільством правоохоронних органів.
Таким чином, з моєї точки зору, громадянський сектор має вплив на
функціонування правоохоронної системи у формі громадського контролю за
діяльністю правоохоронців та шляхом визначення соціальних стандартів
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громадського правопорядку. Неналежний рівень розвитку діяльності
правоохоронних органів виявляє потребу у реформуванні даної системи. Однак,
практично, усі спроби удосконалення процесів функціонування правоохоронної
системи, на жаль, не мали кардинальних позитивних результатів, адже робота не
була націлена на глибокий аналіз суспільних проблем і потреб та не враховувався
рівень розвитку громадянського суспільства та, власне, його інтереси.
Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку, громадянське суспільство
мусить перетворитися зі спільноти, що притримується морально-опозиційних
поглядів, у політично-активну спільноту як учасницю демократичних процесів у
країні. З моєї точки зору, саме налагодження активної взаємодії населення з
державним сектором, розуміння внутрішніх процесів у країні та толерантність до
непопулярних, але необхідних рішень, з боку органів державної влади, стане
результатом такого перетворення громадянської спільноти.
Більшість сучасних дослідників визначають державу та громадянське
суспільство взаємозалежними та взаємопов’язаними правовими явищами. Саме
розвиток громадянської спільноти утворює державу і є невід’ємною частиною
останньої як гарант задоволення потреб громадянського суспільства. Тому,
органи публічної влади мають відштовхуватися у своїй управлінській діяльності
від інтересів населення.
Беручи до уваги результати сучасних досліджень розвитку механізмів впливу
громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності
у зарубіжній наукової думці, можна розкрити сутність даної категорії наступним
чином: контроль громадського сектору за роботою правоохронних органів для
профілактики та нейтралізації їх неправомірних дій відносно держави та
громадян, який здійснюється із забезпеченням ряду специфічних принципів. В
той же час, відсутність стійких та чітких механізмів контролю за діяльністю
правоохоронної системи формує передумови для збільшення кількості порушень
суспільних інтересів громадян самими правоохоронними органами, їх часткової
політизації та підвищення корупційних ризиків. Як наслідок такої ситуації −
створення перепон для розвитку демократичної країни та перешкоджання
наближенню України до європейських стандартів.
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ У БУДІВНИЦТВІ:
КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ
Анотація. В умовах трансформаційних процесів в національній економіці,
необхідно зосередити увагу на узгодженості та ефективності державного
контролю та управління закупівлями товарів, робіт та послуг у будівництві.
Законом України «Про публічні закупівлі» визначено правові та економічні
засади здійснення закупівель для забезпечення потреб держави, територіальних
громад та об’єднаних територіальних громад.
Цим законом регламентовано усі процедури закупівель, що застосовуються
замовником залежно від вартості запланованої закупівлі.
Вартість запланованої закупівлі визначає процедуру за якою вона буде
здійснюватися.
Публічні закупівлі поділяють на конкурентні процедури закупівель (відкриті
торги, торги з обмеженою участю, конкурентний діалог) та переговорну
процедуру закупівлі, що застосовується як виняток.
Предметом закупівель визначено товар, роботу, чи послуги, які закуповує
сторона замовника у межах єдиної закупівельної процедури або в межах
проведення спрощеної закупівлі.
Разом з тим, закупівлі товарів, робіт та послуг у сфері будівництва є одним з
найважчих аспектів і потребують детального підходу до організації процесу,
визначення предмета закупівлі та його вартості.
Встановлено, що процеси публічного управління закупівлями товарів, робіт
та послуг у сфері будівництва являють собою сукупність спеціалізованих
управлінських технологій (методів та прийомів), що забезпечують організацію
процесу публічних закупівель будівельної продукції уповноваженими суб’єктами,
які здійснюють закупівлі. Спрямованість зазначених процесів визначається
необхідністю
реалізації
принципів
обґрунтованості,
інноваційності,
справедливого
вибору
кращої
пропозиції,
запобігання
корупції,
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забезпечує високу ефективність реалізації державних публічних закупівель.
Ключові слова: публічне управління закупівлями, галузь будівництва,
державні замовлення, конкурсні торги, прок’юремент, тендер, процедури.
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PUBLIC ADMINISTRATION OF PROCUREMENT IN CONSTRUCTION:
CATEGORICAL AND CONCEPTUAL FRAMEWORK
Abstract. In the conditions of transformation processes in the national
economy, attention should be focused on coordinated and effective governmental
control and administration of goods, works, and services procurement in construction.
The Law of Ukraine “On public procurement” determines legal and economic
grounds of procurement to provide for the needs of the state, territorial communities
and amalgamated territorial communities.
This law regulates all procurement procedures applied by the client depending
on the planned procurement cost.
Cost of the planned procurement determines a procedure according to which it
will be held.
Public procurements are divided into competitive procurement procedures:
open biddings, restricted biddings, competitive dialog, and negotiated
procurement procedure which is a non-competitive procedure.
Subject of procurement is goods, works, or services purchased by the client
within a single procurement procedure or within a simplified procurement.
Simultaneously, procurement of goods, works, and services in the field of
construction is one of the most complicated aspects and requires a detailed approach to
organizing the process and defining the procurement subject and its cost.
It is ascertained that processes of public administration of goods, works,
and services
procurement
in
the
construction
field
poses
a
complex
of
specialized
managerial technologies (methods and
techniques)
that
ensure
arrangement
of
the process
of
building
product public procurement by
authorized persons that hold the procurements.
Direction of the mentioned processes is determined by a need to fulfill
principles of justification, innovation, fair selection of the best proposal,
prevention
of
corruption and ensures a
high
effectiveness
when
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performing governmental public procurements.
Keywords: public administration of procurement, construction industry,
public orders, competitive bidding, procurement, tender, procedures.
Постановка проблеми. Розвиток демократичної держави зумовлює
необхідність забезпечення прозорості та відкритості використання державних
коштів у господарському комплексі України, в тому числі в будівельній
галузі.
Створення прозорої системи вибору постачальників високоякісних товарів,
робіт, послуг у сфері будівництва за економічно обґрунтованими цінами є
основним пріоритетом розвитку публічного управління закупівлями. На думку
С. Шостак [1, с. 103-108]
поліпшення та
підвищення
функціонування
економічної діяльності України можливе за рахунок ефективної взаємодії органів
державної влади з міжнародними фінансовими організаціями при реалізації
спільних проектів, зокрема - здійснення публічного управління закупівлями
товарів, робіт та послуг у сфері будівництва. Тому виникає потреба здійснення
комплексного семантичного дослідження питань використання як державних
ресурсів, так і коштів міжнародних фінансових організацій та приватних коштів
для здійснення закупівель. Враховуючи нагальність питання щодо пошуку
раціонального підходу управління закупівлями у будівництві, вважаємо аналіз
зазначеної тематики релевантним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління державними
закупівлями детально було розглянуто в наукових роботах вітчизняних та
зарубіжних вчених, зокрема у працях Я. Горбатюк, Я. Дубрової, М. Кісельова,
Н. Кулак, С. Науменко, О. Непомнящого, В. Смиричинського, С. Шостак,
О. Юдіцького. При визначенні основних засад цієї державно-управлінської
діяльності
автори
акцентують
увагу
на
способах
забезпечення
конкурентоспроможності та прозорості торгів і використанні дієвих методів
контролю під час проведення кожного етапу закупівель. Однак, чисельна
кількість наукових джерел зумовлює необхідність дослідження понятійнокатегорійного апарату із зазначеної тематики з метою уніфікації їх використання.
Мета статті полягає у проведенні аналізу понятійно-категорійного апарату
публічного управління закупівлями у будівництві.
Виклад основного матеріалу. Питання стосовно визначення сутнісних
характеристик публічного управління закупівлями у будівництві і на сьогодні
залишаються відкритими, так як публічні закупівлі уособлюють у собі систему
організації закупівель та потребують детального аналізу. Визначити єдину точку
зору щодо розуміння ключових тверджень і категорій публічного управління
закупівельним процесом товарів, робіт та послуг у сфері будівництва є
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пріоритетним завданням, адже всі наукові пошуки втратять свою суть без
встановлення його точного понятійного апарату та узгоджених теоретичних
пріоритетним завданням, адже всі наукові пошуки втратять свою суть без позицій
провідних наукових організацій.
Наукові дискурси навколо терміну «публічне управління» не вщухали довгий
час. В Англо-українському глосарії термінів і понять державної політики й
економіки О. Кілієвич спробував з’ясувати сутність поняття «публічне
управління», а саме – відповісти на головні питання: Public – це сфера публічна чи
державна? Що в себе включає Public sector і які інститути належать до цієї сфери?
Керуючись здебільшого розробками канадського вченого Леслі Пала, фахівець
зауважує, що Public sector вміщує в собі інститути: загальнодержавний
регіональний, та місцевого самоврядування; Public policy краще розуміти як
суспільну політику, тобто політику, яка провадиться в суспільстві і для
суспільства (як варіант між державною і публічною); Public administration як
управління державними органами, провадження державної політики переважно
виконавчою гілкою влади [2].
Публічне управління поєднує в собі організацію державної влади,
регулювання суспільних відносин та соціальне управління. Системний вплив
держави на суспільні відносини більшість науковців розглядає як поєднання двох
складових – політичного управління та адміністрування [3].
Публічне управління процесом закупівель товарів, робіт та послуг у сфері
будівництва пропонується розглядати як форму цілеспрямованого впливу
держави в особі місцевих органів самоврядування та органів державної влади
через систему економічних, правових та адміністративних методів, використання
правових інструментів для забезпечення або підтримки виробничих процесів
щодо реалізації будівельної продукції, а також для досягнення цілей соціальноекономічної політики держави у сфері будівництва загалом [4].
Основною метою публічного управляння закупівлями є забезпечення
ефективного та прозорого здійснення закупівель, формування конкурентного
середовища під час здійснення закупівельних процедур, зокрема у будівельній
галузі, що зумовлює запобігання корупції та сприятиме розвитку добросовісної
конкуренції.
Сутність системи закупівель проявляється в її принципах, що визначені
статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) [5] а саме:
– добросовісній конкуренції серед учасників;
– максимальній економії, ефективністьості та пропорційності;
– відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель;
– відсутності дискримінації учасників та рівному ставленні до них;
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– об’єктивному

та неупередженому визначенні переможця процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі;
– запобіганні корупційним діям і зловживанням.
У цілому, система публічних закупівель відбувається за певними
стандартами і правилами. Вона ґрунтується на рівному і справедливому ставленні
до всіх учасників торгів, так як така діяльність передбачає прозорість і відкритість
процесу закупівель, за якою у будь-який час можна слідкувати он-лайн. Завдяки
саме електронній системі закупівель, що являє собою інформаційнотелекомунікаційну систему та забезпечує проведення процедур закупівель,
створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією та документами в
електронному вигляді, можна своєчасно подати заявку та взяти участь у торгах,
незалежно від форми власності та країни реєстрації учасника. До складу
електроннії системи закупівель входять веб-портал Уповноваженого органу,
авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін
інформацією та документами [5].
Варто зазначити, що управління процесом закупівлі товарів, робіт та послуг у
сфері будівництва спрямоване на створення, зміцнення та підтримку
взаємовигідних відносин із замовниками, підрядниками, покупцями для
досягнення конкретних цілей будівельного проекту [6, с.82-84].
У наукових колах з початку ХХІ ст. вживалися паралельно дефініції
«державні» та «публічні закупівлі». Так, український дослідник О. Юдіцький
розглядає державні закупівлі як соціальний інститут державного регулювання
економіки і зазначає, що він є стійкою моделлю поведінки певних членів
суспільства, що забезпечує виробництво і розподіл суспільних благ, регулює
грошовий обіг та характеризується наявністю специфічних функцій [7, с. 431].
На думку С. Чистова [8], державні закупівлі – це засіб державного
регулювання економіки, що передбачає, по-перше, формування на договірній
(контрактній) основі складу та обсягу товарів (робіт, послуг), необхідних для
задоволення державних потреб, по-друге, укладання державних договорів на
поставку (закупівлю) продукції серед підприємств (організацій, установ). Таким
чином, державна закупівля – це придбання замовником товарів за державні
кошти.
Після прийняття зазначеного Закону в українській науці утверджується
термін «публічні закупівлі». Законом визначено, що закупівлі є придбанням
замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому у цьому Законі [5].
Особливість публічних закупівель у будівництві полягає у формуванні
зниження вартості придбаних товарів і послуг, допомозі державному сектору
досягати своїх цілей і бути готовим до несподіванок у непередбачуваних
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ситуаціях, що безпосередньо впливає на стратегічні можливості та подальше
удосконалення процесу реалізації інвестиційно-будівельного проекту.
Я. Горбатюк [9, с.132-137] зазначає, що процедура відкритих торгів базується
на принципі відкритості та рівного (недискримінаційного) доступу до закупівель
усіх учасників. Проте обов’язковим є застосування системи електронних
закупівель та проведення електронного аукціону.
Законом
регламентовані
такі
види
публічних
закупівель,
що
використовуються, зокрема і при закупівлі товарів, робіт та послуг у будівництві.
Відкриті торги є головною процедурою закупівель, у якій можуть брати
участь усі бажаючі та для проведення якої має бути не менше двох учасників. Під
час проведення електронного аукціону поетапно знижується ціна, що проводиться
у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. Ціни визначаються з
урахуванням значень інших критеріїв оцінки за математичною формулою,
визначеною в методиці оцінки.
Під час зазначеної процедури ціни всіх тендерних пропозицій
розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до
найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною є найвища
ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова
стартова ціна за результатами попереднього етапу.
Торги з обмеженою участю застосовують у разі потреби попередньої
перевірки кваліфікації учасників шляхом проведення кваліфікаційного відбору.
Для цього виду закупівель, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму,
еквівалентну для товарів і послуг - 133 тисяч євро, для робіт - 5 150 тисяч євро,
тоді в електронній системі додатково оприлюднюються матеріали англійською
мовою. Торги проводять у два етапи.
На першому етапі проводять кваліфікаційний відбір учасників. Якщо для
участі у кваліфікаційному відборі документи подали менше ніж чотири учасники,
торги відміняють автоматично електронною системою закупівель.
За результатами розгляду і оцінки кваліфікації учасників процедури закупівлі
замовником, складається протокол кваліфікаційного відбору.
Другий етап проводять, якщо за результатами кваліфікаційного відбору до
участі допущено кількість учасників процедури закупівлі, яка визначена в
оголошенні про проведення торгів, або становить не менше ніж три учасники.
Учасники, які допущені до другого етапу, подають тендерну пропозицію, що
містить такі два файли: інформація з описом технічних характеристик,
характеристик якості тощо предмета закупівлі; інформації із зазначенням ціни.
Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся
інформація, крім інформації із зазначенням ціни, яка відкривається під час
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аукціону.
Конкурентний діалог є процедурою закупівлі, що визначена Законом, може
застосовуватися замовником за наявності однієї з таких умов:
- замовник не може визначити вимоги до предмета закупівлі внаслідок його
природи, складності, зокрема у разі закупівлі юридичних послуг, розробки і
впровадження інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення
наукових досліджень, експериментів або розробок;
- виконання договору про закупівлю передбачає розроблення проекту
виконання робіт (надання послуг) або використання нових інноваційних
технологій;
- замовник не може визначити точну технічну специфікацію з використанням
наявних технічних стандартів.
Конкурентний діалог проводиться таким чином:
 на першому етапі всім учасникам пропонується подати тендерну
пропозицію, у якій надається інформація про відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям, вимогам, визначеним замовником у тендерній
пропозиції, та опис рішення про закупівлю без зазначення ціни;
 після розкриття тендерної пропозиції замовник розглядає пропозиції
учасників на відповідність вимогам, установленим у тендерній документації для
першого етапу. Усі учасники, тендерні пропозиції яких не було відхилено,
запрошуються замовником до переговорів, але не менше ніж три учасники;
 після завершення діалогу з учасниками замовник вносить зміни до
тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета
закупівлі, чи визначає нові характеристики предмета закупівлі (без зміни
критеріїв оцінки) та запрошує всіх учасників, які брали участь у діалозі, взяти
участь у другому етапі;
 на другому етапі учасники повинні подати остаточні тендерні пропозиції із
зазначенням ціни [10].
Ще одним видом публічних закупівель є переговорна процедура закупівлі,
яку використовує замовник як виняток і, відповідно до якої замовник укладає
договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов
договору з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Так, на практиці
переговорні процедури закупівлі застосовуються в основному при закупівлі
електроенергії, природного газу, водопостачання, водовідведення або, за
необхідності продовження будівельних робіт, тим самим підрядником [11]. Слід
зауважити, що здійснення зазначеної процедури закупівлі потребує обов’язкового
обґрунтування використання від замовника з посиланням на експертні,
нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
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застосування відповідної процедури.
Зарубіжні та вітчизняні експерти розрізняють різні тлумачення закупівель за
державний кошт: закупівля, державні замовлення, конкурсні торги,
прок’юремент, тендер та торги.
Термін «державне замовлення» є прототипом сучасної дефініції «публічні
закупівлі». Вітчизняна дослідниця О. Софронова переконана, що «державне
замовлення» – це механізм державного регулювання економіки, основою якого є
формування на договірній (контрактній) основі складу та обсягів продукції або
робіт, необхідних для державних потреб, розміщення державних контрактів на
поставку (закупівлю) цієї продукції (робіт) серед суб’єктів господарювання,
незалежно від їхньої форми власності [12, с. 146]. Н. Кулак [13] вважає, що
генезис «державне замовлення» являє собою сукупність замовлень на закупівлі і
постачання продукції для державних потреб, що здійснюються державними
органами за рахунок бюджетних джерел фінансування, а також державних
позабюджетних фондів.
Спосіб розміщення замовлення на постачання товарів, виконання робіт чи
надання послуг характеризують таким поняттям як тендер. При цьому, стороною
замовника, або організатора конкурсу в певний спосіб штучно створюються
умови для конкурентної боротьби між постачальниками – учасниками конкурсу за
замовлення з метою вибору найкращих умов придбання необхідних товарів,
послуг чи робіт [14, с. 12]. Науковець С. Науменко [15, с. 244] характеризує
тендер (торги) як здійснення конкурентного відбору учасників з метою
визначення переможця тендеру (торгів) згідно з процедурами (крім процедури
закупівлі в одного постачальника) або оголошення покупцем (замовником)
конкурсу для продавців (постачальників) із заздалегідь визначеними
характеристиками.
Тендерні торги в цілому розуміють як узгоджений змагальний процес між
пропозиціями різних учасників, що проводиться з метою відбору найкращої
економічно обґрунтованої пропозиції. Український науковець В. Смиричинський
дав тлумачення тендерних торгів. Він використав еквівалент іншомовного
походження: прок’юремент – конкурентна система закупівель продукції в
ринковій економіці, яка ґрунтується на таких принципах проведення торгів як
публічність, економічність, ефективність та підзвітність обмінних операцій,
справедливість товарного обміну, а також обов’язковість виконання контрактних
умов [16]. Дефініцію «прок’юремент» визначає у своїх наукових роботах
К. Кузнецов [17], який обґрунтував його як сукупність практичних методів і
прийомів, що дозволяють максимально забезпечити інтереси замовника під час
проведення закупівельної кампанії за допомогою конкурсних торгів.
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Публічні закупівлі в будівельній галузі варто розуміти як більш ширше
та всеохоплююче твердження, ніж державні закупівлі. Управління усіма видами
закупівель здійснюється як за державні та приватні кошти, так і за кошти
міжнародних фінансових організацій. До них відносять закупівлі, що проводяться
в системі PROZORRO; проекти, що фінансуються Міжнародними фінансовими
організаціями, зокрема: Міжнародним банком реконструкції та розвитку,
Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним
банком; закупівлі за прямими договорами та закупівлі суб’єктами приватного
сектора тощо.
У свою чергу, закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, що
надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародними
фінансовими організаціями, здійснюється згідно з правилами і процедурами,
встановленими цими організаціями, а в разі невстановлення таких правил і
процедур - з дотриманням вимог Закону.
Окремо необхідно акцентувати увагу на закупівлі за прямими договорами,
що за своєю суттю є неконкурентною закупівлею в PROZORRO. Провести
закупівлю таким чином за умови, що очікувана вартість закупівлі не перевищує
50 тис. грн, або якщо вартість предмета закупівлі складає понад 50 тис. грн, але
тільки в разі підстав, що чітко регламентовані Законом. Крім того, оскільки
закупівля відбувається поза системою PROZORRO, замовники обов’язково мають
оприлюднити звіт про укладені прямі договори в системі електронних закупівель.
Спосіб публікації звіту аналогічний до публікації оголошення про закупівлю.
Таким чином, публічні закупівлі є однією з ринкових форм функціонування
української держави, так як вони становлять невід’ємну частину економічних
реформ та національних програм розвитку держави для раціонального та
ефективного розподілення бюджетних коштів, що формуються залежно від
конкурентного середовища, відкритості та прозорості їхнього використання.
Водночас, вони повинні бути врегульовані нормативно-правовими документами
про закупівлю товарів, робіт і послуг та бути ефективними для України з
мінімальними витратами.
Злагодженість правил та процедур здійснення державних закупівель у
будівельній сфері сприяють забезпеченню суспільства товарами, роботами та
послугами у потрібній кількості, належної якості, своєчасно та на прийнятних
договірних умовах.
Висновки. Під час наукового дослідження здійснено аналіз наукового
розуміння сутності публічних закупівель, яким засвідчено, що це не лише процес
замовлення продукції (товарів, робіт, послуг), її постачання (надання, виконання),
але i інструмент виконання державою функцій в сфері національної безпеки та її
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складових, вирішення таких завдань, як розвиток ринку та збереження
конкурентного середовища, підтримка певних регіонів, а також груп населення,
розвиток відповідних галузей та суб’єктів ринку тощо.
За результатами аналізу основних термінологічних елементів державного
управління, розкрито сутність термінів: публічні закупівлі, державні закупівлі,
прок’юремент тощо. Надано авторське визначення терміну «публічне управління
процесом закупівель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва» та визначено
підходи до його застосування в категорійно-понятійному апараті будівельної
галузі України.
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МУЛЬТИАСПЕКТНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ Й
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН
Анотація. У статті проведено комплексне дослідження відносно
багатоаспектності процесів взаємодії влади й громадянського суспільства в
умовах демократичних змін в Україні. Схарактеризовано визначальні фактори
забезпечення такого розвитку які базуються на формуванні публічно-партнерської
взаємодії в системі «влада-громадськість». Наголошено, що у налагодженні дієвої
взаємодії зацікавлені всі суб’єкти публічного управління, а дослідження її є
відносно новим напрямом в нашій державі. Відзначено про необхідність
розбудови ефективної системи взаємодії як одного з ключових питань від якого
залежить подальша політична стабільність держави. Підкреслено, що так чи
інакше держава регулює наявні суспільні відносини (економічні, соціальні
політичні тощо). Схарактеризовано структурні складові громадянського
суспільства. Акцентовано, що основним суб’єктом громадянського суспільства є
соціально активні особистості, а в умовах впровадження моделі демократичного
врядування в нашій державі належна політична участь можлива лише за умов
налагодження відкритої публічно-партнерської взаємодії. З’ясовано, що у сфері
публічно-управлінської практики одним з найпоширеніших є підхід, згідно з яким
виділяють три основні рівні налагодження взаємодії влади з громадськістю:
інформування, консультування, залучення. Досліджені основні принципи на яких
має базуватись співробітництво органів публічної влади та громадянського
суспільства та наголошено на необхідності використання у даному процесі й
принципів взаємодії. Зазначено, що такі принципи не існують самі
по собі, а мають бути відображені й закріплені у нормативних актах, що
регулюють співробітництво в публічній сфері. Виділені першочергові дії у
напрямі забезпечення ефективності в системі взаємодії «влада-громадськість»:
докладання зусиль у напрямі утвердження України як правової держави;
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різностороннє сприяння
розвитку громадянського суспільства
з боку
органів
влади; мотивування громадян до участі в процесах публічного
управління.
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MULTI-ASPECT OF PROCESSES OF INTERACTION BETWEEN
GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY IN THE CONTEXT OF
TRANSFORMATIONAL CHANGE
Abstract. A comprehensive study is conducted in the article on the multifaceted
processes of interaction between government and civil society in conditions of
democratic change in Ukraine. Determinants of development support based on the
formation of public-partnership interaction in the system of "government-public" are
characterized. It is emphasized that all subjects of public administration are interested in
establishing effective cooperation, and the research is a relatively new direction in our
country. It is noted about the need to build an effective system of cooperation as one of
the key issues on which the further political stability of the state depends. It is
emphasized that one way or another the state regulates the existing social relations
(economic, social, political, etc.). The structural components of civil society are
characterized. It is emphasized that the main subject of civil society is socially active
individuals, and in the conditions of introduction of the model of democratic
governance in our state proper political participation is possible only under the
conditions of establishing open public-partnership interaction. It was found out that in
the field of public administration practice, one of the most common is the approach,
according to which there are three main levels of interaction between the government
and the public: information, consultation, involvement. The basic principles on which
the cooperation of public authorities and civil society should be based are studied and
the need to use the principles of interaction in this process is emphasized. It is noted,
pointed out that such principles do not exist in themselves, but should be reflected and
enshrined in regulations governing cooperation in the public sphere. There are
highlighted priority actions in the direction of ensuring efficiency in the system of
interaction "government-public": making efforts to establish Ukraine as a state governed
67

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №4 (4) 2020

by the rule of law; multilateral assistance to the development of civil society the
authorities; motivating citizens to participate in public administration processes.
Key words: state, civil society, public, interaction
Постановка проблеми у загальному вигляді. Державне влада разом з
громадянським суспільством існуючи у рамках єдиного комунікаційного поля
несуть у собі основу «публічності» управління, тому ефективна взаємодія владних
органів й громадськості є однією з найважливіших передумов подальшого
розвитку демократії в Україні. Успішність такої взаємодії окреслюється постійним
діалогом, удосконаленням практики взаємовідносин, активною та свідомою
участю громадян у публічному управлінні. Різнопланові зміни, які відбуваються в
сучасній Україні спонукають до пошуку актуальних шляхів взаємодії в системі
«влада-громадськість».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У відкритій мережі Інтернет
можна знайти велику кількість актуальних публікацій, які стосуються питань як
формування ефективної системи публічного управління в державі так і процесів
розвитку громадянського суспільства. Різні дослідження мають як наукове так і
просвітницьке спрямування. У сфері державного управління постійно
публікуються плани та звіти щодо стратегічних напрямів формування
національної політики в різних сферах. У наукових колах шляхи розв’язання
проблем взаємодії в різних сферах публічного управління знайшли відображення
у працях таких вчених як: Г. Ситник, О. Руденко, О.Крутій, О.Бабінова, Е.Афонін,
Р.Войтович, І. Жукова, О.Крутій та ін
Після проведеного дослідження наявних публікацій, можна стверджувати про
надзвичайну актуалізацію питання щодо шляхів забезпечення ефективності
публічного управління в Україні. Погляди різних науковців в основному
спрямовані на розгляд такого управління як соціального феномена. Однак
недостатньо розробленим залишається питання побудови ефективної взаємодії у
системі відносин «влада-громадськість».
Мета статті. Дослідження основних аспектів взаємодії владних структур і
громадянського суспільства в сучасних трансформаційних умовах та виявлення
основних факторів, що заважають підвищенню її якості та ефективності.
Виклад основного матеріалу. Загалом взаємовідносини і подальший
взаємовплив громадськості й влади є визначальним фактором у забезпеченні
демократичного розвитку нашої держави, визначеного в Конституції України (Ст.
1) як створення "суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової
держави" [1]. Саме зазначене вимагає формування публічно-партнерських
відносин між органами влади та інститутами громадянського суспільства.
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Слід наголосити, що у налагодженні дієвої взаємодії зацікавлені різні
суб’єкти: суспільство в цілому; органи державної влади; органи місцевого
самоврядування; бізнес-структури тощо. Зазначене зумовлено очікуваними
результатами суспільної участі: зниженням корупції; підвищенням довіри
громадян до органів влади; спільним вирішенням проблем сталого розвитку тощо.
Відзначимо, що мета та цілі публічного управління повинні бути закладені знизу,
тобто від громадянського суспільства, оскільки лише так можна реалізувати
основні принципи демократії.
Питання розбудови ефективної системи взаємодії органів державної влади і
громадянського суспільства – одне з ключових від якого залежить політична
стабільність держави.
Відзначимо, що дослідження взаємодії державної влади і громадянського
суспільства як бази для створення ефективної системи публічного управління –
для України є відносно новим напрямом. У даному контексті А.М.Михненко
доречно зауважує про те, що у сучасних дослідженнях «використовується
традиційне уявлення про державну владу, як механізм впливу на суспільство,
тобто функціонування дихотомії “держава – суспільство” на основі механізму
прямих зв’язків. У контексті взаємодії державної влади і громадянського
суспільства механізм зворотних зв’язків – це в першу чергу механізм постановки
суспільних проблем перед владою, і тільки в другу – оцінка її діяльності. Тому що
у випадку такої постановки суспільної проблеми у влади виникає можливість
спільного з громадянським суспільством її вирішення, консолідуючи, тим самим,
суспільство і підвищуючи ефективність державного управління. Взаємодія – це
“процес взаємного впливу елементів один на одного, найбільш загальна,
універсальна форма руху і розвитку” і особлива роль у процесі взаємодії належить
державній владі і громадянському суспільству» [2].
У контексті даного дослідження (для визначення першочергових кроків у
напрямі формування ефективної/результативної взаємодії органів державної
влади та громадянського суспільства на основі становлення публічнопартнерських відносин між даними суб`єктами) доречним є подальше послідовне
дослідження та висвітлення наступних питань: 1) дослідження структури
складових громадянського суспільства; 4) характеристика взаємодії в системі
«влада-громадськість».
Розмежування громадянського суспільства та держави не означає, що воно
перебуває поза сферою державного впливу. Так чи інакше держава регулює
наявні суспільні відносини (від сімейних до політичних), однак таке регулювання
має відбуватися лише на основі закону, котрий у правовій державі з’являється на
підґрунті суспільного консенсусу [3].
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Громадянське суспільство має таку ж структуру, як і суспільство в цілому
та складається з економічних, соціальних, політичних тощо суспільних відносин
(Табл. 1). На думку більшості науковців, яку підтримує й автор, громадянське
суспільство – це сфера недержавних суспільних інститутів і відносин.
Таблиця 1
Характеристика структурних складових громадянського суспільства [3-4]
Складові структури
Економічна

Соціальна

Політична

Характеристика
Економічна основа виступає фундаментом громадянського
суспільства та складається з недержавної власності на засоби
виробництва. Існує в двох формах: індивідуальній (суб’єктами
виступають індивіди та домашні (сімейні) господарства) і
колективній (власність акціонерних товариств, кооперативів,
релігійних і громадських об’єднань та організацій, трудових
колективів різних форм господарювання). Наявність у
громадян власності на засоби виробництва робить їх
незалежними від держави в економічному відношенні.
Соціальну структуру громадянського суспільства складають
різноманітні соціальні спільності – класові, етнічні,
демографічні, професійні тощо та відносини між ними.
Характерною рисою соціально-класової структури сучасного
розвиненого громадянського суспільства є переважання в ній
так званого середнього класу з відносно високим рівнем
матеріального достатку
Елементами політичної структури громадянського суспільства
виступають недержавні політичні інститути, основними з яких
є політичні партії, громадські організації і суспільні рухи,
органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації.
Вони є важливими засобами впливу громадянського
суспільства на державу.

У монографії Шайгородського Ю. Ж., Андрійчука Т. С., Дідуха А. Я. «Влада
і суспільство: діалог через громадські ради» зазначено, що формою взаємодії
держави і громадянського суспільства є політичний режим як система методів і
засобів здійснення політичної влади, а різні типи політичних режимів –
демократичний, авторитарний і тоталітарний – є різними способами цієї взаємодії.
Але зауважимо, що слово «режим», на нашу думку, не сумісне із дефініцією
«взаємодія». Втім, цілком згодні з тим, що повноцінним партнером держави
громадянське суспільство виступає лише у правовій державі за умов
демократичного політичного режиму [5].
Зрозуміло, що основним суб’єктом
громадянського суспільства є громадянин, людина, тобто соціально активні
особистості, які діють (пропонують та впроваджують соціально корисні
ініціативи) поза межами будь-яких об’єднань [6]. Нажаль, ще не пройдена навіть
половина етапів зазначених у плані щодо сприяння саморозвитку громадянського
суспільства з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
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який передбачає [7]: 1) створення системних, передусім правових та фінансових,
умов діяльності організацій та структур громадського сектору; 2) реалізацію
політики громадської консолідації для вирішення соціально значущих проблем,
спрямованої на забезпечення добробуту громадян; 3) визначення і втілення
принципів, на яких будується взаємодія органів публічної влади із структурами
ділового і громадського секторів, створення інститутів взаємодії владного,
ділового і громадського секторів; 4) удосконалення існуючих і розробка нових
форм соціального партнерства та форм співробітництва органів публічної влади із
структурами ділового і громадського секторів; 5) вироблення ефективних
механізмів підтримки діяльності недержавних організацій у реалізації ними
соціально значущих програм.
Існує достатньо теорій щодо становлення і розвитку належної взаємодії
влади і громадськості. Однак у сфері публічно-управлінської практики одним з
найпоширеніших сьогодні можна виділити підхід, сформульований у 2001 році
Організацією з економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), згідно з яким є
три основні рівні налагодження взаємодії влади з громадськістю [8]:
 Інформування – надання інформації громадськості або зацікавленим групам
чи організаціям, на які потенційно впливає відповідна політика. Даний процес є
однобічним (зі сторони владних структур). Як правило, результатами сприйняття
певної інформації громадськістю і думкою відносно предмету інформування не
цікавляться. Разом з тим, інформування має важливе значення, оскільки саме на
ньому базуються наступні рівні взаємодії. Без результативного інформування
справжня громадська участь в системі публічного управління є неможливою.
 Консультування – консультації з громадськістю у процесі вироблення та
реалізації політики, під час прийняття рішень на всіх рівнях влади. Даний процес
також однобічний, оскільки влада в більшості випадків влада не лише самостійно
визначає коло питань, а й визначає на власний розсуд, що робити надалі з
пропозиціями від громадськості. На практиці часто такий тип взаємодії
використовуються формально (не з ціллю врахування громадської думки, а
швидше для легітимізації владних рішень).
 Залучення – участь громадян та їх об’єднати за власною ініціативою у
формуванні публічної політики, а також в її реалізації, експертизі, моніторингу та
оцінці. Такий тип взаємодії передбачає двосторонність, а
пропозиції
розглядаються та враховуються за певною процедурою. Саме зазначене має
виступати основою зворотнього зв’язку, але, на жаль, на практиці не завжди це
так.
Вже давно науковці твердять про необхідність формування перспективних та
працюючих механізмів взаємодії саме органів влади з громадськістю для
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належної реалізації процесу децентралізації влади в Україні. Але, нажаль, у
сучасних умовах на локальному рівні громадяни майже не використовують наявні
на сьогодні інструментів контролю (за виключенням окремих організацій
громадянського суспільства; активних громадян; громадських лідерів) за
діяльністю органів влади, що значно стримує демократичні процеси в суспільстві
[9].
Оскільки невід’ємною ознакою сучасного етапу суспільного розвитку в
Україні є посилення участі громадян у процесах публічного управління, сьогодні
значно актуалізується саме останній рівень суспільно-владної взаємодії, яка є
різновидом політичної участі [10]. Втім, в умовах впровадження моделі
демократичного врядування в нашій державі належна політична участь можлива
лише за умов налагодження відкритої публічно-партнерської взаємодії.
Цілком погоджуємось з Якубовським О. [6] який відзначає, що
співробітництво органів публічної влади та громадянського суспільства має
ґрунтуватись на таких принципах як: громадська активність; партнерство;
відкритість і відповідальність; політична незалежність; запобігання корупції;
раціональний і збалансований розвиток; комплексність, але у даному контексті
хочемо наголосити також на необхідності використання у даному процесі
принципів взаємодії (законності, гуманізму, гласності тощо), що базуються на
сутності поняття «взаємодія» та передбачають погоджену в певних межах між
собою та з іншими елементами системи «влада-громадськість» (за місцем, часом,
ресурсами тощо) й спільну діяльність, яка здійснюється відповідно до визначених
компетенцій та спрямована на вирішення специфічних проблем публічного
управління. Одразу зазначимо, що такі принципи не існують самі по собі, а
мають бути відображені й закріплені у нормативних актах, що регулюють
співробітництво в публічній сфері.
Отже,
проведене
дослідження
за
визначеними
етапами
дозволяє стверджувати про наявність великої кількості факторів, які заважають
формуванню якісної та ефективної/результативної взаємодії між органами влади
та громадянським суспільством. Тому, першочерговими діями у напрямі
покращення ситуації, що склалась слід визнати: докладання зусиль у напрямі
утвердження України як правової держави; різностороннє сприяння розвитку
громадянського суспільства з боку органів влади; мотивування громадян до участі
в процесах публічного управління.
Висновки. У наш час досягнення публічно-партнерських відносин у системі
«влада-громадськість» є важливою передумовою розвитку української держави та
становлення якісної взаємодії між усіма елементами публічного управління. Слід
зазначити, що ефективна взаємодія влади і громадянського суспільства є однією з
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основних передумов розвитку демократії. У той же час, успішність взаємодії
зумовлюється наявністю постійного двостороннього зв’язку, удосконаленням
практики взаємовідносин, активною участю громадян у державних справах.
Загалом взаємовідносини і взаємовплив громадянського суспільства і державної
влади є визначальним фактором у забезпеченні демократичного розвитку країни.
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МОТИВУВАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНИХ СЛУЖБ ДО
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРАЦІ
Анотація. Поглиблено тлумачення змісту економічного поняття
інтелектуальна праця та визначено рівень підвищення інтелектуальної праці
дипломатичних служб. Висвітлені кваліфікаційні на професійні вимоги
інтелектуальної праці, надано оцінка їх змісту з урахуванням компонентних вимог
підвищення їх рівня до сучасних умов розвитку економіки. Виявлено складові
кваліфікаційних вимог (до яких відносять: повну вищу освіту, знання та здібності
до інтелектуальної праці, володіння та навики вільного спілкування українською та
англійською мовами, а також іншою іноземною мовою необхідних для роботи та
розширення досвіду) та професійних вимог (до яких відносять: обізнаність у
законодавчій сфері, знання якого дозволить виконувати завдання покладанні на
співробітників дипломатичних служб).
Розглянуто поняття мотивація та висвітлені засоби стимулювання та
мотивування своїх обов’язків співробітниками дипломатичних служб. перелічені
засоби мотивування співробітників державної служби спонукають їх працювати
ефективно, проявляти старанність, сумлінність та наполегливість, підвищувати
свою результативність в досягненні цілей і підвищуючи тим самим свій рівень
інтелектуальної праці. Надана оцінка засобів матеріального та нематеріального
мотивування співробітників дипломатичних служб.
Підвищення рівня інтелектуальної праці співробітників дипломатичних служб,
а також напрями мотивування працівників висвітлені в Законі України «Про
державну службу». Даний закон визначає та регулює умови виконання
інтелектуальної праці покладеної на співробітників дипломатичних служб, а саме:
визначає безпосередні права та їх обов’язки працівників дипломатичних служб,
захищає інтереси та допомагає вітчизняним громадянам України, які перебувають
за кордоном, задовольняє потреби у вирішенні всіх нагальних питань та проблем за
для їх блага.
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Висвітлено ланцюг змін,
пов'язаний з нестандартними засобами
застосовування працівниками дипломатичних служб нової цифрової економіки, що
потребує нового переосмислення до нестандартних методів електронної форми.
Зроблені відповідні висновки та рекомендації щодо підвищення рівня
інтелектуальної праці співробітників дипломатичних служб.
Ключові слова: мотивація, інтелектуальна праця, дипломатична служба,
співробітник, ефективність, економічний розвиток, зовнішньополітичний курс,
стимулювання, самореалізація.
Palagusynets Rostyslav Vasyliovych, Ph.D. in Economics, Deputy Head of the
Department of Interparliamentary Relations of the Office of the Verkhovna Rada of
Ukraine, Grushevsky str., 5, Kyiv, 03039, tel.: (044) 255-30-83, e-mail:
palarost@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-1399-7164
MOTIVATION OF EMPLOYEES OF DIPLOMATIC SERVICES TO RAISE
THE LEVEL OF INTELLECTUAL WORK
Abstract. The interpretation of the content of the economic concept of intellectual
work is deepened and the level of increase of intellectual work of diplomatic services is
determined. Qualification for professional requirements of intellectual work is covered,
the estimation of their maintenance taking into account component requirements of
increase of their level to modern conditions of development of economy is given. The
components of qualification requirements (which include: full higher education,
knowledge and abilities for intellectual work, knowledge and skills of free
communication in Ukrainian and English, as well as other foreign languages necessary
for work and expansion of experience) and professional requirements are identified.
awareness in the legislative sphere, knowledge of which will allow to perform tasks
assigned to employees of diplomatic services).
The concept of motivation is considered and the means of stimulating and
motivating one's duties by the employees of the diplomatic services are covered. these
means of motivating civil servants encourage them to work effectively, show diligence,
honesty and perseverance, increase their effectiveness in achieving goals and thus
increase their level of intellectual work. An assessment of the means of material and
intangible motivation of diplomatic staff is provided.
Increasing the level of intellectual work of employees of diplomatic services, as
well as areas of motivation of employees are covered in the Law of Ukraine "On Civil
Service". This law defines and regulates the conditions for the performance of
intellectual work entrusted to the staff of diplomatic services, namely: defines the direct
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rights and responsibilities of employees of diplomatic services, protects the interests and
assists domestic citizens of Ukraine abroad, meets the needs of all pressing issues and
problems for their benefit.
The chain of changes related to non-standard means of application of the new
digital economy by employees of diplomatic services is highlighted, which requires a
new rethinking to non-standard methods of electronic form. Relevant conclusions and
recommendations have been made to increase the level of intellectual work of
diplomatic staff.
Keywords: motivation, intellectual work, diplomatic service, employee,
efficiency, economic development, foreign policy course, stimulation, self-realization.
Постановка проблеми. Визначений курс економіки України на проведення
необхідних рефрм в усіх сферах діяльності, а також зміни викликані у світовій
економіці зумовили переосмислити рівень інтелуктуальної праці працівників.
Сьогодні роботодавець зацікавлений залучити висококваліфікованих працівників
з високими інтелектуальними здібностями, які володіють такими
інтелектуальними здібностями як: творча, інноваційна, конструкторська,
дослідницька та інші види діяльності.
На окрему увагу заслуговує питання підвищення рівня інтелектуальної праці
співробітників дипломатичних служб. Оскільки співробітники дипломатичних
служб відіграють важливу роль у сприянні та реалізації ефективної як зовнішньої
і внутрішньої політики так і розвитку економічних зв’язків України у нових
умовах глобалізації. Проте, які існують на сьогодні шляхи мотивування
співробітників диломатичних служб до підвищення рівня їх інтелектуальної праці
вимагає детального вивчення, що визначає актуальність теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На рубежі століть почався етап
переходу найбільш розвинених держав світу до нового типу економіки. З’явилися
термін “нова економіка” (неоекономіка), який виявляє технологічну революцію і
відповідні зміни у господарському механізмі, і поняття “інтелектуальна
економіка”, яке підкреслює роль інтелектуального капіталу та інтелектуальної
праці [1, с. 211-214].
А.А.Чухно, вивчаючи тенденції економічного і соціального розвитку, виділяє
творчу інтелектуальну працю, як одну з найголовніших риснового суспільства.
Тоді як, М.М. Бекетов у свою чергу відзначає, що інформація і знання, як
безпосередня продуктивна сила, стають найважливішим чинником розвитку
сучасної економіки [2, с. 156-157].
Проблема мотивації була і залишається предметом дослідження багатьох
поколінь вчених-економістів, серед яких слід виділити: М.М. Бекетов,
О.Д.Гудзинський, А.С. Зубенко, Г.В. Іванченко, О.В. Кендюхов, А.М. Колот,
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К.М. Костянчук, А.Г. Маслоу, В.П.Сладкевич, А.А.Чухно, В.М.Щербак, В.В. Юкіш
та ін. Проте, питанням мотивування співробітників дипломатичних служб вимагає
більш детального дослідження з метою пошуку виявлення вимог до підвищення
рівня їх інтелектуальної праці.
Постановка завдання. Знічні трансформації глобальної економічної
системи, що тривають сьогодні пов’язіні, з одного боку, поглибленням фінансовоекономічної кризи, а з іншого, негативном впливом пандемії, які спричинили нові
виклики для економіки в усьому світі. А це в свою чергу спонукає до перегляду
засобів стимулювання та мотивування співробітників дипломатичних служб, а
також підвищення рівня їх інтелектуальної праці в внових реаліях. Отже,
головною метою цієї роботи є визначення наявних стимулів та засобів мотивації
співробітників дипломатичних служб і сформувати сучасні уявлення до
підвищення рівня їх інтелектуальної праці під впливом низки феноменів
сьогодення.
Виклад основного матеріалу. Розумова праця дипломатичних служб
вважається важкою, а в деяких випадках і напруженою, оскільки умови їх праці
потребують прийняття та ухвалення обґрунтованих рішень, а в деяких випадках
необхідність приймати рішення в умовах невизначеності або дефіциту часу де,
саме співробітники відповідають за кінцевий результат своєї праці. Витрати
розумової енергії співробітниками дипломатичних служб визначає рівень їх
інтелектуальної праці. Отже, розумово-інтелектуальна праця співробітників
дипломатичних служб представлена такими ключовими компонентами, як:
регламентований (зміст роботи співробітників дипломатичних служб
здійснюється відповідно до посадової інструкції); творчий (прийняття чітких та
обґрунтованих рішень за допомогою нових підходів); інформаційний (складає
основу інтелектуальної діяльності і спрямований на винахід обґрунтованої
інформації); мотиваційний (застосування необхідних важелів до співробітників
дипломатичних служб, які спонукають їх до інтелектуальної праці у вигляді як
матеріального так і нематеріального заохочення); когнітивний (здатність зробити
аналіз та вміння доводити і аргументувати ефективні консенсусні рішення, що
відкривають нові можливості та допомагають вирішувати конкретні проблеми);
організаційно-технологічний (здатність свідомо мислити, оцінювати та впливати
на перебіг ситуацій).
Тому, інтелектуальна праця співробітників дипломатичних служб направлена
на соціальний і економічний розвиток країни. Згідно Закону України “Про
дипломатичну службу” № 2449-VІІІ, від 19.12.2018, інтелектуальна праця
забезпечується такими ключовими факторами: забезпечення захисту національних
інтересів України; реалізація зовнішньополітичного курсу України, спрямованого
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на розвиток політичних, економічних, культурних, гуманітарних, наукових, інших
зв'язків з іноземними державами та міжнародними організаціями [3].
Також даний закону України “Про дипломатичну службу” № 2449-VІІІ, від
19.12.2018, свідчить, що дипломатична служба має на меті захист прав та інтересів
громадян і юридичних осіб України за кордоном; забезпечення дипломатичними
засобами і методами захисту суверенітету, міжнародної безпеки, територіальної
цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торговельноекономічних, культурних, гуманітарних та інших інтересів [3].
Перебуваючи на посаді дипломатичних служб та виконуючи свої обов’язки,
до співробітників з боку керівництва можуть застосовуватися відповідні засоби їх
стимулювання та мотивування. Якщо, стимулювання відповідає потребам,
інтересам і здібностям державного службовця, якими є співробітники
дипломатичних служб, тоді як мотивація, відповідає внутрішнім мотивам та
чинникам окремо взятого співробітника.
Отже, стимулювання до інтелектуальної праці працівників дипломатичних
служб передбачає формування певних умов праці та може позитивно впливати на
трудову діяльність співробітників включаючи індивідуальні мотиви до праці
кожного окремого взятого співробітника, що в результаті задовольнить
обумовлені потреби як дипломатичних служб так і його співробітників.
Під мотивацією, прийнято розуміють сили, що існують усередині і поза
людиною, що збуджують у ній ентузіазм і завзятість при виконанні визначених
дій. Мотивація державних службовців впливає на їхню продуктивність і
спрямованість на досягнення організаційних цілей [4, с. 84]. З огляду на
зазначене, мотивація грає важливу роль у задоволенні певних потреб робітників і
спрямована на досягнення відповідних поставлених цілей та завдань.
Цікавою є думка вченого О.Д. Гудзинського, який окреслюючи
методологічні та теоретичні основи мотивації, зауважує, що «... мотивація – це
цілеспрямована діяльність щодо створення мотивів і стимулів для забезпечення
певної поведінки людей» [5, с.157–164].
Здійснюючи аналіз системи мотивації дипломатичних служб, яка діє
сьогодні, перш за все, необхідно виокремити характерні особливості та риси, що
притаманні роботі співробітників на даній службі, а саме, це: творчий характер
праці; широкий діапазон складності посадових обов'язків; інтенсивні контакти з
різними людьми; висока моральна відповідальність; ненормований робочий день;
недостатня рухливість; підвищена емоційна і психологічна напруженість;
необхідність безперервного підвищення професійного і культурного рівня [6].
Виходячи
з
вище
наведеного
мотивування
співробітників
дипломатичних служб може бути дієвою при застосуванні сучасних форм і
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методів як матеріального так і нематеріального заохочення. Матеріальне
заохочення полягає в отриманні основної щомісячної заробітної плати та
відповідних надбавок і премій. Норми матеріального та нематеріального
заохочення державних службовців закріплені в розділі 7 Закону України “Про
державну службу” [3] і застосовуються до співробітників дипломатичних служб,
розширений перелік яких згрупований нами на Мал. 1.
Мотивування СДС* до підвищення рівня інтелектуальної праці

Матеріальногрошове
забезпечення

- основна заробітна плата (надбавки, премії,
додаткова заробітна плата);
- компенсаційні виплати (додаткове навантаження
згідно законодавства України);

Соціальне
забезпечення

- матеріальна допомога до щорічної основної
оплачуваної відпустки;
- матеріальна допомога на вирішення соціальнопобутових питань і додаткових відпусток

Медичне
забезпечення

- наданням медичної допомоги або медичного
страхування у вигляді екстреної, первинної та
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги);

Моральнопсихологічне
забезпечення

- нагородження відомчими відзнаками державного
органу: грамоти, почесної грамоти, ін.;
- оголошення подяки у засобах масової інформації;
- представлення
до
відзначення
державними
нагородами
- створення атмосфери взаємної поваги, довіри;
турбота про особисті інтереси

Організаційне
забезпечення

- створення сприятливих умов праці;
- перспективи професійного росту та бажання
зробити кар’єру;
- престиж статусу державного службовця тощо.

* СДС – співробітники дипломатичної служби

Мал. 1 Мотивування співробітників дипломатичної служби до підвищення
рівня інтелектуальної праці
Як показано на мал. 1, матеріально-грошове забезпечення мотивування рівня
інтелектуальної праці співробітників дипломатичної служби здійснюються за
рахунок коштів Державного бюджету України у формі основної заробітної плати,
а також може включати надбавки за дипломатичний ранг або за вислугу років.
Згідно закону України “Про державну службу” зазначено: «Держава забезпечує
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достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання
посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної та
ініціативної роботи» [3]. Також, можлива виплати додаткової заробітної плати.
Під поняттям додаткова заробітна плата, слід розуміти, винагороду за працю
понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість й за особливі умови
праці [3, c. 16].
Можуть виплачуватися премії, якщо вони встановлені та компенсаційні
виплати у вигляді додаткового навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків
тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі згідно законодавства
України які встановлені Кабінетом Міністрів України у Постанові № 332 від 17
квітня 2019 р. «Про упорядкування здійснення компенсаційних виплат в
іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби
України, направленим у довготермінове відрядження» [7].
Як зазначає науковець В. Сладкевич, існують також інші заохочувальні й
компенсаційні виплати: 1) матеріальна допомога, яка виплачується із фонду
матеріального заохочення за рахунок прибутку в цілях забезпечення соціальних
гарантій і благ для працівників за рахунок підприємства; 2) винагорода за кінцеві
результати, яка вплачується за виконання річних або квартальних планів
окремими структурними підрозділами або підприємствами в цілому. Винагорода
стимулює групові інтереси, заохочує колектив до досягнення кінцевих результатів
виробництва; частіше всього розподіляється за коефіцієнтом робочого внеску [8,
c.372].
До соціального забезпечення мотивування направлені на підтримку
співробітників дипломатичних служб пов’язані з матеріальною допомогою у
вигляді основної або додаткової оплачуваної відпустки, а також на вирішення
питань соціально-побутових, повний перелік яких наведено у Постанові №332
затверджений Кабінетом Міністром України № 332 від 17 квітня 2019 р. [7].
Згідно даної Постанови №332, працівникам дипломатичної служби, а також
членам їх сімей може бути надана допомога з державного бюджету України на
такі види послуг, як: довготермінове відрядження закордон, включаючи усі види
витрат пов’язаних з переїздом до місця зазначення (включаючи вартість на
переїзд та перевезення багажу). Також надаються такі ж види послуг при
поверненні працівників дипломатичних служб в Україну з такого
довготермінового відрядження.
До соціального забезпечення мотивування включаються витрати за вартість
наймання житлового приміщення; вартість бронювання житлового приміщення;
вартість оформлення дозволів на в’їзд (віз); вартість обов’язкового щеплення згідно
до вимог Всесвітньої організації охорони здоров’я або законодавства держави
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призначення тощо. Отже, всі перелічені нами види витрат пов’язані за соціальним
забезпеченням оплачуються за кошти державного бюджету України [7].
Відповідно до закону України “Про державну службу”, співробітники
дипломатичних служб можуть мати медичне забезпечення. Мотивація медичного
забезпечення полягає в бажанні задовольнити потреби бути здоровим, мати
комфортне життя, яке відповідає сутності людини, особливо в нинішніх умовах,
пандемії, яка триває у світі. Отримання належного медичного забезпечення
співробітниками дипломатичних служб може надаватися у вигляді медичної
допомоги або медичного страхування. Згідно Постанови №332 до медичної
допомоги відносять обсяг екстреної, первинної та вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги на території держави акредитації та/або держав зони
відповідальності закордонної дипломатичної установи України [3].
Так як інтелектуальну працю співробітників дипломатичних служб відносять
до напружених видів праці у зв’язку з навантаженням у процесі виконання
трудових обов’язків, то морально-психологічне забезпечення мотивування
співробітників з боку керівництва повинно включати такі основні елементи,
направленні на підтримку та стимулювання, як: 1) створення зручних умов праці
на робочому місці, де співробітники при виконанні своїх безпосередніх обов’язків
показували найкращі результати та здібності; 2) отримання подяки з боку
керівництва у вигляді: привселюдного оголошення, опублікування у ЗМІ,
нагородження почесними грамотами за високі досягнення, отримання цінних
подарунків як результат високого вкладу у діяльність праці; 3) психологічний
клімат — формування комфортних умов праці, де співробітники відчували
емоційну задоволеність, турбота про особисті інтереси тощо; 4) стимулювання
довірою, а саме надання можливості вільно планувати обсяг виконання своєї
робити, вирішення першочерговості виконання завдань, тощо [9]. Необхідно
зазначити морально-психологічне забезпечення мотивування стимулює
неоднаково і залежить від стажу, тобто скільки працівник перебуває на займаній
посаді.
Організаційне забезпечення мотивування включає створення сприятливих
умов праці в колективі та між працівниками дипломатичних служб шляхом
індивідуального підходу з боку керівництва; стимулювання цілями; перспективи
професійного росту та бажання зробити кар’єру; престиж статусу державного
службовця тощо. Слід зазначити, що мотивування кар’єрним зростанням, поєднує
дві складові, це економічний і організаційний стимули. З одного боку,
економічний стимул, направлений на отримання високої заробітної плати, а з
іншого боку, організаційний стимул, включає інтерес до виконання та
зацікавленість, визначає змістовність роботи. В цілому, відображає визнання
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рівня інтелектуальної праці співробітників дипломатичних служб шляхом
отриманих заслуг та авторитету як особистості і можливе взяття його на контроль
керіництвом до групи «моральний стимул», яка відповідає статусу працівника.
Проте, цей спосіб мотивації внутрішньо дещо обмежений такими чинниками,
як: 1) проходження конкурсу, особливі умови призначення та його проходження,
що потребує затрат часу; 2) невелика кількість вакантних посад, оскільки в
державних службах на місцях, обмежені вільні місця; 3) не кожна людина прагне
керувати та не всі цього прагнуть. Водночас, коли мало вакансій чи небагато
пропозицій роботи на ринку, відчуття страху залишитися без роботи інколи
служить сильним мотивом, що забезпечує певну бажану продуктивність.
Система нематеріального заохочення, як правило, призначається за
бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги, які визначені
Законом України “Про державну службу” і передбачено у вигляді: оголошення
подяки; нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими
відзнаками державного органу; дострокове присвоєння рангу в порядку, згідно
чинного законодавства; представлення до нагородження урядовими відзнаками та
відзначення урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота);
представлення до відзначення державними нагородами [3].
Існуюча в Україні практика розробки та застосування методів мотивації
персоналу орієнтується переважно на економічні аспекти стимулювання, в той
час як нематеріальні складові системи мотивації не використовуються, відсутнє
також методичне забезпечення процесу побудови та впровадження в практику
роботи ефективних засобів мотивації, що орієнтовані на сучасні наукові теорії
поведінки людини на підприємстві. Зокрема, як доречно стверджував А.А.
Маслоу, «... Всі люди в нашому суспільстві мають потребу в стабільній,
обґрунтованій, зазвичай високій самооцінці, в самоповазі або почутті власної
гідності і в повазі оточуючих» [4, c. 126-127].
Під нематеріальним розуміють такі заохочення до високорезультативної
праці, які не видаються співробітнику у вигляді готівки чи безготівкових грошей,
але можуть потребувати від компанії інвестицій в якість робочої сили, а саме:
можливість розвитку і навчання, планування кар'єри, оздоровлення; пільгове
харчування тощо [1, c. 21–23].
Кожна людина індивідуальна, і в кожної людині є індивідуальні потреби, які
вона бажає задовольнити працюючи на державній службі. Виходячи з цього,у
процесі побудови системи мотивації керівнику слід пам'ятати, що не можна
мотивувати всіх працівників однаково. Система нематеріального стимулювання
повинна бути різна не тільки для працівників різних рівнів, але й враховувати
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соціальний статус, вік, стать працівника, а також його психологічні особливості
[10, c. 65].
Отже, перелічені засоби мотивування співробітників державної служби
спонукають їх працювати ефективно, проявляти старанність, сумлінність та
наполегливість,
підвищувати свою результативність в досягненні цілей і
підвищуючи тим самим свій рівень інтелектуальної праці.
Рівень інтелектуальної праці співробітників дипломатичних служб повинен
включати професійні та кваліфікаційні вимоги, володіння якими створюють
передумови до підвищення рівня їх інтелектуальної праці [11, с.211-214]. До
кваліфікаційних вимог слід віднести: освіту (наявність ступеня повної вищої
освіти, як правило, це диплом магістра зі відповідними напрямами підготовки);
досвід роботи (досвід роботи на відповідних посадах державної служби);
володіння державною мовою (вільне володіння українською мовою); володіння
англійською та іншою іноземною мовою (знання англійської мови та іншої мови,
крім мови держави агресора, в обсязі необхідному для виконання посадових
обов’язків).
До професійних вимог слід віднести: знання законодавства (Конституція
України, закони України “Про державну службу”; “Про запобігання корупції”);
знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи
державного службовця відповідно до посадової інструкції (закони України “Про
дипломатичну службу”; “Про міжнародні договори”, Положення про
Міністерство закордонних справ України тощо); професійні знання, необхідні для
виконання завдань у відповідній сфері діяльності органів дипломатичної служби
(знання дипломатичних засобів і методів захисту національних інтересів держави
в міжнародному спілкуванні, права та інтереси громадян і юридичних осіб
України за кордоном; знання способів прийняття та впровадження
зовнішньополітичних рішень; методів і засобів дипломатичної діяльності; знання
особливостей діяльності органів дипломатичної служби; знання форм і засобів
дипломатичної комунікації та протокольного забезпечення дипломатичної
діяльності тощо).
Основними компетентними вимогами до підвищення рівня інтелектуальної
праці є: лідерство (здатність управляти та здійснювати контроль всіх процесів та
дій з метою досягнення необхідних стратегічних цілей, прийняття обґрунтованих
рішень та дій та досягнення високих показників діяльності бажаного
перспективного результату); прийняття ефективних рішень (здатність прийняття
обґрунтованих рішень з метою досягнення бажаного перспективного результату;
необхідність знаходити час та приймати рішення в умовах невизначеності;
відповідальність за наслідки прийнятих рішень); комунікація та взаємодія
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(здатність будувати вигідні та ефективні партнерські відносини з різними
дипломатичними представництвами і міжнародних організацій, підтримувати та
розвивати відносини з науковими та громадськими організаціями, ЗМІ та ін.;
вміння виступати на публіці, за необхідності перед іноземною аудиторією,
здатність вміло та ефективно доносити інформацію).
Також необхідно враховувати впровадження змін (вміння швидко та
оперативно виявляти потреби та необхідність змін з виокремленням як
позитивних можливостей так і негативних наслідків; сприяння у підготовці та
реалізації вигідних та перспективних проектів); управління організацією роботи
та персоналом (здатність формувати прості і складні організаційні процеси з
метою реалізації відповідних стратегічних задач; вміння обґрунтовувати аналіз
результатів діяльності за допомогою поточного та підсумкового контролю,
здатність впливати на працівників за допомогою мотивації, враховуючи
індивідуальні особливості та особистий підхід до працівників); особиста та
соціальна відповідальність (вміння формувати абсолютно нові та нестандартні
ідеї або рішення у вирішенні відповідних проблем; бажання до саморозвитку,
здатність до самовдосконалення у сфері професійної самореалізації
дипломатичних служб).
Висвітлені нами вище кваліфікаційні та професійні вимоги до співробітників
дипломатичних служб з урахуванням вимог підвищення рівня їх інтелектуальної
праці наведені на Мал. 2.
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Кваліфікаційні вимоги
Освіта

Досвід роботи

Володіння державною мовою
Володіння англійською мовою
Володіння іншою іноземною
мовою (крім державної мови
держави - агресора)
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ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №4 (4) 2020

Професійні вимоги
Знання законодавства (Конституція
України; закони України «Про державну
службу»; «Про запобігання корупції» та ін.)
Знання спеціального законодавства, що
пов’язане із завданнями та змістом
роботи державного службовця
відповідно до посадової інструкції
Професійні знання, необхідні для
виконання завдань у відповідній сфері
діяльності органів дипломатичної служби

Вимоги до підвищення рівня інтелектуальної праці
Лідерство

Прийняття ефективних рішень

Своєчасне впровадження змін

Комунікація та взаємодія

Управління організацією роботи та персоналом

Особиста та соціальна відповідальність
Новий формат підвищення рівня інтелектуальної праці
Цифрові технології

*

Мережеві системи

Віртуальна реальність (віддалена робота)

- складено автором

Мал. 2 Кваліфікаційні та професійні вимоги до співробітників
дипломатичних служб з урахуванням вимог підвищення рівня їх інтелектуальної
праці
Як видно з мал. 2, формування компонентів вимог до підвищення рівня
інтелектуальної праці співробітників дипломатичних служб набувають нового
характеру у зв’язку з нововведеннями, які відбуваються у світі та змінюють
уявлення до рівня інтелектуальної праці. Висвітлено ланцюг змін, пов'язаний з
нестандартними засобами застосовування працівниками дипломатичних служб
нової цифрової економіки, що потребує нового переосмислення до нестандартних
методів електронної форми, таких як віртуальна реальність, що змінює умови рівня
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інтелектуальної праці направлені на так звану “віддаленість роботи” співробітників
дипломатичних служб.
Глобальний світ опинився у новій соціально-трудовій реальності, під
впливом яких сьогодні відбуваються багатовекторні та суперечливі зміни, які
вплинули на рівень інтелектуальної праці співробітників дипломатичних служб.
Новий формат підвищення рівня інтелектуальної праці вимагає від співробітників
дипломатичних служб технічних можливостей віддаленої роботи в умовах нової
технологічної, мережевої, цифрової, віртуальної реальності. Тобто, предмети
праці набувають електронної форми, що має сприяти формуванню
співробітниками дипломатичних служб нового мислення та нових світоглядів.
Висновки. У ході проведеного нами дослідження, нами визначено рівень
інтелектуальної праці співробітників дипломатичних служб, їх кваліфікаційні
та професійні вимоги. Сформовано сучасні уявлення стимулювання та
мотивування співробітників дипломатичних служб до підвищення рівня їх
інтелектуальної праці під впливом низки феноменів сьогодення.
У сучасних умовах розвитку економіки, змінений формат засобів і
знаряддів праці співробітників дипломатичних служб в умовах підвищеного
рівня інтелектуальної праці, які на сьогодні представлені цифровими устроями,
мережевими кібернетичними системами, що притаманні новій економіці.
Дедалі більшої актуальності набуває віртуальна реальність, яка вимагає від
співробітників дипломатичних служб так званої “віддаленої роботи”.
Отже, сьогодні співробітник дипломатичної служби представлений як
захисник України на міжнародному рівні рівень інтелектуальної праці якого
направлений на інтеграцію країни у демократичний розвинутий простір за
європейськими стандартами.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
РІЗНИХ КРАЇН
Анотація. Наведено оцінку комунікативної діяльності в публічному
управлінні громадським здоров’ям. Для оцінювання різних підходів щодо
публічного адміністрування громадського здоров’я були виокремлені різні
моделі, що притаманні різним державам світу: Макромасштабна модель (США),
Динамічна модель (Канада), Функціональна модель (Велика Британія), а також
розглянуті моделі публічного адміністрування комунікативної діяльності
громадського здоров’я відповідно до основного відправника інформацї: держава,
як єдиний відправник інформації, держава регулює комунікативну діяльність, але
наявні декілька незалежних відправників, та модель яка включає декілька
незалежних відправників інформації з відсутністю центрального регулювання.
Розглянуті ознаки існуючих моделей комунікативної діяльності в публічному
адмініструванні громадського здоров’я та оцінені різні комунікативні підходи та
моделі в різних країнах світу. Вивчені основні показники, які можуть бути
індикаторами успішності комунікативної діяльності в країні. До таких показників
віднесено: фактичні показники здоров’я (кількість інсультів, інфарктив, відмова
від шкідливих звичок) та комунікативні (наскількі комунікативні компанії
запам’ятовуються населенням, рівень довіри до відправника інформації) Зроблено
якісну та кількісну оцінку на основі об’єктивних показників здоров’я в різних
країнах. Визначено, що найбільшу ефективність показують країни з
центристським підходом стосовно відправника інформації та функціональною
моделлю управління з внутрішніми та зовнішніми комунікативними зв’язками. В
країнах, які не мають централізованого відправника інформації, та іноді політика
країни не співпадає з цілями громадського здоров’я результати були значно
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гіршими та варіювалися в залежності від кількості відправників інформації та
джерел через які вона була надана.
Ключові слова: публічне адміністрування, охорона здоров’я, комунікативна
діяльність, комунікативні технології, комунікації в охороні здоров’я, комунікації в
громадському здоров’ї, громадське здоров’я.
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ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF COMMUNICATIVE ACTIVITIES
IN THE PUBLIC ADMINISTRATION OF PUBLIC HEALTH IN DIFFERENT
COUNTRIES
Abstract. The assessment of communicative activity in public administration of
public health is given. To assess various approaches to public administration of public
health, various models inherent in different countries of the world were identified:
macroscale model (USA), Dynamic model (Canada), Functional model (Great Britain),
and also considered models of public administration of communicative public health
activities in accordance with main sender of information: the state, as the only sender of
information, the state regulates communication activities, but there are several
independent senders, and a model that includes several independent senders of
information with no central regulation. The features of existing models of
communicative activity in public administration of public health are considered and
various communicative approaches and models in different countries of the world are
assessed. The main indicators that can be indicators of the success of communication
activities in the country have been studied. These indicators include: actual health
indicators (the number of strokes, heart attacks, rejection of bad habits) and
communicative (how communicative companies are remembered by the population, the
level of trust in the sender of information) Qualitative and quantitative assessment was
made based on objective health indicators in different countries. It was determined that
countries with a centrist approach to the sender of information and a functional
management model with internal and external communication show the greatest
efficiency. In countries without a centralized sender of information, and sometimes the
country's policy does not coincide with public health goals, the results were
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significantly worse and varied depending on the number of senders of information and
the sources for which it was provided.
Keywords: public administration, health care, communication activities,
communication technologies, health care communications, public health
communications, public health.
Постановка проблеми. Сьогодні, за твердженням Всесвітньої організації
охорони здоров’я, громадське здоров’я (public health) визнано одним з ключових
компонентів добре функціонуючої системи охорони здоров’я. Першочерговими
завданнями громадського здоров’я є покращення стану здоров’я кожного
громадянина та популяції в цілому, профілактика захворювань, збільшення
тривалості життя та подовження активного періоду шляхом організованих зусиль
суспільства. Особливу роль в громадському здоров’ї демократичних країн грає
комунікації державних органів влади, громадських організацій та безпосередньо
громадян, які включають широкий спектр питань публічного управління так і
публічного урядування [1]. Ефективність впливу комунікаційної діяльності в
громадському здоров’ї можна оцінити, використовуючи наукові методи та засоби.
При оцінці комунікативну діяльності доцільно розглядати у сукупності
виходячи з широкого трактування моделей такої діяльності притаманній тій або
іншій країні [2,3]. При досліджені моделі розуміються як система або лінії
побудови взаємодії за допомогою спілкування, діалогу, інформування або обміну
адміністративною інформацією [2]. Таким чином можна виокремити з одного
боку адміністративну лінійно-функціональну модель побудови комунікації, яка,
спрямована на обмін інформацією в системі адміністративних відносин. В цьому
випадку громадськість лише інформується про ситуацію і, відповідно до
очікувань, має все зрозуміти і поводитись визначеним чином. З іншого боку,
майже протилежною моделлю виступає вербалізація нового публічного
менеджменту та гарного, або належного менеджменту, в основі яких лежить
перенесення всієї відповідальності за результати комунікації на цільову групу,
якою виступає громадськість. Ця модель ґрунтується на ідеї активної участі
населення у вирішенні всіх проблем держави, та очікується, що громадськість, у
тому числі, візьме на себе відповідальність за власне здоров’я. В літературі і досі
не узагальнено визначення поняття «модель», що призводить як до серйозних
відмінностях у поглядах та інформаційного розриву між науковими
дослідженнями і практичною діяльністю. Без активної участі громадян
неможливо створення культурних традицій громадського здоров’я як серед
населення в цілому, так й для кожного окремо.
Серед функцій держави у сфері громадського здоров’я основною повинна
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стати розробка політики і стратегії в галузі профілактики хвороб,
протиепідемічних заходів, охорони та промоції здоров’я. Для впровадження такої
моделі уряд повинен виходити до комунікації з усіма стейкхолдерами, що
відповідає системному підходу.
Виокремивши різні моделі комунікативної діяльності притаманні різним
країнам, можна провести аналіз її ефективності [4,5]. При оцінці ефективності
комунікативної діяльності громадського здоров’я слід також врахувати
направленість на активізацію людини до виконання дій, що приносять користь
суспільству в цілому, тому оцінка ефективності такої комунікації повинна
базуватися не тільки виключно на об’єктивних показниках (як це
використовуються при оцінці комерційної комунікації), а і на змінах
індивідуальної та соціальної (колективної) свідомості та зміни цінностей всього
суспільства.
В наслідок дослідження буде виокремлено найкращі комунікаційні моделі,
що дасть змогу, створити модель комунікативної діяльності в сфері громадського
здоров’я в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій: Не дивлячись на те, що термін
«громадське здоров’я» в українському науковому просторі зустрічається все
частіше, зустрічається досить широке його трактування. Тим не менш в більшості
випадків він відображає якісно новий погляд на охорону здоров’я. Серед
українських науковців свій погляд на трактування терміну та на роль
громадського здоров’я (Public health) з огляду зарубіжної практики наведені в
дослідженнях
І.С. Миронюка, Г.О. Слабкого, О. О. Кюкало [6].
Белінська М.М. розглядає та наводить оцінку впливу політичних рішень на
розвиток громадського здоров’я в Україні, однак розглядаючи саме вплив
публічного управління на громадське здоров’я вивчаються питання економіки,
добробуту, рівня злочинності, транспорту, та не приділяєтеся уваги
комунікативної діяльності. Крім того не проводиться оцінки ефективності або
порівняння з зарубіжними моделями [7].
Т. А. Занфірова та Я. Ф. Радиш вивчаючи багатокомпонентність сфери
громадського здоров’я насправді не відображаю а ні публічну, а ні комунікативну
складову громадського здоров’я не надаючи оцінки успішності або ефективності
[8].
Слід зазначити, що при оцінці комунікаційної діяльності в більшості
випадків проводиться оцінка саме комерційного сектора. Отже така оцінка
базується виключно на вузьких показниках, що відображають прибуток, або
збитки [9,10,11].
Серед поодиноких робіт направлених на оцінку комунікативної діяльності
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саме в громадському здоров’ї заслуговує уваги робота Дороніної Т.А., в якій
наведена оцінка ефективності соціальної реклами, виступає варіантом комунікації
в громадському здоров’ї, але оцінюються не комунікаційні моделі, а саме вплав
масового розміщення соціальної реклами щодо відмови від наркотичних
засобів[12].
Постановка завдання. Аналіз та оцінка зарубіжного досвіду комунікативної
діяльності в сфері громадського здоров’я та порівняння ефективності моделей
комунікативної діяльності. Стаття стосується питань комунікацій в публічному
адмініструванні громадського здоров’я, порівняння ефективності моделей
комунікативної діяльності та комунікативних стратегій в громадському здоров’ї.
Завдання статті – на підставі аналізу зарубіжних джерел визначити ефективність
кожної з моделей комунікаційної діяльності громадського здоров’я; акцентувати
увагу на можливостях використання та створення системи публічного
адміністрування сфери громадського здоров’я в рамках наявної реформи, що
відбувається в Україні.
Виклад основного матеріалу. За визначенням M.-J. Schneider [13]
громадське здоров’я втілює три головні функції: оцінка здоров’я популяції,
розробка політики і забезпечення покращення здоров’я громадян. І комунікації
виступають основою громадського здоров’я [14], яка забезпечує усі ці три
функції.
На сьогодні для оцінки ефективності комунікативної діяльності існує
комплекс методів та підходів, однак слід зазначити, що проблемою виступає
направленість практичних способів на оцінку саме комунікативної діяльності в
комерційній сфері. Проводячи оцінку комунікативної діяльності комерційної
сфери визначають дві групи параметрів, що дозволяють оцінити ріст продажів та
вплив її на особистість. Оцінка ефективності комунікаційної діяльності в
громадському здоров’ї повинна базуватися на об’єктивних показниках, які
виходять із цілей та напрямків громадського здоров’я в цілому. Тобто необхідно
вивчити вплив комунікативної діяльності на зменшення серед населення
шкідливих звичок, збільшення відданості до здорового способу життя, зменшення
в популяції захворювань, що викликані шкідливим способом життя (інфаркти,
інсульти тощо)
Для оцінювання різних підходів щодо публічного адміністрування
громадського здоров’я були виокремлені різні моделі, що притаманні різним
державам світу.
Макромасштабна модель (США) в якій виокремити де є комунікація як
інформування, а де є комунікація як спонукання до дій, і де є комунікація як
діяльність (активність) з розбудови моделі громадського здоров’я. Така модель
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відображає значне утворення (соціальне в першу чергу) .
Динамічна модель (Канада), відображає ситуації, які є мінливими. У даному
випадку яскраво проявляється поєднання формальної моделі (яка стосується
діяльності органів публічного адміністрування) та концептуальної моделі
партисипації, де залучення громадськості відбувається через комунікації як
спілкування [15].
Функціональна модель (Велика Британія) управління з внутрішніми та
зовнішніми комунікативними зв’язками. Цій моделі притаманний стабільно
високий рівень довіри громадян до державної служби яка займається
комунікацією громадського здоров’я. Фактично, модель комунікації побудована у
відповідністю з моделями, які притаманні адміністративному менеджменту і
ґрунтуються на теорії комунікації [3].
В Австралії простежується, з одного боку, активна реалізації моделі гарного
публічного менеджменту з розвиненим громадським контролем та перенесенням
функцій органів державної влади на громадськість, а з іншого, проектний підхід,
коли модель комунікації створюється під кожне окреме завдання і не впливає на
інші завдання.
При аналізі комунікаційної діяльності в публічному адмініструванні
громадського здоров’я було визначено подібні риси в усіх країнах, так комунікації
громадського здоров’я включають в себе наступні канали інформації: Радіо,
газети, флаєри, брошури, інтернет, соціальні медіа (i.e., Twitter, Facebook,and
YouTube), рекламні щити, статті в газетах, телевізійні трансляції, радіореклама,
повідомлення про публічну службу, інформаційні бюлетені, відеоролики, цифрові
інструменти, тематичні дослідження, групові дискусії, ярмарки здоров’я, виїзди
робочі зошити, лекції, проведення занять в школах та інститутах тощо.
Превалювання того чи іншого каналу залежить в першу чергу від заможності
країни, та спроможності громадян отримувати інформацію з відповідного каналу
[16].
Відповідно незалежно від моделі комунікаційної діяльності всі вони можуть
бути систематизовані за наступними рисами: джерело інформації, відправник,
наявність інформаційного шуму та двостороннього зв’язку, що ґрунтується на
класичній схемі сприйняття інформації в процесі спілкування [3].
Серед основних підходів щодо відправника інформації виокремлюються
наступні:
1. Центристський підхід – єдиний державний відправник інформації (Велика
Британія –NHS; Канада)
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2.
Декілька відправників інформації, здебільшого не урядові організації
які контролюються або співпрацюють з державою (США; Австралія;
Скандинавські країни)
3.
Відправниками інформації виступають міжнародні неурядові
організації які диктують правила державі (країни що розвиваються)
Тож порівняльну оцінку слід проводити по країнам, що застосовують
різні
моделі, з урахуванням основних цілей громадського здоров’я. Тож враховуючи
вплив громадського здоров’я на популяцію слід оцінювати фактичні показники
здоров’я (кількість інсультів, інфарктив, відмова від шкідливих звичок) та
комунікативні (наскількі комунікативні компанії запам’ятовуються населенням,
рівень довіри до відправника інформації).
Відповідно до статистичного аналізу, слід зазначити, що основними
викликами громадському здоров’ю є ожиріння (та хвороби, що спричинені їм –
інфаркти, інсульти, сахарний діабет тощо), використання алкоголю та
наркотичних засобів,
вагітності серед підлітків, порушення ментального
здоров’я. Що стосується цих проблем можна оцінити ефективність та фінансову
ефективність політик направлених на вирішення цих питань.
Відповідно до даних ВООЗ серцево-судинні захворювання (ССЗ) сьогодні
виступають основною причиною смерті в усьому світі. Однак також за даними
ВООЗ можна чітко відстежити наявність факторів ризику та розвитком та смертю
від ССЗ [17]. Відповідно до Цілей сталого розвитку ООН є зниження кількості
смертей від цього захворювання до 2030 року на третину, отже громадське
здоров’я та комунікації громадського здоров’я направлені на зменшення факторів
ризику [18], отже визначивши частоту та розповсюдженість смертей від цих
захворювань можна судити щодо ефективності та досягнення цілей громадського
здоров’я в цілому та комунікацій громадського здоров’я.
Так Joshua Chadwick Jayaraj та співавтори зазначають, що 83% смертей від
кардіо-васкулярних захворювань приходиться на країни з низьким та середнім
доходом [19]. Так серед лідерів відзначаються країни колишнього СРСР та
африканські країни. Однак слід зазначити, що частота смертей від цих
захворювань більшою мірою обумовлена якістю та доступністю спеціалізованої
медичної допомоги. Отже не може виступати чітким показником ефективності
громадського здоров’я, а скоріше вказує на ефективність, чи не ефективність
системи охорони здоров’я в цілому. Однак слід зазначити, що подібна тенденція
відслідковується і щодо захворюваності на інфаркт міокарда, при чому лідерами
серед країн з найвищим рівнем інфаркту міокарду виступають країни південної
Азії, в яких не має чіткої комунікаційної політики громадського здоров’я (Індія,
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Пакістан, Шрі ланка, Бангладеш та Непал). Відповідно до даних Американської
асоціації серця (American Heart Association - АНА) основною групою виступають
чоловіки у віці 75-84 роки, при чому превалюють афроамериканці [20]. Крім того
David D McManus відзначаю значущу тенденцію в Сполучених Штатах Америки
до зниження частоти інфарктів з 121 випадку на 100 тис. населення до 77, однак з
2017 року спостерігається незначне підвищення. [21].
Відповідно до рапорту АНА, відстежується тенденція до збільшення
кількості дорослих, що досягли адекватної фізичної активності впродовж тижня
(збільшення на 22,5%). Незначна тенденція щодо зменшення курців серед жінок,
однак не має відповідної тенденції серед чоловіків, в середньому в США кількість
курців складає 1 до 6 тих хто не курить. Також відмічається нерівномірна
ситуація в різних штатах. Більша кількість курців спостерігається в південних
штатах, також в цих штатах частота інсультів в середньому вище, ніж в цілому по
країні. Відмічається позитивна тенденція щодо здорової їжі та зменшення
кількості людей, що страждають ожирінням. Однак серед частота ожиріння серед
американців все ще залишається завеликою, особливо це стосується молодого
віку. Так серед дітей від 2 до 5 років ожиріння спостерігається у 13,9%, у віці з 6
до 11 років – 18,4 а серед підлітків сягає 20,6%. Серед дорослих ожиріння
зустрічається в 38,3%, що є найвищим показником серед країн з високим
доходом. Відповідно 37,6% населення США мають переддіабет [20]. Крім того,
відповідно до повідомлення CDC цей відсоток поступово зростає [22]. Така сама
тенденція до зниження частоти серцево-судинних захворювань спостерігається і в
Великий Британії. Так відповідно до Дослідження Глобального тягаря хвороб
(The Global Burden of Disease (GBD)) показало, що смертність від ССЗ в Англії
знизилася на 52%, а що стосується ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда
більше ніж на 60%, а частота інсульту на 43% [14].
В цілому в країнах Західної Європи, таких як Франція, Португалія,
Нідерланди в частота інсультів вище, та продовжує зростати у порівнянні з
країнами з низьким економічним рівнем, що однак пояснюється високою
кількістю мешканців старше 65 років. Якщо ж брати частоту інсультів в популяції
до 65 років, ці країни продемонстрували зворотною тенденцію [23].
Відповідно до дослідження проведеного Joses M. Kirigia робота 44% центрів
громадського здоров’я в Кенії була не ефективною [24]. Так само відповідно до
досліджень James Akazili в Гані робота громадського здоров’я виявилася не
ефективною, крім того 65% центрів використовували надлишкові ресурси [25].
Якщо оцінювати ще одну глобальну проблему, в якій важливим
фундаментом виступають комунікації громадського здоров’я – вакцинація.
Охоплення вакцинацією проти дифтерії, кашлюку та правця є хорошим маркером
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успішності програм імунізації в країні. Усі з країни високим доходом мають
рівень охоплення щепленнями понад 90%. В той час як в країнах з низьким та
середнім рівнем доходу, де охоплення залишається низьким - в деяких країнах
нижче 50%. Так за даними опублікованими Національною службою здоров’я у
Великобританії вакцинація є нормою, і охват є високим, понад 90% 12-місячних
та 24-місячних повністю вакциновані первинними вакцинами відповідно [26]. У
той же час дослідження проведене Brendan Nyhan та співавторів в сполучених
штатах показало, що повідомлення, які були використанні в США були не
достатньо переконливими, а в деяких випадках навіть призводили до зниження
довіри серед батьків [27]. Виходячи з досліджень, правильно побудовані
комунікативні стратегії дають кращій результат ніж законодавчі пирмуси та
заборони. Так відмічається збільшення кількості батьків, які вважають, що
обов'язкова вакцинація порушує їх громадянські права, що призводить до явного
зниження кількості щеплень в Італії, Франції та Австралії, де уряди в останні роки
вирішили вимагати вакцинації дітей, які мають відвідувати державні освітні
заклади [28].
А серед країн з найвищим рівнем захворювання на кір лідерами виступають:
ДР Конго, Ліберія, Мадагаскар та Сомалі, не зважаючи на програми міжнародних
організацій направленні на підвищення охоплення охвату імунізації. Однак, слід
підкреслити, що на вакцінацію впливає не тільки фінансове забезпечення країни, а
і правильно побудовані комунікаційні компанії – так Бурунді, Руанда та Багладеш
спромоглися досягнути досить високого рівня вакцинації [29].
Також слід зазначити, що у 2019 році тривалість життя в Іспанії, Швейцарії,
Італії та Австралії становила понад 83 роки, в Великій Британії – 81, 3 роки, в
Сполучених Штатах Америки – 78,9 роки, в той час коли в країнах Африки
тривалість
життя
коливається
в
межах
50-60
років.
Населення
Центральноафриканської Республіки має найнижчу тривалість життя в 2019 році з
53 років [25].
Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок в
даному напрямі:
Слід зазначити, що комунікативна діяльність публічного
адміністрування громадського здоров'я досить складний матеріал для оцінки
ефективності, адже не має чітких визначених вимірюваних показників які можна
було б порівняти між різними країнами та моделями. Тож можна зробити
висновок, що оцінка ефективності яка зустрічається в зарубіжній літературі не є
ефективною. Однак після чіткого групування та розподілу різних моделей
комунікативної діяльності та оцінки ключових показників ефективності
комунікаційної діяльності, а також співставлення обсягу грошей що витрачається
на систему охорони здоров’я різних країн можна зазначити, що найбільшу
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ефективність показують країни з центриським підходом стосовно відправника
інформації та функціональною моделлю управління з внутрішніми та зовнішніми
комунікативними зв’язками. Так Велика Британія та Канада у порівнянні зі
Сполученими Штатами Америки (декілька відправників інформації з державним
контролем) показують кращі результати по таким параметрам громадського
здоров’я як вакцинація, відмова від паління та ожиріння, при майже вдвічі
меншому залученню коштів (Сполучені штати система охорони здоров’я 17,14%
ВВП, Канада – 10, 45% ВВП та Великобританія – 9,12% відповідно.)
Країни які не мають централізованого відправника інформації, та іноді
політика країни не співпадає з цілями громадського здоров’я (країни Африки)
мають найгірші показники, та вказують на низьку результативність
комунікативної діяльності. Що вказує на залежність кількості організацій що
приймають участь в комунікативній діяльності громадського здоров’я, та
відповідного зменшення частки участі держави, що в свою чергу збільшує
створення «інформаційного шуму» та від так зменшує довіру громадян до
системи громадського здоров’я, що, в свою чергу, призводить до появи численних
міфів та опору з боку людей. Також система законодавчого примусу не дає
очікуваного результату, а тільки погіршує ситуацію, що в першу чергу стосується
вакцинації та шкідливих звичок.
Однак слід зазначити, що проведення компаній з гострих питань
громадського здоров’я в будь якому разі впливають на загальне здоров’я та
змушують людей відмовлятися від шкідливих звичок, та збільшували
прихильність до здорового способу життя.
В межах кожної комунікативної компанії необхідно проводити поглиблені
дослідження щодо досягнутих результатів та зміни свідомості та поведінки тих на
кого комунікативна компанія громадського здоров’я була спрямована.
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КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
СПІЛЬНИМИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ
Анотація. У статті досліджено проблематику управління інвестиційними
проектами, що реалізуються в Україні із залученням коштів міжнародних
фінансових організацій, в частині державного управління. Зазначено, що
державне управління інвестиційною діяльністю, перш за все, має відповідати
загальнонаціональним стратегічним цілям та пріоритетам. Під час упровадження
спільних із міжнародними партнерами інвестиційних проектів має бути
забезпечено раціональне та ефективне використання коштів. Сформовано
пропозиції щодо розроблення комплексного механізму державного управління
такими проектами та визначено першочергові завдання, що необхідно впровадити
на державному рівні, зокрема це: гармонізація нормативно-правових актів та
методичних документів із вимогами МФО щодо реалізації проектів; формування
функціонального інституційного середовища; впровадження в діяльність
учасників методів та інструментів проектного управління; забезпечення
ефективної координації між всіма учасниками проектів; розбудова проектного
менеджменту на всіх рівнях реалізації проектів; створення бази знань та набутого
досвіду. Обґрунтовано, основні складові комплексного механізму державного
управління
спільними
з міжнародними
фінансовими
організаціями
інвестиційними проектами, якими є правовий, організаційний, кадровий,
інформаційний, фінансовий, освітній та науковий механізми державного
управління. Визначено, що їм властиві взаємозв’язки і взаємовпливи.
Наголошено, що для підвищення ефективності реалізації спільних із МФО
інвестиційних проектів необхідним є застосування комплексного механізму
державного управління такими проектами із системним урахуванням їх ключових
характеристик та на основі загальновизнаних методів управління
проектами.
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A COMPREHENSIVE MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION
OF INVESTMENT PROJECTS HELD JOINTLY WITH
INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS
Abstract. The article researches, in terms of public administration, problems in
management of investment projects implemented in Ukraine with the funds from
International Financial Institutions. It points out that public administration of investment
activities must primarily meet national strategic goals and priorities. Rational and
effective use of funds should be ensured during investment projects realized jointly with
international partners. It forms proposals for developing a comprehensive mechanism of
public administration of such projects and defines primary tasks are defined, which need
to be introduced at a governmental level, in particular, harmonization of regulatory acts
and methodical documents with IFIs’ project implementation requirements; formation
of a functional institutional environment; introduction of project management methods
and instruments into the stakeholders’ operations; provision of effective coordination
between all project participants; developing project management at all levels of project
realization; setting up a base of knowledge and expertise. The author justifies the basic
components of the comprehensive mechanism of public administration of investment
projects implemented jointly with International Financial Institutions, which are legal,
organizational, professional, informational, financial, educational, and scientific
mechanisms of public administration. It is found that it is typical of them to have
interrelations and mutual influence. The article emphasizes that in order to enhance
effectiveness of implementing investment projects jointly with IFIs, it is necessary to
apply a comprehensive mechanism of public administration of such projects and
consistent consideration of their key characteristics and on the basis of generally
accepted methods of project management.
Keywords: project, investment project, project management, international
financial institutions, public administration, mechanisms of public administration.
Постановка проблеми. На сьогодні в світі управління проектами є однією з
найбільш актуальних та прогресивних технологій управління, що продовжує
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удосконалюватись і розвиватись. Разом із цим, підготовка та реалізація
інвестиційних проектів, особливо тих, що реалізуються із залученням коштів
міжнародних партнерів, є складним і високо ризикованим видом діяльності, що
стає дедалі спеціалізованим [1, с. 3].
Методи проектного управління можуть застосовуватись практично в всіх
сферах суспільного життя, у тому числі і в державному управлінні.
Дослідження питання державного управління інвестиційними проектами, що
реалізуються в Україні із залученням інвестицій міжнародних фінансових
організацій (МФО), особливо важливі в умовах обраного Україною
євроінтеграційного вектору розвитку та активізації економічного співробітництва
з міжнародними партнерами.
Для підвищення ефективності реалізації спільних із МФО інвестиційних
проектів необхідним є застосування комплексного механізму державного
управління такими проектами із системним урахуванням їх ключових
характеристик та на основі загальновизнаних методів управління проектами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність теми обумовила
увагу вітчизняних науковців до питань адаптації визнаних у світі механізмів
управління проектами до національної системи державного управління
інвестиційними ресурсами та спільними з МФО проектами.
Наукові джерела з державного управління відображають різні підходи щодо
видів та класифікації механізмів державного управління. Важливі аспекти,
зокрема щодо управління інвестиційними проектами, висвітлюють такі українські
вчені, як Р. Рудніцька, О. Федорчак, О. Коротич, Л. Приходченко та інші.
Особливості та перспективи співробітництва з МФО і управління спільними
інвестиційними проектами досліджують такі вітчизняні вчені, як Т. Бєльська,
І. Герасименко, О. Дєгтяр, О. Ігнатенко, І. Карпунь, В. Мартиненко,
В. Молоканова, О. Непомнящий, Ю. Прав, Р. Рак та інші.
Однак питання розроблення та реалізації механізмів державного управління
інвестиційними проектами, що впроваджуються із залученням коштів МФО,
залишається недостатньо дослідженим.
Мета статті полягає у формуванні пропозицій щодо розроблення
комплексного механізму державного управління спільними з МФО
інвестиційними проектами.
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи, взаємодію інституту держави і
суспільства в умовах глобалізації, О. Дєгтяр та О. Непомнящий [2] зазначають,
що співвідношення державних та світових економічних відносин принципово
змінюються. Якщо ще донедавна провідну роль відігравали національні
економіки, визначаючи відносини в світовому економічному просторі, то нині
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міжнародні фінансові ринки і найбільші економічні структури, якими є і МФО,
диктують умови національним економікам. Тобто, глобальна економічна система
набуває все більшого впливу і значущості, а окремі держави змушені враховувати
не лише внутрішньонаціональні правила і принципи, а й – правила світової
економічної системи.
Для забезпечення сталого розвитку територій та формування сприятливого
інвестиційного клімату система державного управління має сформувати
ефективну нормативно-правову базу та інституційні основи залучення фінансових
інвестицій від приватного сектору для реалізації масштабних проектів [3, с. 27–
32].
В умовах економічної нестабільності збільшується кількість ризиків, що
впливають на реалізацію проектів [4, с. 5–10].
А. Гаврилов [5, с. 42–47], досліджуючи ризики у договірних відносинах у
будівництві, зазначає, що важливим є не тільки узгодження інтересів сторін, а й
розподіл ризиків між учасниками реалізації проектів. Для цього науковець
пропонує застосовувати договір на надання інженерно-консультаційних послуг,
що є прерогативою соціально-економічного розвитку.
Т. Митропан [6, с. 153–160] зазначає, що при здійсненні державних
закупівель робіт і послуг основними ризиками є, зокрема, юридичні, фінансові,
комерційні та корупційні. У цілому стабільність функціонування будь-якої
виробничої системи в істотному ступені залежить від застосовуваного підходу до
управління ризиками, що проявляються поза сферою безпосереднього контролю.
О. Ігнатенко [7, с. 74–79], дійшов висновку, що під час реалізації в Україні
спільних із МФО проектів зусилля державних органів влади та міжнародних
партнерів мають бути направлені на розвиток інструментів залучення і супроводу
інвестицій, розвитку малого та середнього бізнесу, впровадження політики
демократичного врядування тощо, а також на підвищення кваліфікації,
обізнаності, спроможності інституцій і фахівців на всіх рівнях реалізації проектів.
Т. Безверхнюк [8, с. 47 ] зазначає, що суть державного управління
інвестиційним проектом полягає в тому, що держава на макроекономічному рівні
прогнозує, планує, організовує, стимулює, регулює інвестиційну діяльність
суб’єктів під час реалізації інвестиційних проектів. Разом із цим, розроблення та
реалізація інвестиційних проектів в умовах невизначеності внутрішніх і зовнішніх
факторів інвестиційної діяльності потребують застосування ефективних
інструментів для усунення і зменшення цих невизначеностей. Зазначене зумовлює
необхідність вироблення алгоритму формування інвестиційного проекту, який
відповідає змісту інвестиційної діяльності у часі та просторі. Усунення
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невизначеностей інвестиційної діяльності має здійснюватися на всіх етапах
життєвого циклу інвестиційного проекту.
На нашу думку, державне управління інвестиційною діяльністю, перш за все,
має відповідати загальнонаціональним стратегічним цілям та пріоритетам. Під час
упровадження інвестиційних проектів, що реалізуються в Україні із залученням
під державні гарантії коштів МФО, має бути забезпечено раціональне та
ефективне використання коштів проектів (позики МФО, бюджетні кошти, кошти з
інших джерел). Для цього на державному рівні необхідно:
 гармонізувати нормативно-правові акти та методичні документи із
вимогами МФО щодо реалізації проектів;
 сформувати функціональне інституційне середовище;
 впровадити в діяльність учасників методи та інструменти проектного
управління;
 забезпечити ефективну координацію між всіма учасниками проектів;
 розбудувати проектний менеджмент на всіх рівнях реалізації проектів;
 створити базу знань та набутого досвіду тощо [89, c. 50].
Відтак, на нашу думку, основними складовими комплексного механізму
державного управління спільними з МФО інвестиційними проектами є правовий,
організаційний, кадровий, інформаційний, фінансовий, освітній та науковий
механізми державного управління (мал. 1).
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Мал. 1 Комплексний механізм
з МФО інвестиційними проектами

державного

управління

спільними

Джерело: складено автором
Правовий механізм полягає в правовому регулюванні відносин під час
ініціювання, планування, виконання і контролю та завершення реалізації
інвестиційних проектів, що впроваджуються в Україні із залученням під державні
гарантії кредитних коштів МФО. Головною умовою державного управління
інвестиційним процесом є розроблення та прийняття законодавчих і нормативноправових актів, що безпосередньо впливають на ефективність залучення та
освоєння інвестицій, у тому числі позик МФО, а також сприяють прозорому
регулюванню цього процесу і підвищенню інвестиційної привабливості України.
Організаційний механізм тісно пов’язаний із правовим механізмом та являє
собою підсистему уповноважених державою органів влади, що здійснюють
організуючий вплив за допомогою наданих прав, обов’язків і функцій під час
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формування та прийняття управлінських рішень для забезпечення ефективної
реалізації інвестиційних проектів, що впроваджуються в Україні із залученням під
державні гарантії кредитних коштів МФО.
Кадровий механізм, що у свою чергу тісно пов’язаний із організаційним
механізмом та безпосередньо впливає на ефективність і якість державного
управління спільними з МФО інвестиційними проектами, передбачає пошук,
конкурсний відбір та призначення кадрів для реалізації проектів.
Інформаційний механізм розглядаємо як сукупність технологій та способів
збирання, обробки, обліку, моніторингу і аналізу інформації про стан реалізації
інвестиційних проектів, що впроваджуються в Україні із залученням під державні
гарантії кредитних коштів МФО, з метою своєчасного виявлення проблем чи
порушень планів-графіків виконання проектів, оперативного вжиття заходів щодо
їх усунення для підвищення ефективності використання кредитних коштів та
реалізації проектів МФО. Розглядаючи змістовну характеристику інформаційного
механізму, його можна представити не лише у вигляді цільової інформацій про
результати проектів, а й у вигляді правової, організаційної, кадрової, економічної,
наукової, освітньої інформації, що застосовується під час реалізації спільних із
МФО інвестиційних проектів.
Фінансовий механізм розглядаємо як сукупність фінансово-економічних
методів управління, інструментів і стимулів, застосовуючи які держава регулює
економічні та інвестиційні процеси під час реалізації спільних із МФО проектів.
Освітній механізм полягає в підготовці, перепідготовці та підвищенні
кваліфікації спеціалістів з управління проектами, а також в розбудові освітнього
середовища, орієнтованого на розвиток і впровадження проектної культури на
всіх рівнях реалізації спільних з МФО інвестиційних проектів.
Застосування освітнього механізму у поєднанні з кадровим механізмом
державного управління інвестиційними проектами, що впроваджуються в Україні
із залученням коштів МФО, сприятиме формуванню і розвитку кадрового резерву
учасників проектної діяльності (єдиний реєстр (база) вітчизняних спеціалістів, які
мають досвід роботи з управління проектами, що реалізуються в Україні за
підтримки МФО), а у взаємодії з фінансовим і правовим механізмами –
впровадженню системи мотивації для спеціалістів, органів влади та суб’єктів
господарювання за успішне впровадження і застосування у своїй діяльності
методів та інструментів проектного управління.
Науковий механізм розглядаємо як базу для здійснення реформ, інновацій та
нововведень у питаннях співпраці України з МФО та під час реалізації спільних
інвестиційних проектів.
Висновки. Наукові джерела відображають різні підходи щодо видів та
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класифікації механізмів державного управління. Державне управління
інвестиційною діяльністю, перш за все, має відповідати загальнонаціональним
стратегічним цілям та пріоритетам. Під час упровадження проектів має бути
забезпечено раціональне та ефективне використання коштів (позики МФО,
бюджетні кошти, кошти з інших джерел). Для цього на державному рівні
необхідно: гармонізувати нормативно-правові акти та методичні документи із
вимогами МФО щодо реалізації проектів; сформовати функціональне
інституційне середовище; запровадити у діяльність учасників методи та
інструменти проектного управління; забезпечити ефективну координацію між
всіма учасниками проектів; поширити проектний менеджмент на всіх рівнях
реалізації проектів; створити базу знань та набутого досвіду тощо.
Визначено, що основними складовими комплексного механізму державного
управління спільними з МФО інвестиційними проектами є такі механізми
державного управління, яким властиві взаємозв’язки і взаємовпливи: правовий
(регулювання відносин під час ініціювання, планування, виконання і контролю та
завершення реалізації проектів шляхом прийняття законодавчих і нормативноправових актів), організаційний (уповноважені державою органи влади, що
здійснюють організуючий вплив за допомогою наданих прав, обов’язків і функцій
під час формування і прийняття управлінських рішень для забезпечення
ефективної реалізації проектів), кадровий (пошук, конкурсний відбір та
призначення кадрів для реалізації проектів, а також посилення потенціалу
вітчизняних спеціалістів із управління проектами), інформаційний (технології та
способи збирання, обробки, обліку, моніторингу і аналізу інформації щодо стану
реалізації проектів для своєчасного виявлення проблемних питань і оперативного
вжиття заходів для їх усунення), фінансовий (фінансово-економічні методи
управління, інструменти та стимули, за допомогою яких держава регулює
економічні та інвестиційні процеси під час реалізації спільних з МФО проектів),
освітній (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з
управління проектами, а також розбудова освітнього середовища, орієнтованого
на розвиток і впровадження проектної культури на всіх рівнях реалізації проектів)
та науковий (база для впровадження реформ та інновацій в тому числі з питань
співпраці України з МФО і реалізації спільних інвестиційних проектів).
Державне управління інвестиційними проектами, що реалізуються в Україні
із залученням коштів МФО, повинно здійснюватись за допомогою комплексного
поєднання та повноцінного застосування правового, організаційного, кадрового,
фінансового, інформаційного, освітнього і наукового механізмів державного
управління із системним урахуванням їх ключових характеристик та на основі
загальновизнаних методів управління проектами.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КАРАНОСТІНЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ
ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
Анотація. У роботі проаналізовано санкції статті 382 КК України на предмет
дотримання у них основних правил побудови санкцій кримінально-правових
норм, вироблених наукою кримінального права.
Констатовано, що законодавцем при конструюванні санкцій статті 382 КК
України було допущено порушення наступних правил побудови кримінальноправових санкцій, вироблених наукою кримінального права: 1) неприпустимим є
різкий перепад суворості видів покарань у складах альтернативних санкцій.
Прикладом недотримання цього правила можуть слугувати санкції, в яких як
альтернативні передбачені занадто «контрастні» за суворістю види покарань –
наприклад, штраф та позбавлення волі на певний строк; 2) на конструкцію та
зміст санкцій має впливати категорія кримінального правопорушення; 3) якщо
передбачені у статті різновиди певного виду кримінального правопорушення
виділені за схемою «основний склад – кваліфікований склад – особливо
кваліфікований склад (склади)», «прив’язані» до таких складів санкції мають
відрізнятись одна від одної і мінімальною, і максимальною межами; 4) бажано
зберігати співвідношення між санкціями «суміжних» різновидів кримінального
правопорушення певного виду – зокрема, таким чином, щоб максимальна межа
санкції, встановленої щодо менш тяжкого різновиду, була дещо вищою ніж
мінімальна межа санкції, встановленої щодо більш тяжкого різновиду; 5) має бути
певна залежність («пропорція») між оцінкою тяжкості кваліфікуючих ознак і
підвищенням суворості санкцій.
У зв’язку з цим запропоновано:
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- доповнити санкцію ч. 1 ст. 382 КК України таким видами покарання, як
громадські роботи (на строк до двохсот сорока годин) та обмеження волі (на
строк до чотирьох років); доповнити санкцію ч. 2 ст. 382 КК України таким видом
покарання, як обмеження волі (на строк від двох до п’яти років);
- підвищити розмір основного покарання у виді штрафу у санкціях ч. 1 та ч. 2
ст. 382 КК України, а саме – для ч. 1 ст. 382 КК України має бути встановлений
штраф у розмірі від трьох тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, а для ч. 2 ст. 382 КК України має бути встановлений штраф у
розмірі від семи тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
- встановити наступні строки для покарання у виді позбавлення волі у
санкціях частин 2, 3 та 4 ст. 382 КК України: а) ч. 2 ст. 382 КК України… –
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років; б) ч. 3 ст. 382 КК
України… – карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років; в) ч.
4 ст. 382 КК України … - карається позбавленням волі на строк від п'яти до
восьми років;
- передбачити у санкції ч.3 ст. 382 КК України додаткове покарання як
факультативне, доповнивши її словами «або без такого».
Ключові слова: невиконання судового рішення, категорія кримінального
правопорушення, кримінально-правові санкції, штраф, обмеження волі,
позбавлення волі.
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SOME PROBLEMS OF PUNISHMENT FOR A COURT DECISION NONENFORCEMENT UNDER THE CRIMINAL LAW OF UKRAINE
Abstract. The paper analyzes the sanctions of Article 382 of the Criminal Code of
Ukraine for compliance with the rules of construction of sanctions of criminal law,
developed by the science of criminal law.
It was stated that the legislator in constructing sanctions of Article 382 of the
Criminal Code of Ukraine violated the following rules of construction of criminal
sanctions, developed by the science of criminal law: 1) unacceptable is the sharp
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difference in severity of punishments in alternative sanctions. An example of noncompliance with this rule is sanctions, which provide as alternatives such contrasting
types of punishment as fines and imprisonment; 2) the construction and content of
sanctions should be influenced by the category of criminal offense; 3) if the types of
criminal offenses of a certain type provided for in the article are allocated according to
the scheme "basic composition - qualified composition - especially qualified
composition (compositions)", "tied" to such compositions sanctions must differ from
each other by minimum and maximum limits; 4) it is desirable to maintain the ratio
between sanctions of "adjacent" types of criminal offenses of a certain type - in
particular, so that the maximum limit of a sanction imposed on a less serious variety is
slightly higher than the minimum limit of a sanction imposed on a more serious variety;
5) there must be a certain dependence ("proportion") between the assessment of the
severity of qualifying features and the increase in the severity of sanctions.
In this regard, it is proposed:
- to supplement the sanction of part 1 of Art. 382 of the Criminal Code of Ukraine
such types of punishment as community service (for up to two hundred and forty hours)
and restraint of liberty (for up to four years) and to supplement the sanction of Part 2 of
Art. 382 of the Criminal Code of Ukraine such type of punishment as restriction of
liberty (for a period of two to five years):
- to increase the size of the main punishment in the form of a fine in sanctions of
part 1 and part 2 of Art. 382 of the Criminal Code of Ukraine, namely - for Part 1 of
Art. 382 of the Criminal Code of Ukraine should be set a fine of three thousand to seven
thousand non-taxable minimum incomes, and for Part 2 of Art. 382 of the Criminal
Code of Ukraine should be set a fine of seven thousand to ten thousand non-taxable
minimum incomes;
- to establish the following terms for punishment in the form of imprisonment in
sanctions of parts 2, 3 and 4 of Art. 382 of the Criminal Code of Ukraine: a) Part 2 of
Art. 382 of the Criminal Code of Ukraine: punishable by imprisonment for a term of
two to five years; b) Part 3 of Art. 382 of the Criminal Code of Ukraine: punishable by
imprisonment for a term of three to six years; c) Part 4 of Art. 382 of the Criminal Code
of Ukraine: punishable by imprisonment for a term of five to eight years;
- add paragraph 2 part 3 of Art. 382 of the Criminal Code of Ukraine with the
words "or without such".
Keywords: a court decision non-enforcement, category of criminal offense,
criminal-legal sanctions, fine, restriction of liberty, imprisonment.
Постановка проблеми. У Стратегії реформування судоустрою, судочинства
та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, затвердженої Указом
Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015, вказано, що на сьогодні
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система правосуддя не виконує поставлені перед нею завдання на належному
рівні, та виокремлено істотні проблеми, які існують у системі виконання судових
рішень, зокрема: гранично низька частка фактичного виконання судових рішень;
відсутність ефективної системи мотивації державних виконавців; системні
недоліки у взаємодії державних виконавців з іншими державними та
недержавними установами [1].
Враховуючи, що суд в Україні покликаний захистити основні права і свободи
громадян нашої держави, гранично низька частка фактичного виконання судових
рішень значно знижує рівень довіри громадян до судової влади. Тому
забезпечення функціонування ефективного механізму юридичної відповідальності
за невиконання судових рішень (зокрема, кримінальної відповідальності) є одним
з напрямків, який допоможе становленню в Україні правової держави.
Проте ефективний механізм кримінальної відповідальності за невиконання
судових рішень є неможливим без встановлення теоретично обґрунтованих
кримінально-правових санкцій, в тому числі і передбачених у статті 382 КК
України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній науці питання
кримінально-правової охорони порядку виконання судових рішень достатньою
мірою не вивчалось. В наукових працях українських вчених (П.П. Андрушко,
М.І. Бажанов, І.А. Вартилецька, П.А. Воробей, О.М. Джужа, В.І. Женунтій,
М.Й. Коржанський, В.В. Кузнецов, С.Я. Лихова, М.І. Мельник, В.А. Мисливий,
В.І. Осадчий, А.В. Савченко, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, М.І. Хавронюк, В.І. Шакун,
Ю.С. Шемшученко та ін.) розглядались окремі питання злочинів, які посягають на
порядок виконання судових рішень.
Водночас, водночас питання караності невиконання судового рішення у
наукових працях майже не розглядалося.
Постановка завдання. Визначити найбільш значущі правила конструювання
санкцій, вироблені наукою кримінального права, для оцінки санкцій статті 382 КК
України, проаналізувати чинні санкції статті 382 на предмет дотримання таких
правил та запропонувати зміни і доповнення з метою вдосконалення санкцій
статті 382 КК України.
Виклад основного матеріалу. Стаття 382 КК України передбачає наступні
санкції:
а) невиконання судового рішення за ч. 1 ст. 382 КК України карається
штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або позбавленням волі на строк до трьох років [2];
б) невиконання судового рішення за ч. 2 ст. 382 КК України карається
штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів
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доходів громадян або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років [2];
в) невиконання судового рішення за ч. 3 ст. 382 КК України карається
позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років
[2];
г) невиконання судового рішення за ч. 4 ст. 382 КК України карається
позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
[2].
Наскільки обґрунтованими є наведені вище санкції ? Так, В.В. Полтавець,
досліджуючи правила конструювання санкцій, пише, що конструювання санкції
зумовлено змістом диспозиції кримінально-правової норми, оскільки санкція,
будучи тісно пов'язаною з диспозицією, повинна точно відтворювати всі її
особливості й повністю їй відповідати, тобто об'єктивно відображати ступінь
тяжкості вчиненого й особливості суб'єкта злочину [3, c. 70]. Адже саме в
характері й розмірі покарання, передбаченого в санкції, знаходить вираз ступінь
небезпечності діяння, його тяжкість [4, c. 178]. Тому склад злочину, визначений у
диспозиції кожної конкретної статті Особливої частини КК України, виступає
підставою визначення меж санкції [5, c. 313-314], виражаючи при цьому типовий
ступінь тяжкості злочину. А санкція, у свою чергу, «за своєю суттю являє
законодавчу оцінку небезпечності діяння, що передбачене в конкретній нормі» [6,
c. 19]. Саме через це в санкції статті повинні знайти відбиття всі особливості
конструювання ознак складу злочину: ступінь формалізації ознак, наявність
оцінних категорій, привілейованих або кваліфікуючих ознак. У зв'язку з цим
справедливо зазначають М.І. Ковальов і А.П. Козлов, що чим вища
формалізованість диспозиції, тим меншим має бути розрив між мінімумом і
максимумом санкції. А чим більша диференціація ознак у диспозиції, на їх думку,
тим ширшими повинні бути межі санкції [7, c. 210-215; 8, c. 67-68, 70].
Дослідивши як українські, так і закордонні джерела, ми виокремили такі
основні теоретичні правила конструювання санкцій:
1. Санкція має бути справедливою. Справедливою, на переконання
І.М. Антонова, є санкція, яка: а) відповідає тяжкості описаного в законі діяння;
б) погоджена з санкціями за вчинення інших злочинів; в) дає можливість суду
індивідуалізувати покарання [9, c. 20].
2. Санкція має бути ефективною та доцільною. Ефективність санкції
І.М. Антонов розуміє як співвідношення між соціальними цілями, для досягнення
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яких до неї вдаються, та реальним, фактичним результатом її застосування [9, c.
20]. У кримінально-правовій санкції закріплюється загальна міра (вид, а також
строки чи розміри) покарання. Відповідно до частини 2 статті 50 КК України
покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також
запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами [2].
Відповідно, кримінально-правова санкція може стати ефективною лише в тому
випадку, якщо її зміст дозволить досягати зазначених цілей.
В юридичній літературі звертають увагу на те, що «сенс існування
кримінально-правових санкцій полягає у використанні в якості основи
забезпечення справедливої та невідворотної негативної реакції держави на кожен
акт вчиненого злочину, як ефективного інструменту кримінально-правового
впливу на осіб, винних у вчиненні злочинів, з метою утвердження соціальної
справедливості, запобіганню вчинення нових злочинів, виправлення винного» [10,
c. 151].
3. Побудова санкцій Особливої частини КК повинна здійснюватись з
урахуванням встановлених у статтях Загальної частини розмірів видів покарань
[11,c. 189; 12, c. 117].
4. Законодавець має встановити певний вид покарання не просто в межах,
визначених у статті Загальної частини КК, а з розумним звуженням цих меж [11,
c. 189].
5. Мінімальна межа покарання, встановленого за небезпечніше діяння,
повинна бути верхньою межею покарання за менш небезпечне діяння [14, c. 182].
6. Пряма залежність жорсткості санкцій (рівня альтернативності, розміру
покарань та кількості додаткових покарань) від зростання ступеня суспільної
небезпеки злочину, відображеної у кваліфікованих складах [14, c. 75].
7. З метою диференціації кримінальної відповідальності та для забезпечення
її індивідуалізації необхідно, щоб санкції були альтернативними [13, c. 183].
8. Диференціюючи кримінальну відповідальність у санкціях статей
Особливої частини КК, законодавець має враховувати співвідношення ступенів
суворості окремих видів покарань [11, c. 190].
9. Залежність показників альтернативності від ступеня небезпеки злочину:
чим вища суспільна небезпечність діяння, тим менш альтернативна санкція, і,
навпаки, чим нижча суспільна небезпечність злочину, тим санкція більш
варіативна [14, c. 73].
10. Залежність конструкції санкцій від категорії злочину [14, c. 74].
11. Неприпустимим є різкий перепад суворості видів покарань у складах
альтернативних санкцій. Прикладом недотримання цього правила можуть
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слугувати санкції, в яких в якості альтернативних передбачені такі контрастні за
суворістю види покарань, як штраф та позбавлення волі [14, c. 74].
12. Санкція спеціальної кримінально-правової норми повинна відрізнятися
від санкції загальної норми в бік посилення покарання (якщо конкретизуюча
ознака підвищує ступінь суспільної небезпеки злочину) або пом’якшення (якщо
така ознака його понижує) [13, c. 188].
Зіставивши ці теоретичні правила зі змістом санкцій ст.382 КК України, ми
визначили ті з них, які, на нашу думку, є найбільш значущими для їх оцінки.
Перелік таких правил виглядає так:
1. Побудова санкцій Особливої частини КК повинна здійснюватись з
урахуванням встановлених у статтях Загальної частини розмірів видів покарань
[11, c. 189].
2. Неприпустимим є різкий перепад суворості видів покарань у складах
альтернативних санкцій. Прикладом недотримання цього правила можуть
слугувати санкції, в яких в якості альтернативних передбачені такі контрастні за
суворістю види покарань, як штраф та позбавлення волі на певний строк.
3. На конструкцію та зміст санкцій впливати категорія злочину
(кримінального правопорушення) [14, c. 74].
4. Санкції тих статей, які передбачають відповідальність за приблизно
однакові за ступенем тяжкості види кримінальних правопорушень, мають бути
однотипними – принаймні стосовно так званих основних складів кримінальних
правопорушень.
5. Якщо передбачені у статті різновиди кримінального правопорушення
певного виду виділені за схемою «основний склад – кваліфікований склад –
особливо кваліфікований склад (склади)», «прив’язані» до таких складів санкції
мають відрізнятись одна від одної і мінімальною, і максимальною межами.
6. Бажано зберігати співвідношення між санкціями «суміжних» різновидів
кримінального правопорушення певного виду – зокрема, таким чином, щоб
максимальна межа санкції, встановленої щодо менш тяжкого різновиду, була
дещо вищою ніж мінімальна межа санкції, встановленої щодо більш тяжкого
різновиду.
7. Має бути певна залежність («пропорція») між оцінкою тяжкості
кваліфікуючих ознак і підвищенням суворості санкцій; в окремих випадках цей
орієнтир може обумовлювати відступ від правила, наведеного у п. 6.
Як бачимо, перше з наведених правил конструювання санкцій, які є найбільш
значущими для оцінки санкцій ст.382 КК України, – «побудова санкцій Особливої
частини КК повинна здійснюватись з урахуванням встановлених у статтях
Загальної частини розмірів видів покарань», законодавцем дотримано.
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Проте, на нашу думку, при конструюванні санкцій законодавцем допущено
порушення інших правил.
Досліджуючи санкції статті 382 КК України, доходимо висновку, що першим
з недоліків їх конструювання є те, що законодавець в частині 1 та частині 2 статті
382 КК України передбачив лише два види покарання, одне з яких є найм’якішим
з можливих (штраф), а інше – другим за суворістю (позбавлення волі на певний
строк). Зазначимо, що у випадках, коли, наприклад, рішення, що не виконується,
стосується грошової заборгованості, очевидно, призначення покарання у виді
штрафу є недоцільним, а тому суд безальтернативно зобов’язаний обрати
покарання у виді позбавлення волі на певний строк.
Така ситуація зумовлює порушення наступного правила побудови санкцій:
«Неприпустимим є різкий перепад суворості видів покарань у складах
альтернативних санкцій. Прикладом недотримання цього правила можуть
слугувати санкції, в яких в якості альтернативних передбачені такі контрастні за
суворістю види покарань, як штраф та позбавлення волі».
Виправити таку ситуацію, на нашу думку, можна наступним чином:
- доповнити санкцію ч. 1 ст. 382 КК України таким видами покарання, як
громадські роботи (на строк до двохсот сорока годин) та обмеження волі (на
строк до чотирьох років);
- доповнити санкцію ч. 2 ст. 382 КК України таким видом покарання, як
обмеження волі (на строк від двох до п’яти років).
Ще одне правило побудови санкцій, на яке варто звернути увагу, - «на
конструкцію та зміст санкцій впливати категорія злочину (кримінального
правопорушення)».
Виходячи з максимальної межі покарання та орієнтуючись на ст.12 КК
України, констатуємо: кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 та ч. 2 ст.
382 КК України, є нетяжкими злочинами.
Водночас варто взяти до уваги зміст ч. 2 ст. 12 КК України – кримінальним
проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за
вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше
трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання,
не пов’язане з позбавленням волі, та ч. 4 ст. 12 КК України – нетяжким злочином
є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого
передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не
більше п’яти років. Ці положення, на наш погляд, містять важливі орієнтири щодо
меж основного покарання у виді штрафу.
З урахуванням цих орієнтирів вважаємо, що розмір основного покарання у
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виді штрафу у санкціях ч. 1 та ч. 2 ст. 382 КК України має бути підвищений, а
саме – для ч. 1 ст. 382 КК України має бути встановлений штраф у розмірі від
трьох тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для
ч. 2 ст. 382 КК України має бути встановлений штраф у розмірі від семи тисяч до
десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Третя вада санкцій кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382
КК України, пов’язана з порушенням таких правил: «якщо передбачені у статті
різновиди кримінального правопорушення певного виду виділені за схемою
«основний склад – кваліфікований склад – особливо кваліфікований склад
(склади)», «прив’язані» до таких складів санкції мають відрізнятись одна від
одної і мінімальною, і максимальною межами», «бажано зберігати
співвідношення між санкціями «суміжних» різновидів кримінального
правопорушення певного виду – зокрема, таким чином, щоб максимальна межа
санкції, встановленої щодо менш тяжкого різновиду, була дещо вищою ніж
мінімальна межа санкції, встановленої щодо більш тяжкого різновиду», «має бути
певна залежність («пропорція») між оцінкою тяжкості кваліфікуючих ознак і
підвищенням суворості санкцій».
Задля дотримання вищенаведених правил, пропонуємо встановити наступні
строки для покарання у виді позбавлення волі на певний строк у санкціях частин
2, 3 та 4 ст. 382 КК України:
- ч. 2 ст. 382 КК України: карається позбавленням волі на строк від двох до
п'яти років;
- ч. 3 ст. 382 КК України: карається позбавленням волі на строк від трьох до
шести років;
- ч. 4 ст. 382 КК України: карається позбавленням волі на строк від п'яти до
восьми років.
І наостанок зазначимо, що санкція ч. 3 ст. 382 КК України передбачає
обов’язкове додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Між тим ч. 3 ст. 382 КК України закріплює особливо кваліфіковані види
невиконання судового рішення, пов’язані не лише з вчиненням невиконання
судового рішення службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо
відповідальне становище, а й у випадках вчинення кримінального
правопорушення особою, раніше судимою за злочин, передбачений статтею 382
КК України, або якщо кримінальним правопорушенням було заподіяно істотну
шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи
громадським інтересам або інтересам юридичних осіб. Тобто можливі ситуації,
коли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 382 КК України,
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вчиняється неслужбовою особою. На нашу думку, обов’язкове призначення
додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю у випадках, коли кримінальне правопорушення,
передбачене ч. 3 ст. 382 КК України, вчиняється неслужбовою особою, є
невиправданим. Тому пропонуємо абзац 2 ч. 3 ст. 382 КК України доповнити
словами «або без такого».
Висновки. 1. Законодавцем при конструюванні санкцій статті 382 КК
України було допущено порушення наступних правил побудови кримінальноправових санкцій, вироблених наукою кримінального права: 1) неприпустимим є
різкий перепад суворості видів покарань у складах альтернативних санкцій; 2) на
конструкцію та зміст санкцій має впливати категорія кримінального
правопорушення; 3) якщо передбачені у статті різновиди кримінального
правопорушення певного виду виділені за схемою «основний склад –
кваліфікований склад – особливо кваліфікований склад (склади)», «прив’язані» до
таких складів санкції мають відрізнятись одна від одної і мінімальною, і
максимальною межами; 4) бажано зберігати співвідношення між санкціями
«суміжних» різновидів кримінального правопорушення певного виду – зокрема,
таким чином, щоб максимальна межа санкції, встановленої щодо менш тяжкого
різновиду, була дещо вищою ніж мінімальна межа санкції, встановленої щодо
більш тяжкого різновиду; 5) має бути певна залежність («пропорція») між
оцінкою тяжкості кваліфікуючих ознак і підвищенням суворості санкцій.
2. Усуваючи відмічені вище порушення, пропонуємо вдосконалити зміст
санкцій статті 382 КК України, виклавши їх у наступній редакції:
2.1. Санкцію частини 1 статті 382 КК України – у редакції «карається
штрафом від трьох тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, або громадським роботами на строк до двохсот сорока годин, або
обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до
трьох років»;
2.2. Санкцію частини 2 статті 382 КК України – у редакції «карається
штрафом від семи тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
2.3. Санкцію частини 3 статті 382 КК України – у редакції «карається
позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох
років або без такого»;
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2.4. Санкцію частини 4 статті 382 КК України викласти у наступній редакції:
«карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років».
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СУТНІСНИЙ АСПЕКТ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРАВА ЛЮДИНИ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ТРАНСПЛАНТАЦІЇ
Анотація. У статті досліджено методологію наукового дослідження права
людини на медичну допомогу із застосуванням трансплантації, її основні методи
та підходи, які потребують постійної адаптації та розвитку.
Право людини на медичну допомогу є одним із найвизначніших серед усіх
інших прав, які регламентує держава, оскільки втрата життя або погіршення стану
здоров’я тягне за собою повне знищення значення других цінностей. Наукове
дослідження конституційного права людини на медичну допомогу із
застосуванням трансплантації є надзвичайно складним процесом зі своїми
законами, методологією та методикою проведення.
Дослідження права на медичну допомогу із застосуванням трансплантації
вимагає, передусім, вирішення низки питань методологічного характеру, адже
будь-яке осягнення правової реальності неможливе поза методологією.
У статті проаналізовано сутнісний аспект методології наукового
дослідження, що дає змогу ознайомитися із структурою, логічною організацією,
методами і засобами діяльності у процесі вивчення конституційного права на
медичну допомогу із застосуванням трансплантації. Розглянуто поняття методу
наукового дослідження.
Пошук найоптимальнішого комплексу методологічних підходів, методів та
способів за допомогою яких можна всебічно дослідити конституційне право
людини на медичну допомогу із застосуванням трансплантації є важливим
завданням, адже це допоможе чітко усвідомити проблеми у даній сфері.
Відповідно дослідження права людини на медичну допомогу із застосуванням
трансплантації потребує належного методологічного забезпечення з метою
пошуку проблем реалізації конституційного права на медичну допомогу із
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застосуванням трансплантації та напрацювання шляхів для вирішення таких
проблем.
За допомогою методології увесь обсяг наукових знань, здобутих під час
дослідження права на медичну допомогу із застосуванням трансплантації
систематизується та упорядковується.
Читачі матимуть можливість більш глибоко дослідити питання, що
висвітлюються у даній статті за вдяки матеріалу, що викладений у даній темі.
Ключові слова: методологія наукового дослідження, метод, право людини
на медичну допомогу, медична допомога із застосуванням трансплантації.
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EXPLORATION HUMAN OF THE RIGHT ON MEDICAL CARE USING
TRANSPLANTATION IN DOMESTIC AND FOREIGN SCIENTIFIC
RESEARCHES
Abstract. The article examines the methodology of scientific research of the
human right to medical care using transplantation, its main methods and approaches that
require constant adaptation and development.
The human right to medical care is one of the most important of all other rights
regulated by the state, as the loss of life or deterioration of health entails the complete
destruction of the value of other values. Scientific research of the constitutional human
right to medical care using transplantation is an extremely complex process with its own
laws, methodology and methods.
The study of the right to medical care with the use of transplantation requires, first
of all, the solution of a number of methodological issues, because any comprehension of
the legal reality is impossible outside the methodology.
The article analyzes the essential aspect of the methodology of scientific research,
which allows to get acquainted with the structure, logical organization, methods and
means of activity in the process of studying the constitutional right to medical care with
the use of transplantation. The concept of scientific research method is considered.
Finding the best set of methodological approaches, methods and ways by which
one can comprehensively study the constitutional human right to medical care using
transplantation is an important task, because it will help to clearly understand the
problems in this area. Accordingly, the study of the human right to medical care through
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transplantation requires appropriate methodological support in order to find problems in
the implementation of the constitutional right to medical care through transplantation
and to develop ways to address such problems.
With the help of the methodology, the entire amount of scientific knowledge
acquired during the study of the right to medical care with the use of transplantation is
systematized and organized.
Readers will have the opportunity to explore in more depth the issues covered in
this article thanks to the material presented in this topic.
Keywords: research methodology, method, human right to medical care, medical
care with the use of transplantation.
Постановка проблеми. Актуальність методології наукового дослідження, а
саме в аспекті права на медичну допомогу із застосуванням трансплантації
зумовлюється наявністю сукупністю методів, принципів та прийомів, що
необхідно використовувати для пізнання предмета дослідження, що має наукову
новизну та практичну значущість, а результати якого представляють інтерес для
науки та практики.
Наукове дослідження є надзвичайно складним процесом зі своїми законами,
методологією та методикою проведення. Актуальність методології наукового
дослідження, а саме в аспекті права на медичну допомогу із застосуванням
трансплантації зумовлюється наявністю сукупністю методів, принципів та
прийомів, що необхідно використовувати для пізнання предмета дослідження, що
має наукову новизну та практичну значущість.
Аналіз методології наукового дослідження права людини на медичну
допомогу із застосуванням трансплантації анатомічних матеріалів людині є
необхідною умовою для здійснення комплексного дослідження конституційного
права на отримання медичної допомоги із застосуванням трансплантації, що в
свою чергу створює можливість удосконалити надання медичної допомоги
людям, які це потребують.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аспекти методології наукового
дослідження права людини у сфері охорони здоров’я у своїх дослідженнях
розглядають В.С.Віткова, В.В. Кожан, В.В. Лещенко, Я.Ф. Радиш та інші.
Мета та завдання статті полягають у вивченні методології здійснення
наукового дослідження медичної допомоги із застосуванням трансплантації
анатомічних матеріалів людині, в аналізі та вивченні методів та способів пізнання
конституційно-правових реалій, які розкривають значення та сутність права на
медичну допомогу із застосуванням трансплантації в Україні. Вивчення
логічнихспособів та прийомів дослідження з метою формування об’єктивного,
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всебічного, системного конституційно-правового значення права на медичну
допомогу.
Виклад основного матеріалу. Під методологією сучасної науки права слід
передусім розуміти комплексне світоглядне, філософсько-правове вчення про
принципи і методи, які використовуються в цій юридичній науці для пізнання
юридичних якостей і властивостей об’єкта відповідних наукових досліджень. [1].
Як видно з огляду наукознавчої літератури, розуміння методу та методології
було й залишається неоднозначним, відповідно у широкому розумінні методом
вважається спосіб досягнення мети, певним чином впорядкована діяльність [2];
свідомий спосіб досягнення якогось результату, здійснення певної діяльності,
вирішення певних завдань[3]. Іноді під методом розуміють теорію або вчення [4].
У науці метод – це передусім спосіб, шлях пізнання і перетворення реальної
дійсності, система прийомів і принципів, що регулюють практичну і пізнавальну
діяльність суб’єктів, основною функцією якого є внутрішня організація і
регулювання процесу пізнання або практичного перетворення того чи іншого
об’єкта[5].
Складність та специфіка проблематики, що досліджується у сфері надання
медичної допомоги із застосуванням трансплантації обумовили використання
широкого методологічного інструментарію загальнотеоретичних та спеціальних
методів дослідження, що спираються на діалектичні принципи об’єктивності та
послідовності, логічності та критичності, обґрунтованості та всебічності.
В дослідженні проблем застосування трансплантації як методу медичної
допомоги для забезпечення конституційних прав людини має бути застосований
системний підхід, метод системно-структурного аналізу, що відноситься до
загальнонаукової методології, застосування якого потребує кожний об’єкт
наукового дослідження та займає серед досліджень у галузі методології наукового
пізнання важливе місце.
Системний та аналітичний методи є основою для систематизації та
типологізації засад та принципів реалізації права людини на медичну допомогу із
застосуванням трансплантації.
Метод, заснований на принципі системного підходу, що складається з
декількох етапів:
 уточнення того, який науковий феномен береться для аналізу як ціле;
 виявлення можливо більшого числа елементів цілого;
 групування елементів у необхідне і достатнє число підструктур з
узгодженням їх з наявними науковими теоріями;
 установлення різних зв'язків і відносин між елементами, підструктурами і
цілим [6].
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З метою дослідження принципів, складу правовідносин та функцій
застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині використано
системний метод, в основі якого лежить дослідження складних об’єктів (систем)
як цілісної безлічі елементів у сукупності відносин і взаємозв’язків між ними.
Системно-структурний метод слугував якісному дослідженню правових
принципів організації та безпосереднього надання трансплантологічної допомоги
населенню України, а також в частині з’ясування місця права на медичну
допомогу із застосуванням трансплантації серед інших конституційних прав.
Об’єднання деяких істотних принципів аналізу систем в єдиний системний
підхід дає змогу ефективно застосовувати системну методологію не тільки в
природничих і гуманітарних науках, а й в інших галузях знань – соціології,
економіці, праві, політології тощо [7]. Це передбачає розгляд об’єкта дослідження
як складного, багатогранного, різноякісного явища, що складається з елементів,
зв’язки між якими утворюють відносно незмінну структуру і забезпечують його
цілісність. [8]. Цей метод ґрунтується на аксіоматичних положеннях, де система є
цілісним комплексом пов’язаних елементів, вона утворює єдність із середовищем,
будь-яка система є елементом системи більш високого порядку, елементи будь
якої системи виступають як системи більш низького порядку, котрі зберігають
свою універсальність під час дослідження більшості системних категорій у
конституційному праві України. [9].
Розгляд частин у єдності з цілим із врахуванням зв’язків та відносин системи
із середовищем, в якому перебуває передбачає застосування системного підходу,
де конституційне право людини на медичну допомогу із застосуванням
трансплантації включено до предмету дослідження, форми його реалізації,
відповідальність за реалізацію такого права, що в сукупності є системними і
структурованими правовими утвореннями. Системний підхід дозволяє
аналізувати і внутрішній зміст елементів та ознак норм конституційного права, а
також норм медичного права, що забезпечує порядок суспільних відносин у сфері
медичної діяльності.
Всі або більшість явищ конституційного буття слід розуміти насамперед як
взаємопов’язані системи. Первинною з таких конституційно-правових систем є
система суспільних відносин, що виникають, змінюються, припиняються чи
поновлюються на підставі норм конституційного права та становлять по суті
предмет конституційного права [10].
Отже, принцип системності має важливе значення для здійснення
конституційно-правового дослідження права людини на медичну допомогу із
застосуванням трансплантації.
Порівняльно-правовий метод або метод конституційної компаративістики
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дає можливість визначити загальні тенденції розвитку тих чи інших
конституційно-правових явищ на основі порівняльного аналізу їхнього розвитку в
різних країнах світу[11]. Даний метод надає можливість порівнювати зміст та
особливості реалізації права людини на медичну допомогу із застосуванням
трансплантації у розвинених країнах світу та в Україні з урахуванням ментальних
особливостей.
Застосовуючи даний метод знаходяться можливість виявити ефективні чи
більш досконалі рішення, які заслуговують на запозичення або імплементацію.
Також зазначений метод дозволяє побачити недоліки та пробіли, які існують в
сфері конституційного захисту прав людини у сфері медичної діяльності, а саме в
реалізації права на медичну допомогу із застосуванням трансплантації.
В.М. Савицький зазначає, що в будь-якій юридичній науці можна виділити
дві сфери порівняння на макрорівні та мікрорівні. Автор дає їм назву: порівняння
внутрішньодержавне та міждержавне. Внутрішньодержавне порівняння обмежене
національними територіальними рамками і полягає в порівняльному дослідженні
законодавства однієї країни. Міждержавне порівняння проводиться по
відношенню до законодавства різних країн [12].
Порівняльний метод в сфері правових досліджень має два різновиди:
діахронічний, тобто порівняльно-історичний, який передбачає дослідження
об’єкта в історичному плані, та синхронічний, при якому порівнюються два чи
більше об’єкти одночасно [13]. Діахронічний метод, тобто порівняльний метод, як
і метод конституційної компаративістики у поєднанні з історичноретроспективним методом, має широкі можливості досліджувати передумови та
причини виникнення права на медичну допомогу із застосуванням трансплантації.
Історико-порівняльний метод необхідний для поглиблення й розвитку знань
про об’єкт та предмет дослідження. Конституційне право особи на медичну
допомогу слід досліджувати на різних рівнях його розвитку, функціонування, в
результаті чого використовують історичний досвід, виявляють позитивне та
негативне в цьому процесі.
Історичний огляд законодавства, яке в різні періоди забезпечувало діяльність
пов’язану із трансплантацією анатомічних матеріалів людині надає змогу
з’ясувати, яким чином воно розвивалося та формувалося до стану, у якому
перебуває у теперішній час у правовій системі України.
Історико-порівняльний метод пізнання належить до числа найважливіших
методологічних законів. Хто не знає минулого країни, погано орієнтується в
сучасному і сліпий перед майбутнім [14].
Загальний діалектичний підхід до наукового дослідження конституційного
права на медичну допомогу має вагоме значення в методології. Пізнати
найзагальніші закони розвитку нашого суспільства надає змогу діалектика.
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Діалектичний метод надає можливість пізнати загальні закони соціальної
діалектики зрозуміти глибині причини реформаційних процесів та закони їхнього
розвитку.
При використанні діалектичного методу пізнання від уявлення про окремі
види застосування трансплантації, що організовуються шляхом вилучення
анатомічних матеріалів у живих донорів або при посмертному донорстві
доцільний перехід до абстрактного (загального) поняття медичної допомоги із
застосуванням трансплантації – в якому вище випливає з нижчого, а нижче
переходить у вище. Через дослідження цього абстрактного поняття, що саме
собою являє медична допомога із застосуванням трансплантації здійснюється
вивчення видів трансплантації, порядок здійснення, основні ознаки, що
характеризують таку діяльність.
Використання таких парних категорій діалектики як форма і зміст, причина і
наслідки дає можливість усебічно вивчити предмет, розкрити соціальні та
політико-правові суперечності – чинники конституційних перетворень.
Діалектичний метод наукового пізнання є загальний і універсальним методом
формування правових понять. Він передбачає необхідні та важливі етапи
сходження від абстрактного до конкретного, та від конкретного до абстрактного.
Застосування методу сходження від абстрактного до конкретного особливо
актуально в період розвитку і становлення правових наукових теорій і концепцій
[15]. Виявити найбільш загальні та істотні в конституційно-правовому значенні
ознаки, притаманні в цілому трансплантологічній діяльності можливо шляхом
синтезу, узагальнення та абстрагування від часткових та несуттєвих ознак. В свою
чергу це дозволяє піднявшись від вищого до нижчого виявити проблеми, недоліки
та перспективи поліпшення правової регламентації правопорядку у сфері
медичної діяльності із застосуванням трансплантації засобами конституційного
права як гарантія доступності та забезпечення.
В юридичній літературі відзначається, що як міждисциплінарна наукова
теорія синергетика виступає передусім як загальнометодологічний підхід, який
орієнтує процес пізнання на виявлення та аналіз тих чи інших явищ, властивостей
складного системного об’єкта правової науки [16].
Для багатьох сучасних правознавців значні перспективи щодо пізнання
конституційно-правовиї реальності містять новітні світоглядні методологічні
принципи, що гуртуються на таких ученнях як синергетика. Відносно нова
загальнонаукова дисципліна, синергетика, а саме теорія еволюції та
самоорганізації складних систем світу, що виступає як сучасна постдарвінська
парадигма еволюції.
Звернення до деяких положень синергетики в даному дослідженні
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доцільне тому, що, як підкреслюється у сучасній науковій і наукознавчій
літературі, всі соціальні об’єкти, розглянуті з урахуванням їхнього історичного
розвитку, належать до типу складних систем, що само розвиваються [17].
Конституційне право і медицина, як сфера медичної діяльності, як соціальні
феномени можуть розглядатися як системи, що мають зазначені характеристики.
Герменевтичний метод є досить поширеним у соціо-гуманітарних науках і до
певного часу зводився переважно до тлумачення різних текстів, а у праві – до
чинних законів чи історичних джерел права. Враховуючи, що аналіз
різноманітних юридичних текстів в цілому та окремих його положень, що
потребують тлумачення є важливим у дослідженні проблем надання медичної
допомоги із застосуванням трансплантації, необхідно звертатися до герменевтики,
до складного інтелектуального-вольового процесу, спрямованого на пізнання та
пояснення смислу права та правових норм.
Відповідно, діяльність з дослідження юридичних текстів, які закріплюють
правові норми не може обійтися без належного використання її положень та
висновків, адже без цього, за словами П.М. Рабіновича, «навряд чи можна
просунутись у розвитку теорії тлумачення юридичних текстів, здобути нові
знання й сформулювати обґрунтовані рекомендації щодо поліпшення право
інтерпретаційної діяльності» [18]. Гермевтичний метод використовується при
дослідженні та тлумаченні змісту формулювань, викладених у положеннях
нормативно правових актах, що здійснюють регулювання відносини у сфері
медичної діяльності із застосуванням трансплантації для з’ясування їх смислу та
значення, встановлення логічних зв’язків між відповідними приписами. Окремою
підставою для його застосування є використання в зазначених актах
різноманітних спеціалізованих та неюридичних термінів, як наприклад
«трансплантація», «реципієнт», «інформована згода» тощо [19].
Застосування герменевтичного кола, як світоглядного методологічного
принципу дає можливість розглянути конституційне право на медичну допомогу
із застосуванням трансплантації анатомічних матеріалів людині в цілому, а також
реалізацію конституційних прав щодо отримання такої допомоги, конституційну
правозастосовну діяльність як результат упорядкованої, системної діяльності
учасників конституційного процесу з приводу формування нових ефективних
правових регуляторів суспільних відносин, які є предметом конституційного
права.
Використовуючи соціологічні методи необхідно звернутися до конкретносоціологічного методу, який наука конституційного права використовує для
вивчення політичної та соціальної сфер, де відбувається реалізація
конституційних
прав.
Метод
конкретно-соціологічних
досліджень є
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перспективним методом дослідження проблем конституційно-правового
регулювання права людини на медичну допомогу із застосуванням
трансплантації, проблем реалізації цього права, проблем системи конституційного
права України, що стосується застосування трансплантації анатомічних матеріалів
людині та дає змогу виявити ставлення громадян, громадянського суспільства та
його інститутів до ефективності функціонування суб’єктів конституційних
правовідносин, систему конституційного законодавства тощо.
Соціологічні категорії, соціологічні прийоми збирання, обробки та вивчення
фактичного матеріалу, такі які анкетування, спостереження, інтерв’ю, тестування,
соціальний експеримент, експертна оцінка, відіграють значну роль у теорії та
практиці конституційного права [20].
Статистичний метод сприяє аналізу ефективності дії конституційно-правових
норм, їх вплив на суспільні процеси. До даного методу включають статистичні
звіти, що узагальнюють показники, а також відношення частини до цілого, або
відношення інтенсивності. За допомогою цього методу можливо проаналізувати
узагальнені статистичні дані за різні роки щодо кількості осіб, які звернулися за
медичною допомогою із застосуванням трансплантації органів, а також
статистичних даних щодо кількості операцій здійснених громадянам, за рахунок
прижиттєвого або посмертного донорства анатомічних матеріалів.
Висновки. Отже, доречно стверджував І.Кант, «Надзвичайно важливо надати
тій чи іншій науці розуму технічного оснащення» [21]. Для наукового
дослідження таким «технічним оснащенням» є установлена система
методологічних принципів і методів, що застосовуються для пізнання та
розуміння конституційно-правових явищ, станів, статусів, режимів, процедур і
процесів, тобто методологія конституційно-правових досліджень.
Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що методологія надає можливість
систематизувати увесь обсяг наукових знань, що здобуваються під час
дослідження права на медичну допомогу із застосуванням трансплантації, а також
створює умови для подальшого розроблення ефективних напрямів вдосконалення
існуючих норм та пошуку альтернативних шляхів вирішення поставлених питань
та завдань.
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СКЛАДНОСТІ СВОЄЧАСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ГРИПА У ПАЦІЄНТІВ
ІЗ ХРОНІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
(випадок із практики)
Анотація. Проведений аналітичний розгляд клінічного випадку смерті
пацієнта хворого на грип АH1N1 із хронічним панкреатитом в анамнезі. Гострі
ускладнення, стрімкий перебіг захворювання та стертість клінічної картини за
рахунок наявності супутньої патології у вигляді хронічного панкреатиту, стали
причиною пізнього, неефективного лікування та летального наслідку для чоловіка
молодого віку. Даний випадок не є поодиноким, хронічні захворювання не лише
тільки послаблюють захисні функції організму в умовах епідемії грипу, а й
приховують його клінічну картину. В даній статі проведений аналіз помилок і
особливостей надання медичної допомоги на прикладі конкретного випадку
смерті пацієнта молодого віку (38 років) в Сумський області. Попередній діагноз
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пацієнта: Хронічний панкреатит, стадія загострення. У даному випадку, наявність
хронічного панкреатиту у стадії загострення, що підтверджувалось підвищенням
ферментів підшлункової залози, цукру в крові та сечі, взагалі відвернула увагу
лікарів від слабко виражених катаральних проявів, пневмонії, наростаючої
інтоксикації. Класично, хронічному панкреатиту на початку загострення
притаманні неспецифічні клінічні симптоми, що дуже схожі із симптоматикою
загальної інтоксикації при гострих респіраторних захворюваннях, а саме: загальна
слабкість, швидка втомлюваність, головний біль без видимих причин, зниження
апетиту, порушення сну, періодичний біль в ділянці епігастрію, підвищенням
температури тіла. А також зміни загальних показників крові, що вказує на
запальний процес в організмі. Оцінюючи морфологічні зміни в тканинах верхніх
дихальних шляхів та легенях померлого хворого від грипу A\H1N1 з тяжким
перебігом та ускладненнями, а також враховуючи результати вірусологічного
дослідження можна сказати, що основною причиною смерті стали розлади
кровообігу (виражений геморагічний синдром); респіраторний дистрес-синдром з
відкладанням гіалінових мас на стінках альвеол, що в свою чергу порушувало
вентиляційну здатність легень і викликало розвиток гострої дихальної
недостатності.
Результатом дії токсину є підвищення проникності судин і їх ламкості,
порушуються мікроциркуляції та розвитку геморагічного синдрому, що
підтверджували
результати
аутопсійного
дослідження.
Вираженість
морфологічної картини в органах дихання померлого хворого з тяжким перебігом
грипу була зумовлена станом імунної системи, наявністю супутньої хронічної
патології та пізно розпочатою лікувальною тактикою захворювання, що пов’язане
з недоліками діагностики.
Ключові слова: гостра респіраторна вірусна інфекція, ГРВІ, грип АH1N1,
аутопсійне дослідження, хронічний панкреатит
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DIFFICULTIES OF TIMELY DIAGNOSIS OF INFLUENZA IN PATIENTS
WITH CHRONIC DISEASES
(case study)
Abstract. An analytical analysis of a clinical case of death of a patient with
AH1N1 influenza with a history of chronic pancreatitis. Acute complications, the rapid
course of the disease and the blurring of the clinical picture due to the presence of
concomitant pathology in the form of chronic pancreatitis, became the cause of late,
ineffective treatment and death for a young man. Chronic diseases not only weaken the
protective functions of the body during a flu epidemic, but also hide its clinical picture.
This article analyzes the errors and features of medical care on the example of a specific
case of death of a young patient (38 years old) in the Sumy region. Patient's preliminary
diagnosis Chronic pancreatitis, exacerbation stage. In this case, the presence of chronic
pancreatitis in the acute stage, confirmed by an increase in pancreatic enzymes, blood
sugar and urine, generally distracted the attention of doctors from mild catarrhal
manifestations, pneumonia, and growing intoxication. Classically, chronic pancreatitis
at the beginning of an exacerbation is characterized by nonspecific clinical symptoms
that are very similar to the symptoms of general intoxication in acute respiratory
diseases, namely: general weakness, rapid fatigue, headache for no apparent reason, loss
of appetite, sleep disturbance, recurrent epigastric pain, an increase in body temperature.
As well as changes in general blood parameters, which indicates an inflammatory
process in the body. Assessing morphological changes in the tissues of the upper
respiratory tract and lungs of a deceased patient from influenza A \ H1N1 with a severe
course and complications, as well as taking into account the results of a virological
study, it can be said that the main cause of death was circulatory disorders (pronounced
hemorrhagic syndrome) respiratory distress syndrome with delay hyaline masses on the
walls of the alveoli, which in turn disrupted the ventilation capacity of the lungs and
caused the development of acute respiratory failure. The result of the action of the toxin
is an increase in the permeability of blood vessels and their fragility, microcirculation
and the development of hemorrhagic syndrome are disrupted, confirming the results of
autopsy. The severity of the morphological picture in the respiratory organs of a
deceased patient with a severe course of influenza was due to the state of the immune
system, the presence of concomitant chronic pathology and the late started treatment
tactics of the disease, which is associated with deficiencies in diagnosis.
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chronic pancreatitis.
Постановка проблеми. Актуальною проблемою останніх дев’яти років
охорони здоров`я як в світі, так і в Україні є контроль, прогнозування та своєчасна
діагностика захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції (далі ГРВІ) та
грип. Щорічно в Україні реєструється 4-4,8 млн. випадків ГРВІ та грипу.
Смертність від грипу та гострих респіраторних захворювань займає провідне
місце серед інфекційних та паразитарних хвороб (виключаючи туберкульоз та
менінгококову інфекцію). В епідеміологічному відношенні найбільше поширення
та небезпеку представляють віруси грипу типу А-2. Епідемії грипу завдають
значних матеріальних і моральних збитків як кожному хворому, так і суспільству
в цілому. Значна поширеність, негативні соціальні та медичні наслідки
переконливо підтверджують необхідність виявлення недоліків надання медичної
допомоги та впровадження своєчасних і нових методів профілактики та
діагностики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
На сучасному етапі грип та ГРВІ залишаються актуальною медикосоціальною проблемою та зберігають такі характеристики епідемічного процесу,
як масовість, сезонність, багаторічна циклічність [1]. Проблема грипу навіть у
світовому масштабі далека від остаточного вирішення. Це пов’язано з феноменом
надзвичайної генетичної мінливості та реасортації збуд-ника. Так, національні
центри з контролю за циркуляцією вірусів грипу 77 країн Європи та Америки
перманентно моніторують генетичні різновиди збудників та надають дані до
всесвітнього ресурсу Flunet в режимі реального часу [2].
Віруси грипу постійно змінюються за допомогою процесу, званого
«антигенний дрейф». Він полягає у випадковому накопиченні мутацій в генах
гемаглютиніну (HA) і в меншій мірі нейрамінідази (NA), які розпізнаються
імунною системою. Це найбільш яскраво проявляється у вірусах грипу А [3].
Віруси, що виникають у результаті антигенного зсуву, можуть спричиняти
пандемію, так як вони з’являються раптово і в популяціях, проти яких жодна з
існуючих вакцин не забезпечує захист. Вірус Н2, який з’явився в 1957 р. (А/H2n2,
«азіатський грип»), і вірус H3, який з’явився в 1968 р. (A/H3n2, «гонконзький
грип»), сформувалися з вірусів грипу, які циркулюють серед птахів. Ґрунтуючись
на уроках історії, пандемії грипу можна очікувати, в середньому, 3-4 рази на
сторіччя. Поступова мінливість вірусу типу В спричинює виникнення епідемії 1
раз на 3-4 роки [4].
В Україні епідемічний процес із грипу та ГРВІ в епідсезоні 2018 –2019
років мав 2-хвильовий характер; характеризувався середньою інтенсивністю та
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регіональним поширенням. Під час епідемічного сезону 2018 -2019 років
зареєстровано 64 летальних випадки від грипу та ГРВІ, з яких у 2 осіб діагноз
встановлено за клінічними проявами, іншим діагноз підтверджено методом
полімеразної ланцюгової реакції. Летальність від ускладнень грипу була
обумовлена, в основному, пізнім зверненням за медичною допомогою, наявністю
у померлих супутніх хронічних захворювань та відсутністю вакцинації проти
грипу [1].
Мета статті – аналітичний розгляд клінічного випадку смерті пацієнта
хворого на грип АH1N1 із хронічним панкреатитом в анамнезі.
Виклад основного матеріалу. Інформація про пацієнта. Пацієнт С., 39
років, звернувся до дільничного лікаря районної лікарні 15.11.2018 року із
скаргами на сухість шкіри, нудоту, зниження апетиту, діарею, біль в епігастрії
оперізуючого характеру та кістках, тимчасове підвищення температури до
+37,2°С. З анамнезу відомо: хворий знаходився на диспансерному обліку з
приводу хронічного панкреатиту (хворів впродовж 10 років), без шкідливих
звичок, контакти із хворими на лихоманку виключав. Попередній діагноз:
Хронічний панкреатит, стадія загострення. Призначено обстеження: клініколабораторні дослідження крові, сечі, симптоматичне лікування, дієта та
повторний огляд (18.11.18 р.).
18.11.18 р. хворий прийшов на повторний огляд із скаргами на дратівливість
млявість, зниження працездатності, періодичне відчуття різкої слабкості і
стомлюваності вранці, порушення сну, частий головний біль, що виникає без
видимої причини, періодичні запаморочення, відсутність апетиту, періодичний
біль в епігастрії з ірадіацією до верху, незначні катаральні явища, рідкий, сухий
кашель, температура тіла +37,6°С, зниження ваги. Язик вологий, «набряклий»,
обкладений білими нашаруваннями. Живіт при пальпації напружений, болючий у
лівому підребер'ї та епігастрії. Набряків не виявлено. Підщелепні лімфатичні
вузли, безболісні, м'яко-еластичної консистенції. Дихання через ніс дещо
утруднене. Тип дихання змішаний. Частота дихальних рухів - 26 за хвилину. При
порівняльній перкусії - над всією поверхнею легень визначається ясний легеневий
звук. Аускультативно - над легенями з обох сторін вислуховується везикулярне
дихання, зліва в нижніх відділах - слабкі поодинокі сухі хрипи.
Результати дослідження крові та сечі: гемоглобін - 120 г/л, лейкоцити –
7,4х109/л, еритроцити – 3,7х1012/л, ШОЕ – 10 мм/годину; цукор крові – 11,0
ммоль/л; сеча: жовта, прозора, питома вага - 1024, реакція Ph – 7,0; білок – 0,99
г/л, лейкоцити поодинокі; цукор сечі – 0,8 ммоль/л. Активність амілази сироватки
- 120 г/годину/л, активність амілази сечі - 200 г/л/годину, у сироватці крові
збільшена II-фракція ізоферментів - 65%, ліпаза сироватки крові - 480 од/л,
трипсин – 100 мкг/л. Проведено флюорографічне дослідження: патологічних змін
143

ISSN (рrint) 2708-7530
Наукові перспективи №4 (4) 2020

в легенях не виявлено. Продовжено амбулаторне лікування. Діагноз: Гостре
респіраторне захворювання (ГРЗ). Хронічний панкреатит, стадія загострення.
Призначене симптоматичне лікування в домашніх умовах.
22.11.18 р. о 10.00 хворий звернувся до приймального відділення і терміново
госпіталізований у терапевтичне відділення. Скарги: в ділянці епігастрію та в
нижніх відділах грудної клітки постійного характеру, що посилюються під час
дихання, сухий кашель, постійний головний біль, запаморочення, температура
тіла +38,5°С. Об’єктивно на момент огляду лікарем: температура тіла +38,5°С,
стан середньої важкості. Свідомість збережена. Положення активне. Харчування
понижене. Шкіра бліда, акроціаноз. Помірні набряки нижніх кінцівок. Частота
дихальних рухів (далі ЧДР) – 30 за хвилину, задуха при фізичному навантаженні.
Пальпаторно: біль в ділянці епігастрію та вище розповсюдженого характеру, без
чіткої локалізації. Перкуторно: ясний легеневий звук. Аускультативно: дихання
жорстке, свистячі сухі хрипи, злівау нижній долі - вологі крепитуючі хрипи.
Частота серцевих скорочень (далі ЧСС) – 102 за хвилину, пульс слабкого
наповнення. Межі відносної серцевої тупості у нормі. Язик вологий обкладений.
Артеріальний тиск (далі АТ) – 130/90 мм.рт.ст.. Печінка збільшена на 2 см,
поверхня гладенька. Діагноз: Гостра респіраторна вірусна інфекція. Двобічна
полісегментарна пневмонія.
22.11.18р. о 12.00 – стан важкий, акроціоноз, задуха в спокої, яка
посилюється при фізичному навантаженні, слабкість, сухий кашель, головний
біль, запаморочення, нудота. АТ 110/60 мм.рт.ст., ЧСС – 104 за хвилину, ЧДР - 36
за хвилину, температура тіла – +37,7°С. Призначене лікування: Гепацефкомбі –
2,0 в/в, 2 рази на день, реосорбілакт – 200,0 в/в, німесіл – 100,0 мг, левофлоксацин
-100 мл в/вкрапельно 2 рази на день, муколван – 2,0 в/м з фізрозчином (NaCl) -10
мл в/в, 1 раз на день. Киснева терапія. Риб’ячий жир – 1 капсула, 2 рази на день.
Аналіз крові: гемоглобін – 120 г/л, ШОЕ – 10 мм/годину, лейкоцити –
7,0х109/л, еритроцити - 4,0х1012/л, цукор крові – 11,6 ммоль/л.
23.11.18 – скарги на загальну слабкість, задуху в спокої та при фізичному
навантаженні. Сухий кашель чергується із вологим, запаморочення. Стан важкий,
шкіра бліда, жорстке легеневе дихання, у нижніх відділах легенів сухі та вологі
хрипи. Тони серця глухі, ритмічні. Температура тіла - +36,8°С, АТ -110/70
мм.рт.ст., ЧСС – 92 за хвилину, ЧДР – 28 за хвилину.
Аналіз крові: гемоглобін – 128 г/л, ШОЕ – 29 мм/годину, лейкоцити –
3,8х109/л, еритроцити - 3,3х1012/л, цукор крові – 11,0 ммоль/л.
24.11.18. на ранок: температура тіла - +36,7°С, скарги на загальну
слабкість, задуху в спокої та при фізичному навантаженні. Сухий кашель
чергується із вологим, запаморочення. Стан важкий. У нижніх відділах легенів
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крепітація. Тони серця приглушені, ритмічні. АТ – 130/80 мм.рт.ст., ЧСС – 100 за
хвилину.
24.11.18 р. о 16.00.Стан вкрай важкий, загальна слабкість, задуха, шкіра
бліда, дихання жорстке, у нижніх відділах справа послаблене, сухі хрипи по всій
поверхні легенів. ЧДР – 30-32 за хвилину, тони серця слабкі, неритмічні, пульс 110 ударів за хвилину, АТ – 120/80 мм.рт.ст..
Аналіз крові: гемоглобін – 135 г/л, ШОЕ – 37 мм/годину, лейкоцити –
8,0х109/л, еритроцити - 4,3х1012/л, цукор крові – 8,9 ммоль/л.
25.11.18 р. – 8.00. Стан вкрай важкий, біль в грудній клітці, задуха в спокої,
головний біль, запаморочення, ціаноз губ, акроціаноз, в легенях вологі
крепитуючі хрипи з обох боків. Серцеві тони приглушені, ритмічні, ЧСС – 110 за
хвилину, АТ -90/60 мм.рт.ст.. Цукор крові – 13,1 ммоль/л.
25.11.18 р. – 9.50. Загальний стан критичний, агонуючий. Без свідомості, на
зовнішні подразники не реагує, не зважаючи на реанімаційні заходи стан хворого
не поліпшувався, в легенях вислуховувались вологі хрипи.
25.11.18 р. – 10.00 години констатована біологічна смерть.
Заключний клінічний діагноз:
Основне захворювання: Грип важка форма.
Ускладнення: Двобічна нижньодольова пневмонія, група IV. Дихальна
недостатність.
Супутня патологія: Хронічний панкреатит в стадії загострення.
Результати розтину померлого. На розтині померлого хворого С., 39 років,
виявлені наступні патоморфологічні зміни: м’яз серця на розрізі повнокровний, з
ділянками нерівномірного кровонаповнення, дряблої консистенції, на поверхні
серця дрібнокрапкові крововиливи темно-червоного кольору. Товщина м’язу
лівого шлуночка 1,3 см, правого 0,4 см. Характерною особливістю макроскопічної
картини органів дихання був виражений геморагічний синдром – дрібні
крововиливи в слизовій трахеї та під плеврою. У просвіті трахеї та бронхів
дрібно-пухирчаста піна, біло-рожевого кольору, слизова трахеї з явищами
гіперемії та нашарувань фібрину (фото 1). На верхівках обох легень невеликі
повітряні сегменти блідо-рожевого кольору. Вся інша поверхня безповітряна,
темно-червоного кольору з синюшним відтінком, щільна на дотик та з
множинними субплевральними крововиливами (фото 2).
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Фото. 1 Слизова трахеї.
Дрібні крововиливи.
Нашарування фібрину.

Фото. 2 Множинні субплевральні
крововиливи.

При надавлюванні з поверхні розрізу стікає велика кількість дрібної
пухирчатої піни блідо-рожевого кольору (набряк). Селезінка розміром
16,0х10,0х7,0 см, синюшного кольору, капсула її гладенька, консистенція щільна.
Печінка розміром 29,0х18,0х17,0х12,0 см, капсула її тьмяна, під капсулою
дрібнокрапкові крововиливи, на розрізі печінка повнокровна, червонокоричневого кольору, щільної консистенції. Підшлункова залоза жовто-сірого
кольору, дрібночасточкова, набрякла, щільна, на розрізі з ділянками крововиливів
23,0х8,0х6,0 см. Нирки розміром 10,0х4,0х3,0 см кожна. Фіброзна капсула
знімається легко, під нею дрібнокрапкові крововиливи темно-червоного кольору,
поверхня нирок гладенька, волога. На розрізі повнокровна, межа між шарами
чітка. Миски вільні, надниркові залози листоподібної форми, шари
диференційовані. Взятий матеріал на вірусологічне дослідження.
Вірусологічне дослідження секційного матеріалу. 26.11.18 – ПЛР з тестсистемою «Ампли Сенс-Influenzavirus A/H1-swine-FL» позитивний.
Патологоанатомічний діагноз:
Основне захворювання: Грип з пневмонією, вірус грипу ідентифікований,
вірус грипу A/H1пандемік. (J10.0)
Ускладнення: Геморагічний синдром. Двобічна геморагічна пневмонія.
Гостра легенево-серцева недостатність.
Супутня патологія: Хронічний панкреатит в стадії загострення.
Гістологічне дослідження. При мікроскопічному дослідженні померлого
хворого виявлено: в трахеї виражений набряк, повнокров’я судин, дифузна,
переважно лейкоцитарна інфільтрація підслизового шару, десквамація епітелію із
ерозуванням (фото 3); в легенях: повнокров'я, судини різко розширені, явища
стазу, тромбозу, повітряність легеневої тканини знижена за рахунок
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дистелектазів, що чергуються з вогнищами емфіземи. Альвеоли заповнені
ексудатом з лімфоцитами, поодинокими еритроцитами (фото 4). Інші альвеоли
містять ексудат, в якому виявляється невелика кількість альвеолярних макрофагів,
десквамовані клітини альвеолярного епітелію. Останні збільшені в розмірах,
цитоплазма їх зерниста, деякі ядра піддались лізису. На стінках альвеол
спостерігаються відкладання гомогенних гіалінових мас рожевого кольору, що
може бути морфологічним проявом респіраторного дистрес-синдрому. В просвіті
бронхів злущений епітелій, незначна перибронхіальна запальна інфільтрація.
Судини різко розширені, стаз. Просвіти окремих альвеол емфізематозно
розширені, на стінках відкладення мас гіаліну. Місцями стінки альвеол потовщені
за рахунок набряку та лімфоцитарної інфільтрації дифузного характеру. В тканині
підшлункової залози виявлено: фіброз, жирова дистрофія, дрібні крововиливи,
атрофія паренхіми.

Фото. 3 Ерозування слизової оболонки трахеї з
десквамацією,
геморагічним

Фото. 4 В просвітах альвеол невелика кількість
запальною інфільтрацією та еритроцитів, лімфоцитів та макрофагів
синдромом.
Забарвлення Забарвлення гематоксилін-еозин Зб. х100

гематоксилін-еозин. Зб. х100

Обговорення. Для грипу характерна виражена інтоксикація, гарячка, помірні
катаральні явища, швидкий розвиток ускладнень з ураженням дихальних шляхів.
Серед населення грипом називають будь-яку застуду, що і є основною причиною
самолікування, пізнього звернення хворих до лікувального закладу за
спеціалізованою медичною допомогою та відмови від профілактичної вакцинації
[5, 6]. В останній час збільшилась частота легких, стертих і безсимптомних форм
клінічного перебігу гострих респіраторних вірусних інфекційних захворювань та
грипу. А в випадках коли хворі в анамнезі мають хронічні захворювання, що
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супроводжуються періодичними загостреннями та імунодифецитом, клініка грипу
взагалі стає виразною коли пацієнт знаходиться вже в край тяжкому стані [7, 8].
З точки зору провідних спеціалістів-вірусологів загрозу для життя хворих на
грип становлять ускладнення у вигляді пневмонії та стерта клінічна симптоматика
зумовлена несвоєчасно розпочатою специфічною терапією [9, 10]. Труднощі
ранньої діагностики грипу полягають в тому, що найбільш достовірний метод із
високою чутливістю - ПЛР, але це дослідження має досить високу вартість, що у
свою чергу обмежує його використання в широкому загалі. Результат аналізу в
більшості випадків фахівці отримують, як мінімум, через 2-3 дні, а в умовах
епідемії та пандемії цей термін збільшується майже в 2 рази, щоу свою чергу
спричиняє затримку проведення специфічної терапії. У представленому випадку
лікарі встановили хибний попередній діагноз, що було зумовлено скаргами
пацієнта, наявністю в анамнезі хронічного захворювання, відповідною клінічною
симптоматикою та підвищенням цукру в крові та сечі. Діагноз грипу був
встановлений в пізніх строках і ґрунтувався на клінічних даних, що мали
блискавичний розвиток у вигляді легеневих ускладнень та надзвичайної
епідеміологічної ситуації. Вірусологічне підтвердження було отримано після
дослідження аутопсійного матеріалу. В літературі все частіше з’являється
інформація з приводу експрес-методів діагностики [9, 6]. Ці методи мають
чутливість і специфічність в межах 90-95% і за часом скорочені до 10-15 хвилин,
але знову виникає «але», вони за чутливістю поступаються ПЛР і тому негативна
їх відповідь ще не вказує на відсутність інфекції, а лікування треба проводити в
перші максимум 2 доби, коли клініка може бути відсутня або стерта.
Так, уданому випадку, наявність хронічного панкреатиту у стадії
загострення, що підтверджувалось підвищенням ферментів підшлункової залози,
цукру в крові та сечі, взагалі відвернула увагу лікарів від слабко виражених
катральних проявів, пневмонії, наростаючої інтоксикації. Класично, хронічному
панкреатиту на початку загострення притаманні неспецифічні клінічні симптоми,
що дуже схожі із симптоматикою загальної інтоксикації при гострих
респіраторних захворюваннях, а саме: загальна слабкість, швидка втомлюваність,
головний біль без видимих причин, зниження апетиту, порушення сну,
періодичний біль в ділянці епігастрію, підвищенням температури тіла. А також
зміни загальних показників крові, що вказує на запальний процес в організмі.
Оцінюючи морфологічні зміни в тканинах верхніх дихальних шляхів та
легенях померлого хворого від грипу A\H1N1 з тяжким перебігом та
ускладненнями, а також враховуючи результати вірусологічного дослідження
можна сказати, що основною причиною смерті стали розлади кровообігу
(виражений геморагічний синдром); респіраторний дистрес-синдром з
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відкладанням гіалінових мас на стінках альвеол, що в свою чергу порушувало
вентиляційну здатність легень і викликало розвиток гострої дихальної
недостатності.
Висновки. В 2018 році кількість зафіксованих смертельних випадків була
значно менше ніж при попередній епідемії, що можна пояснити активною
вакцинацією та перенесеним гострим респіраторним вірусним захворюванням у
легкій формі в попередні роки. Отже, до основних умов, що сприяють швидкому
поширенню грипу, слід віднести:
- постійну антигенну мінливість вірусів грипу (особливо типу А) під впливом
імунних чинників в організмі раніше перехворілих людей;
- поява нових антигенних варіантів, до яких населення виявляється майже
беззахисним;
- високу природну сприйнятливість до грипу абсолютно більшості населення;
- короткий інкубаційний період захворювання (12-36 год.);
- значну частоту легких, стертих і безсимптомних форм клінічного перебігу
інфекції, коли хворі, не звертаючись по медичну допомогу, продовжують
працювати і активно заражати оточуючих;
- простота і легкість повітряно-капельного шляху передачі збудника від
хворої до здорової людини;
- наявність в анамнезі супутніх хронічних захворювань, які не лише тільки
послаблюють імунний захист організму, а й приховують, стирають клінічну
симптоматику грипу;
- незацікавленість та неуважність лікарів первинної ланки, що на пряму
пов’язане з дефектами організації медичної допомоги в Україні.
Результатом дії токсину є підвищення проникності судин і їх ламкості,
порушуються
мікроциркуляції
тарозвиткугеморагічного
синдрому,
що
підтверджують результати аутопсійного дослідження. Вираженість морфологічної
картини в органах дихання померлого хворого з тяжким перебігом грипу
зумовлена станом імунної системи, наявністю супутньої хронічної патології та
пізно розпочатою лікувальною тактикою захворювання, що пов’язане з
недоліками діагностики.
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