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EXPERT APPROACH TO ESTIMATING THE STATE AND DEVELOPMENT 
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Abstract. The article uses an expert assessment method that focuses on the 

competence and experience of experts in the field of education management. Using the 

results of a 2017-2020 survey of management in the field of education and citizens of 

Ukraine, the author made a comparative analysis of changes in the experts’ assessments 

of public education management development, education quality management and 

educational activities. Comparison of the collected data allowed to identify the most 

significant factors, opportunities and specific prospects for the development of public 

education management in the region, the necessary resources, possible difficulties and 

conditions for overcoming them. 

Despite the involvement of a sufficient number of experts, the results obtained 

during the study cannot be considered representative, as respondents represented only 

the regions of the eastern part of Ukraine and cannot be fully extrapolated to the general 

population. However, comparisons of the results with the data of some national studies 

show that they do not differ significantly, and, therefore, can be taken into account by 

the subjects of public education management. 

The analysis presented in the article contains only generalized conclusions and 

raises only some problematic issues in the development of public administration of the 

regional educational system, while the depths of this issue are much more multifaceted 

and large-scale. Meanwhile, the obtained data provide an opportunity to carry out at 

least a superficial analysis of management activities and educational practices, 

identifying those problems that remain out of the attention of the state as unimportant or 

incomprehensible. 
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ЕКСПЕРТНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ ОСВІТНЬОЮ 

СИСТЕМОЮ В УКРАЇНІ  

Анотація. У статті застосовано експертний метод оцінювання, що 

орієнтований на компетентність і досвід експертів у галузі управління освітою. На 

підставі результатів проведеного анкетування (впродовж 2017-2020 рр.) керівного 

складу в освітній галузі та громадян України, автором здійснено порівняльний 

аналіз змін в оцінках експертів щодо розвитку публічного управління освітою, 

управління якістю освіти та освітньої діяльності. Зіставлення зібраних даних 

дозволило виділити найбільш істотні фактори, можливості та конкретні 

перспективи розвитку публічного управління освітою в регіоні, необхідні для 

цього ресурси, можливі труднощі та умови їх подолання.  

Незважаючи на залучення достатньої кількості експертів, отримані в ході 

проведеного дослідження результати, не можна вважати репрезентативними, 

оскільки респонденти представляли регіони лише східної частини України, та не 

можуть бути екстрапольовані у повному обсязі на генеральну сукупність. Хоча, 

зіставлення результатів з даними деяких національних досліджень, свідчать про їх 

не суттєву розбіжність, а, отже, можуть бути взяті до уваги суб’єктами публічного 

управління освітою. 

Наведений у статі аналіз містить лише узагальнені висновки й піднімає лише 

деякі проблемні питання з розвитку публічного управління регіональною 

освітньою системою, в той час як глибини цієї проблематики набагато 

багатогранні й масштабні. Між тим, отримані дані дають можливість здійснити 

хоча б поверхневий аналіз управлінської діяльності та освітньої практики, 

визначивши ті проблеми, які залишаються поза увагою держави як неважливе чи 

незрозуміле. 

Ключові слова: публічне управління регіональною освітньою системою, 
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державно-громадська модель управління, управління якістю освіти, експертний 

метод, експертна оцінка, порівняльний аналіз.  

Problem setting. Since 2002, the education management system in Ukraine has 

been developing as state-public, which “provides for public administration based on 

public opinion, resulting in changes in the workload, functions, structure and style of 

central and regional education management” [1]. From the point of view of V. Karlova, 

public participation is “the right and opportunity of citizens and their associations to 

participate in the process of development and implementation of public policy, public 

examination, monitoring and evaluation of government activities through public 

hearings, discussions, work in advisory bodies established under the authorities, public 

councils; real implementation of the constitutional right of citizens to participate in the 

management of state affairs” [2]. Therefore, the citizens of the country, either personally 

or through their associations, must influence the development and implementation of 

public policy for the development of education, using various methods and tools. Their 

opinion can influence changes in both the organizational and functional structure and 

the management process as a whole at all levels. 

One way of public participation is to involve citizens as experts on a particular 

issue. In the theory and practice of public administration, the methods of individual 

expert assessments are increasingly used, which are systematized ways of formulating 

the final opinion of experts – experts in expertise – well-informed people on the 

research problem. According to the law dictionary, examination is an analysis, a study 

conducted by an expert, an expert commission; checking the quality of goods, works, 

services [3]. The content of the examination is revealed by contrasting with the concept 

of “assessment”. Expert assessments, according to the glossary, are "quantitative and / 

or ordinal assessments of processes or phenomena that are not directly measurable, 

based on the conclusions of experts." [4]. Expert assessment methods allow to get 

information that is used to determine the quantitative and qualitative assessment of the 

studied objects or phenomena, and to compare it with some previous data. This 

information indicates individual causal connections in specific conditions and is 

intended to develop and substantiate forecasts of further development. However, the 

information obtained during the expert survey, as O. Tytarenko states, is not a ready 

examination and only after processing can be considered as a solution to the problem 

[5]. However, the advantages of the individual expert assessment methods are the 

simplicity of the survey, clarity, consideration and use of knowledge and experience 

gained by experts during their lives. 

With  regard  to  education,  the citizens of the country receive educational services 

that must be affordable and high quality. It is the citizens, as consumers of educational 
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services, who can give an objective assessment of their accessibility and quality, 

determine the real state of development of education and point out current problems that 

need to be addressed immediately. 

Recent research and publications analysis. Analytical reports of sociological, 

surveillance, and expert studies of the national education system state have been 

appearing on the Internet lately. At the same time, there are a large number of Ukrainian 

scientists’ scientific works, which highlight the results of their personal research on 

various aspects of education, a comprehensive analysis of changes, identify current 

problems and contradictions, and suggest possible solutions. However, despite the 

significant contribution of various specialized institutions and scholars, whose research 

subject is the current state of the national education system, the problem of studying the 

development of public administration of the regional education system, the attitude or 

opinion of residents of a certain area to the process in general and the education sector 

development, in particular, remains out of focus.  

The purpose of the article is to make a comparative analysis of changes in the 

experts assessments on the development of public education management based on the 

results of a 2017 – 2020 survey of management in the field of education, government 

officials, ordinary citizens of Eastern Ukraine; to compare the collected information 

with the information of national researches and to allocate the most essential factors 

influencing development of public management of regional educational system, as well 

as possibilities and concrete prospects of this process development; to outline necessary 

resources, possible difficulties and conditions of their overcoming. 

Main body. Research methodology. One of the common methods of individual 

expert assessments is the method of questionnaires – analytical expert assessment, the 

content of which is to provide the expert with written answers to the questionnaire. We 

conducted a survey of citizens on the topic “Development of public education 

management”. The questionnaire consists of three blocks: 1) socio-professional 

characteristics of experts (10 questions); 2) assessment of the state of public education 

management (18 questions); 3) assessment of the state of education quality and 

educational activities management (20 questions). The purpose of the survey was to 

examine the views of regional community representatives, their attitudes and awareness 

of the nature of educational reforms (innovations) implemented in the country, current 

issues of public education management at the regional level, including the distribution 

of powers in management; identification of negative phenomena that exist in 

educational practice; determination of directions of regional management efficiency 

enhancement. The working hypothesis of the study was based on the assumption that 

today the organization of public administration of the regional educational system is 

inefficient; it has an excessive load (structural, functional, informational); and it is far 
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remote from solving problems that really interfere with everyday educational practice. 

The expert survey was conducted in person and remotely in three stages: 

1) October – December 2017: experts were Master students of the Faculty of

Public Administration of the Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the 

National Academy of Public Administration under the President of Ukraine (hereinafter 

– KhRI NAPA);

2) April – June 2018: experts were administrators in the field of education of

Kharkiv and Luhansk regions; 

3) March – April 2020: experts were citizens of Kharkiv, Luhansk and Sumy

regions. 

A total of 949 respondents took part in the survey, including: 

─ in 2017: 256 people, of which 253 people from Kharkiv, 2 people from 

Poltava and 1 person from Luhansk regions. The majority of respondents (93.8%) are 

educators representing the city (53.9%) or rural areas (46.1%) [6, p. 10]; 

─ in 2018: 490 people, of which 65 people  from Kharkiv and 425 people  

from Luhansk regions. The majority of respondents (87.8%) are heads of public self-

government bodies (heads of parents’, pupils’, students’, listeners' committees), 11.8% 

are heads of educational institutions and 0.4% are heads of structural subdivisions of 

education management; 

─ in 2020: 203 people, of which 137 people from Kharkiv, 37 people from 

Luhansk and 29 people from Sumy region. The majority of respondents (78.3%) are 

educators, the others – public representatives in the regions. 

Socio-professional characteristics of respondents are presented in Table 1.  

Table 1 

Socio-professional characteristics of respondents 

Age 

group 

Number 

of people 
Gender 

Number 

of people 

Management 

diploma 

Number 

of people 
Location 

Number 

of people 

14-19 11 

female 890 available 97 rural 103 20-29 249 

30-39 319 

40-49 201 

male 59 absent 852 town 846 50-59 87 

over 20 82 

As we can see from the table, respondents represent the eastern regions of Ukraine, 

most of them (81.0%) are in the age group from 20 to 49 years, 93.8% of all 

respondents are women, 89.1% are citizens living in urban areas. The vast majority of 

respondents (97.9%) are representatives of budgetary institutions. Also, it should be 
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noted that 89.9% of respondents are not specialists in the field of management or public 

administration. 

Research results. It should be noted that in the framework of human development 

as a basis for the growth of the national economy and strengthening Ukraine's 

competitive position in the world, a number of transformations in the medical, 

educational and pension spheres are envisaged at the state level. In the field of 

education it is planned to “implement a systemic transformation to ensure a new quality 

of education at all levels: from preschool education to higher education and adult 

education” [7]. In this regard, priority areas have been identified: affordable and quality 

preschool education; new Ukrainian school; modern professional education; quality 

higher education and adult education; science and innovation development. The content 

of the planned (or already implemented) transformations is posted on the government 

websites of different levels, a number of normative legal acts have been developed and 

adopted, which provide for relevant innovations, methodological and explanatory 

literature has been published. Therefore, every citizen has the opportunity to get 

acquainted with the main directions and content of the reforms introduced in the field of 

education. In this context, it is advisable to provide data on the level of respondents 

awareness about the essence of reforms and their opinion on the timeliness of their 

implementation. 

First, let us consider the position of Ukrainian citizens on the need for educational 

reform. It should be noted at once that there were no significant changes in the answers 

of the respondents in 2020 compared to 2017: the majority of them (85.5%) believe that 

modern education needs to be reformed; at the same time, only 37.7% believe in its 

success, 24.4% of all respondents do not believe in it, and others are hesitant in their 

answers. As for the opportunity to exercise the constitutional right of a citizen of the 

country and participate in a public discussion of educational reforms, only 13.1% of all 

respondents express a desire to participate in the discussion of reforms, and 78.5% do 

not even consider such an opportunity. That indicates a low level of civic activity and, 

as a consequence, the organizational capacity of civil society in a particular territorial-

administrative unit. 

Regarding public awareness of the changes envisaged by the reforms. It is safe to 

say that only those who work directly in the field of education, in the education 

authorities, are most aware and can name specific changes that have already taken place 

or are planned. Other citizens claim that they know the list of changes, but can name 

only the most popular ones that are constantly heard, such as the development of the 

New Ukrainian School, the introduction of 12-year education, a 12-point assessment 

system and External Independent Evaluation (hereinafter – EIE); ukrainianization of 

education (language aspect of teaching); transition to education of children from 6 years 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №5 (5) 2020 

15 

old; introduction of a modular training system. And this situation remains unchanged, 

almost from the beginning of the process of reforming education [8; 9], which can be 

chronologically determined with the proclamation of independence of Ukraine, ie since 

1991. In this context, we agree with V. Lunyachek, who notes that the period of 

independence “is a history of permanent educational reforms that replace each other 

without its logical completion and expected result” [10, p. 4]. 

It has to be recalled that the initiators of reforms in the country for almost 30 years 

are the authorities. In the approach to changes in education, a coercive strategy is used, 

ie communication takes place unilaterally – from the initiator to the executor. At the 

same time, the initiators have been constantly changing over the years, as well as the 

reform strategy, and the executors remain mostly the same. In addition, as noted above, 

no reform has been brought to its logical conclusion. Therefore, the population of the 

country is tired of constant reforms, of their chaos, inconsistency and incompleteness. 

‘’In 2017, a new Law of Ukraine “On Education” was adopted, the provisions of 

which laid down the main innovations of educational reform. This document was 

generally accepted positively in Ukrainian society, but one article – a language one of 

this legislative act, which established a norm on the level of introduction of the state 

language of instruction in educational institutions – caused a broad response mainly in 

some foreign countries. 

In this context, it is appropriate to present the results of the survey regarding 

citizens’ attitude to the above-mentioned legislation. The majority of citizens (97.1%) 

know that the country has adopted a new basic education law, 79.5% of all respondents 

say they are familiar with the main provisions of this document, but only 19.8% of 

citizens can confidently name the innovations. Less than half of respondents (41.4%) 

consider the new law timely and progressive, almost as many (39.8%) are hesitant to 

answer this question. At the first stage of the survey (in 2017) all these indicators were 

much higher, and in 2020 – 25% lower. This may indicate that in 2017 the new 

educational legislation was widely discussed in society, but today there are more 

pressing issues in education (organization of the newly created educational bodies in the 

amalgamated territorial communities, quarantine, transition to distance or blended 

learning in educational institutions, technologicalization, digitalization of the 

educational process, etc.), which require attention from both the authorities and average 

citizens. 

Today, Ukrainians are convinced that educational reforms are aimed at the changes 

demanded by the international community and relate mainly to the renewal of the 

education paradigm. But, according to experts, it is necessary to change the approach to 

education management, to the formation of new education industry leaders, because it is 

the organizational and functional structure of management which is outdated and has 
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many elements from the Soviet past. This is confirmed by the opinion of experts on the 

existence of district education departments. Respondents believe that they are redundant 

bodies that need to be reorganized or completely eliminated. Only 15% of all 

respondents support the activities of these structures, but it turned out that these experts 

are employees of structural units of education management in the field. 

 Regarding the assessment of the activities of the regional / local education 

management body in the context of the work of the educational institution (hereinafter – 

EI), the respondents called unnecessary the following functions that they perform: 

control over EI activities (73.2%); methodical help (69.7%); information/educational 

work (57.4%); organization of events between EI (55.9%) and the centralized personnel 

department (51.6%). At the same time, according to citizens, there are functions that EI 

performs for other structures. Such functions include: rehabilitation of children (53.5%) 

and the organization of children's participation in various contests, competitions, 

contests (51.7%). Meanwhile, respondents consider such functions as children's catering 

and preparation of graduate students for EIE to be important and necessary. Regarding 

the financial component of education management, the majority of citizens (78.1%) 

consider it necessary to maintain centralized accounting. At the same time, more than 

half of the respondents (51.3%) consider the financial independence of EI a mandatory 

component of its autonomy, but to introduce it, in their opinion, is possible only with the 

simultaneous introduction of such components of autonomy as public administration, 

economic and personnel independence. 

It should be noted that there are constant discussions of the issue of granting 

educational institutions a certain freedom in the form of autonomy as a necessary 

condition for their effectiveness in society and it is reflected in legal documents. 

However, the level of practical application of autonomy in the country is very low. 

According to experts, the main obstacles to this process are: lack of funding for 

education by the state (67.4%); low solvency of the majority of students (44.1%); lack 

of the necessary legal framework (37.3%); lack of conscious need in society and desire 

to participate in the management and proper maintenance of educational institutions 

(35.6%); lack of desire in government (34.2%). It should also be noted that in 2020, 

compared to 2017, respondents are more convinced that the introduction of the 

autonomy of the EI should be a prerequisite for its effectiveness. However, a significant 

number of citizens (49.1%) have not yet decided on their position on this issue. 

It is clear that the main activity carried out by the EI is educational, aimed at 

organizing, providing and implementing the educational process. Respondents 

emphasize the high level of bureaucracy (excessive paperwork, clericalism) that exists 

in the EI – 72.3%, considering this level as “very high” and “high”. In modern 

conditions – conditions of quarantine and distance learning – the burden on pedagogical 
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and scientific-pedagogical workers has increased significantly.  In particular, all 

teachers, in addition to their daily work, have to develop online materials (content, 

visual, scientific and methodological), and not only learn how to use information 

technologiesy, but also to involve students in this process. The modern teacher has to 

write instructions not only for himself and his students, but also for parents who take a 

responsible role in online learning and try to control this process. Thus, the time spent 

by the teacher to prepare for classes today, exceeds all the norms prescribed in 

regulations. In addition, there are significant problems with the use of the Internet, in 

some cases it is absent or interrupted. In this context, the answers of the respondents 

regarding the criteria for assessing the effectiveness of the work of EI are logical, 

among which the first places are occupied by: professional level of teachers (71.4%); 

quality of material-technical and educational-methodical base (66.3%); the level of 

partnership between the administration, teachers, students and their parents (43.0%) and 

the introduction of innovative technologies in educational institutions (42.1%). At the 

same time, no significant changes took place during the study period, and, conversely, 

in 2020, these criteria only gained their relevance and practical significance. 

The position of the respondents to EIE and the Ukrainian Center for Educational 

Quality Assessment (hereinafter - UCEQA) as tools for ensuring the quality of 

education remains unclear. Thus, respondents have almost the same attitude to the 

independence of EIE: 28.4% of respondents believe that EIE is completely independent, 

28.6% – consider EIE dependent, and others find it difficult to answer this question. 

Also, there is a problem of determining the place of UCEQA, which administers EIE, in 

the system of public administration: 36.5% of respondents believe that this institution 

should remain within the structure of the Ministry of Education and Science of Ukraine; 

32.1% support the position on its independence (should be a separate state or public 

institution); others cannot determine. At the same time, the position of the respondents 

regarding the preparation of graduate students for taking EIE tests remains unchanged. 

The majority (51.3%) believe that higher education institutions should do this, because 

they are interested in future students. 

Conclusions. The results of the study provide grounds for identifying significant 

problems that exist in educational practice: low level of education funding and, as a 

consequence, low wages of educators, the prestige of the profession, the provision of 

material, technical and scientific-methodological base; lack of professional staff for 

educational institutions – speech therapists, speech pathologists, rehabilitation 

specialists, etc.; lack of practical experience for young professionals to work in EI; 

existing training programs do not meet the modern needs of life and the labor market; 

cumbersome curricula, especially in schools; low level of involvement of parents in 

cooperation with the EI and in the development and implementation of regional 
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educational policy (requires a clear legal definition of such cooperation mechanisms); 

bureaucratization of the educational process, etc. Another significant problem that has 

become important during quarantine is the increase in the workload of teachers, 

including work with inclusive students who need additional attention and time. It should 

be noted that there are no fundamental differences in identifying problems in the 

development of public education management both at the national level and at the 

regional level. 
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БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 

Анотація. Статтю присвячено дослідженню безпеки людини в концепції 

людського розвитку. Встановлено, що традиційна недооцінка людини і 

нехтування цінністю людського життя зумовлюють розгляд теми безпеки через 

призму національної безпеки та забезпечення соціальної безпеки. З'ясовано, що 

соціальна безпека не завжди знаходить гідне місце в комплексі проблем 

національної безпеки і часто її роль зводять до забезпечення економічної безпеки. 

Досліджено різні підходи до забезпечення безпеки, зокрема, через відображення 

моделі розвитку суспільства, в якій людина лише засіб економічного зростання, а 

не його мета. Розглянуто забезпечення безпеки в контексті людського розвитку та 

різних аспектів цього розвитку. Виокремлено основні завдання у забезпеченні 

людського розвитку, який повинен слугувати інтересам людини і розширенню 

його можливостей як учасника процесу розвитку. Встановлено, що відповідно до 

концепції ПРООН, розвиток людини це процес розширення свободи вибору, 

причому кількість варіантів вибору може бути нескінченною. З'ясовано, що 

Концепція людського розвитку базується на чотирьох основних принципах: 

продуктивність; рівність; стійкість; розширення можливостей. У статті 

акцентовано увагу на тому, що найважливіший аспект якості життя – свобода і 

захищеність людини від різних небезпек і загроз, ступінь його уразливості від 

сучасних ризиків. Виокремлено два основних аспекти безпеки людини: свободу 

від постійних загроз, таких як голод, хвороби і репресії; захист від раптових і 

небезпечних потрясінь, що ускладнюють звичний уклад життя. Встановлено, що 

безпека людини – найважливіший аспект якості життя, проте сучасні тенденції 

розвитку різко підвищують ризики і загрози безпеки людини і розширюють 

масштаби їх можливих наслідків, тому необхідно на всіх рівнях управління 

враховувати ці загрози і сприяти створенню безпечного середовища та людському 

розвитку. 

Ключові слова: безпечне середовище, безпека життєдіяльності, управління. 
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HUMAN SECURITY IN THE CONCEPT OF HUMAN DEVELOPMENT 

Abstract. The article is devoted to the study of human security in the concept of 

human development. It is established that the traditional underestimation of man and 

neglect of the value of human life lead to the consideration of security through the prism 

of national security and social security. It was found that social security does not always 

find a worthy place in the complex of problems of national security and often its role is 

reduced to ensuring economic security. Different approaches to security have been 

studied, in particular, through the reflection of the model of development of society, in 

which a person is only a means of economic growth, not its goal. Security in the context 

of human development and various aspects of this development are considered. The 

main tasks in ensuring human development, which should serve the interests of man and 

expanding his capabilities as a participant in the development process. It is established 

that according to the UNDP concept, human development is a process of expanding 

freedom of choice, and the number of choices can be infinite. It was found that the 

Concept of Human Development is based on four main principles: productivity; 

equality; stability; empowerment. The article focuses on the fact that the most important 

aspect of the quality of life is the freedom and protection of a person from various 

dangers and threats, the degree of his vulnerability to modern risks. At the same time, 

there are two main aspects of human security: freedom from constant threats such as 

hunger, disease and repression; protection from sudden and dangerous shocks that break 

the usual way of life. Human security is an essential aspect of the quality of life. 

Modern development trends dramatically increase the risks and threats to human 

security and expand the scope of their possible consequences. 

Keywords: safe environment, life safety, management. 

Постановка проблеми. У всьому світі гостро постає питання забезпечення 

безпеки у всіх сферах життєдіяльності людей. Доповідь ПРООН «Доповідь про 

людський розвиток» [1] дає чіткі орієнтири того, що «зміна клімату, ґендерна 

нерівність і військові конфлікти продовжують призводити до виникнення і 

закріплення як базових так і нових проявів нерівності» [1] та виникнення нових 

загроз людству. 
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Наразі «немає жодної людини в Україні, яка б не скаржилася на управління: 

управління державою, управління галузями, управління на місцевому рівні. 

Здійснивши аналіз підходів до управління в Україні та світі, можемо 

констатувати, що однією з ключових проблем, яка призводить до неефективного 

управління» [2, c. 85] є низька готовність до протидії загрозам до дослідження 

причин виникнення проблем з безпекою. 

Стає зрозумілим, що для того, щоб забезпечити людський розвиток замало 

просто визначити характер і причини проблеми, необхідно забезпечити чітке 

дотримання прав і захищеності від загроз. 

Традиційна недооцінка людини і нехтування цінністю людського життя, які, 

на жаль, притаманні допоки нашому суспільству, зумовили дослідження теми 

безпеки. 

Проблеми безпосередньо людини при цьому розглядаються в рамках 

соціальної безпеки. У той же час сама соціальна безпека не завжди знаходить 

гідне місце в комплексі проблем національної безпеки. А деякі автори її роль 

зводять до забезпечення економічної безпеки. Такий підхід – логічне 

відображення моделі розвитку суспільства, в якій людина – тільки засіб 

економічного зростання, а не його мета. 

У зв'язку з цим видається актуальним звернення до безпеки в контексті 

людського розвитку. Підхід до суспільного прогресу, в тому числі економічного, з 

точки зору людського розвитку, притаманний і новій концепції безпеки людини. 

Тут безпека людини визначається ширше, ніж національна безпека. Остання 

виступає як одна з форм забезпечення громадської (общинної) безпеки – одного з 

основних аспектів безпеки людини. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Існує велика кількість наукових 

праць, які висвітлюють питання забезпечення безпечного середовища життя 

громадян. З прадавніх давен мислителями, серед яких були Платон та Аристотель, 

вивчалися проблеми безпеки. Актуальним є дослідження питань забезпечення 

безпеки і донині. Серед сучасників вивченню проблем безпеки присвятили свої 

наукові праці І. Грищенко, О. Резнікова, Б. Парахонський, Г. Яворська та ін., в 

яких безпека розглядається як захищеність від природних і суспільних загроз, 

небезпек, катаклізмів і сприймається як одна з основоположних цінностей буття 

людини. Проте досі є недостатньо дослідженими питання концептуальних 

підходів до визначення безпеки та його складових у контексті людського 

розвитку.  

Метою статті є дослідження безпеки людини в концепції людського 

розвитку. 

Виклад основного матеріалу. На підставі глобальної Доповіді ПРООН 
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«Доповідь про людський розвиток» [1] можемо констатувати, що хоча 

глобалізація принесла вигоди, вона породжує також і нові проблеми, що 

знаходять вираз в локальних реакціях на несприятливі побічні ефекти віддалених 

подій. Підготовка громадян до менш уразливого майбутнього означає зміцнення 

життєстійкості та вразливості. 

Що викликає таку вразливість? Економічні потрясіння, потрясіння, пов'язані 

зі здоров'ям. Стихійні лиха, зміна клімату, промислові ризики. Конфлікти, 

громадянські заворушення. Люди стають вразливими через обмежений потенціал. 

Місце проживання, положення в суспільстві, чутливі періоди життєвого циклу. 

Низька соціальна згуртованість, інститути, глухі до потреб населення, неналежне 

публічне управління. 

Стійка уразливість загрожує людському розвитку, і без систематичної 

боротьби з нею, здійснюваної за допомогою політики та соціальних норм, прогрес 

не буде ані справедливим, ані сталим. 

Зменшення уразливості – одна з ключових складових будь-якої програми 

покращення людського розвитку, при цьому, необхідно враховувати, що 

уразливість чітко пов’язана з життєвим циклом, а саме, чутливими етапами життя 

людини, на яких потрясіння можуть мати найбільший згубний вплив. Це, зокрема, 

перша тисяча днів життя, перехід від навчання до праці та припинення трудової 

діяльності у зв’язку з виходом на пенсію. Тому, тут важливе своєчасне втручання 

та підтримка, починаючи з інвестування в раннє дитинство, закінчуючи, 

культивуванням та підтримкою потенціалу людини протягом життя. 

Крім прогнозованих загроз сучасне динамічне життя наповнює світ новими 

небезпеками. Як зазначає І.Грищенко: «Пандемія коронавірусу змусила світову 

спільноту по-новому поглянути на виклики, що загрожують людству, показала 

взаємозалежність глобальних загроз одна від одної і кумулятивний негативний 

ефект, спричинений невчасним реагуванням всіх суб’єктів прийняття 

управлінських рішень на всіх рівнях управління. Пандемія COVID-19 змусила 

світову спільноту переосмислити підходи до зовнішніх загроз і змін, які вони 

несуть, адже спочатку ніхто не вірив у реальну загрозу коронавірусної інфекції, а 

в подальшому всі впевнилися у незворотності її руйнівної сили» [3]. 

Саме тому, актуальним є напрацювання нових підходів до вирішення 

нагальних проблем з точки зору розвитку людини, що передбачає зміну 

пріоритетів. Не людина – заради досягнення економічних цілей, а економіка-в 

інтересах розвитку людини. Не людина – заради охорони державних кордонів, а 

держава – для охорони інтересів людини, створення і використання тих переваг 

розвитку, які досягаються завдяки суспільній солідарності, і т. п. 

Поняття  «людський   розвиток»   було   введено    в    широке     вживання 
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міжнародною організацією United Nations Development Programm – Програма 

розвитку ООН (ПРООН) Починаючи з 1990 року ПРООН видає щорічні доповіді, 

присвячені різним аспектам людського розвитку, розробляє нові концепції та 

підходи [4]. Однак головним завданням завжди було забезпечити розуміння того, 

що розвиток повинен служити інтересам людини і розширенню його 

можливостей як учасника процесу розвитку. 

Згідно з концепцією ПРООН, розвиток людини – це процес розширення 

свободи вибору. При цьому підкреслюється, що кількість варіантів вибору може 

бути нескінченно. Однак на всіх рівнях розвитку три найбільш важливих варіанти 

зводяться до можливості вибрати довге і здорове життя, здобувати знання і мати 

доступ до ресурсів, необхідних для підтримки гідного рівня життя. Якщо ці 

найважливіші варіанти вибору відсутні, недоступними виявляються багато інших 

можливостей. 

Глобальна концепція людського розвитку історично виникла на базі теорії 

людського капіталу, проте, на відміну від неї, виходить з первинної самоцінності 

розвитку людини, а не удосконалення людини як чинника виробництва. 

Таким чином концепція людського розвитку альтернативна точці зору, що 

ототожнює розвиток з економічним зростанням. Економічне зростання і 

зростання обсягу споживання розглядаються не в якості самоцілі, а як засіб 

досягнення цілей у розвитку людини. 

Концепція людського розвитку базується на чотирьох основних принципах:  

 продуктивність – можливість підвищувати продуктивність своєї 

діяльності, повноцінно брати участь в процесі формування доходу і трудитися за 

грошову винагороду. Тому економічне зростання – одна зі складових моделей 

розвитку людського потенціалу; 

 рівність як забезпечення вихідних рівних можливостей людей. Всі 

бар'єри, що перешкоджають цьому в економічному і політичному житті, слід 

ліквідувати; 

 стійкість – доступ до можливостей не тільки нинішнім, а й майбутнім 

поколінням; 

 розширення можливостей, що передбачає, що розвиток здійснюється 

зусиллями людей, а не тільки в інтересах людей. Вони повинні постійно 

розширювати свою участь у процесі прийняття рішень, а також в інших процесах, 

що визначають їх життя [5]. 

Найважливіший аспект якості життя – свобода і захищеність людини від 

різних небезпек і загроз, ступінь її уразливості від сучасних ризиків. Концепція 

розвитку людини визначає людську безпеку як можливість використовувати 
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право вибору в умовах свободи і безпеки, а також повна впевненість у тому, що ці 

можливості збережуться і завтра. При цьому виділяються два основних аспекти 

безпеки людини: свобода від таких постійних загроз, як голод, хвороби і репресії; 

захист від раптових і небезпечних потрясінь, що ламають звичний уклад життя. 

В основу Концепції розвитку людини покладено підхід до розробки проблем 

безпеки з точки зору розвитку людини. Концепція виділяє сім основних аспектів 

безпеки людини, представлених в табл. 1. 

Таблиця 1 

Основні види безпеки людини 

№ з/п вид безпеки тлумачення 

1 Економічна безпека забезпеченість доходом, достатнім для задоволення 

нагальних потреб 

2 Екологічна безпека свобода і захист від загроз екологічного забруднення, перш 

за все, наявність чистого повітря і незабрудненої води; 

можливість придбання екологічно безпечної їжі; 

можливість проживання в умовах, що не становлять 

небезпеки для здоров'я з точки зору екології (житло, умови 

праці тощо); захищеність від екологічних катастроф 

3 Безпека для здоров'я захищеність людини від ризиків захворюваності, тобто 

можливість жити в безпечному для здоров'я середовищі 

існування; доступність ефективного медичного 

обслуговування 

4 Особиста безпека свобода і захист людини від загроз насильства 

5 Продовольча безпека це доступність основних продуктів харчування, що 

передбачає наявність їх достатньої кількості і вільного 

доступу до них, достатню купівельну спроможність 

населення 

6 Політична безпека можливість жити в суспільстві, яке визнає основні права 

людини 

7 Суспільна та 

культурна безпека 

захищеність культурної думки та захист суспільного 

розвитку від деструктивних тенденцій. 

Загрози безпеці людини мають безліч форм прояву. При цьому одні загрози 

можуть бути однаковими для всіх людей, такі, наприклад, як тероризм, екологічні 

катастрофи, злочинність, хвороби. Інші загрози можуть становити небезпеку для 

певної групи людей – насильство жінок і дітей; дискримінація за етнічною 

приналежністю, віком тощо. 

Залежно від ознаки, покладеної в основу класифікації, типи загроз можуть 

відрізнятися:  

за ступенем універсальності – загальні і специфічні;  

за часом дії – постійні, тривало діючі, короткострокові;  

за  територіальною  поширеністю  –  глобальні,  регіональні;  національні 

(в рамках певних національних кордонів), місцеві; 
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за способом дії – відкриті (явні) і приховані (латентні); 

за джерелами виникнення – природні (природна стихія), штучні (результат 

людської діяльності), змішані (людська діяльність, що сприяє виникненню 

стихійного лиха);  

за характером виникнення – навмисні і ненавмисні (як закономірний або 

непередбачений побічний результат певних дій або явищ); 

за характером дії – проявляються поступово або раптово; заподіюють шкоду 

прямо (безпосередньо) або побічно;  

за ступенем небезпеки – з наслідками усуненими, непереборними, усуненими 

частково;  

за можливістю запобігання – загрози, які можна попередити повністю, 

частково і неможливо запобігти зовсім. 

Пряме кількісне вимірювання безпеки людини неможливе. Існуючі методи 

оцінки використовують непрямі вимірювачі. Ширшому застосуванню системи 

кількісних оцінок сприяв розвиток концепції ризику, вихідним положенням якої є 

імовірнісний характер, відповідно використовується аналітичний апарат теорії 

ймовірності та математичної статистики. Концепція передбачає кількісне 

визначення ймовірності настання ризикових подій та їх наслідків, оцінку рівня 

ризику та його допустимої межі. Залучення для аналізу та прогнозування проблем 

безпеки комп'ютерного моделювання, системного аналізу та методів нелінійної 

динаміки дозволяє перейти від імовірнісного до імовірнісно-детермінованого 

підходу [6, с. 44]. Це розширює можливості отримання кількісних оцінок і ступінь 

достовірності прогнозів, особливо щодо природних і техногенних, в меншій мірі - 

соціальних катастроф.  

У свою чергу, будь-яка дія, спрямована на захист держави, суспільства або 

окремо взятої людини передбачає певну відповідальність. Адже, відповідальність 

– це важливий принцип правової, соціальної держави [7].

Однак безпека людини визначається не тільки ризиками великомасштабних 

аварій і катастроф, але також і ризиками повсякденного життя. Крім того, можуть 

бути так звані «тихі катастрофи». У виявленні і тим більше кількісній оцінці 

таких ризиків методи сучасної науки поки обмежені. 

Інформаційна база для попередження можливих загроз безпеці та 

виникнення соціальної кризи містить відповідну систему індикаторів. Раннє 

попередження загроз безпеці людини здатне або пом'якшити негативні наслідки, 

або зовсім запобігти кризі. Загальновідомо, що раннє попередження більш 

ефективно, ніж ліквідація наслідків [7]. 

Саме з цієї причини «неможливо оминути увагою зміни підходів до 

управління людьми, які пов’язані з переходом від адміністративних важелів 
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впливу до лідерського управління через стимулювання внутрішньої потреби 

людей. 

Такі зміни в управлінні людьми  це сформована за останні десятиліття 

відповідь людства на глобальні загрози, які окреслив Генеральний секретар ООН 

Антоніу Мануел де Олівейра Гутерреш на Генеральній Асамблеї ООН в січні 

2020 року [3]. До таких загроз він відніс глобальну геостратегічну напругу, 

наслідком якої є руйнівні конфлікти та повсюдні страждання, терористичні атаки, 

наростання ядерної загрози, війни, що змушують людей покидати свої домівки 

більше, ніж будь-коли після Другої світової війни. Це екзистенційна кліматична 

криза, яка поставила все живе на Землі під загрозу зникнення через засухи, 

пожежі, вимирання мільйонів видів рослин і тварин. Це глобальна недовіра 

суспільства до влади на будь-яких рівнях управління та все більш впливаючий на 

життя людей «темний бік цифрового світу» [3]. 

Таким чином, різнопланові загрози стали постійним елементом щоденного 

життя людей. Враховуючи це, в «українському суспільстві сформовано стереотип 

людиноцентричного підходу як моделі державного управління, суттю якої є 

постановка в центр діяльності держави задоволення потреб людини. Це чітко 

простежується в Програмі Кабінету Міністрів України на 2020 рік, у якій 

визначено, що «держава  це створений громадянами сервіс, головним завданням 

якого є вирішення існуючих проблем та відвернення потенційних загроз для 

громадян шляхом забезпечення балансу інтересів різних частин суспільства» [8, с. 

33]. 

Висновки. На підставі аналізу, проведеного в статті, можемо констатувати, 

що питання забезпечення безпеки є одним із пріоритетних напрямів діяльності 

держави, оскільки все більший вплив на людей, на соціально-економічний і 

культурний розвиток, на конкурентоспроможність держави у світі чинять 

різнопланові загрози. 

Узагальнення видів і класифікація загроз за різними ознаками, наведені в 

статті, дають розгорнуту картину небезпеки, яка щохвилинно чатує на можливість 

вплинути на життя та здоров'я людей, на їх рівень і якість життя. Саме тому, на 

підставі проведеного узагальнення загроз, перспективами подальших досліджень 

має бути пошук механізмів протидії загрозам, або ж зменшення їх руйнівного 

впливу. 
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СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ: ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЗАХІДНИХ ПАРТНЕРІВ 

Анотація. У статті досліджується генезис основних теоретико-

методологічних підходів  західних експертів щодо феномену стратегічних 

комунікацій. Показано, що сьогодні у США та їх союзників не снує єдиного 

консолідованого поняття стратегічних комунікацій. Поруч з цим більшість 

західних експертів схиляється до думки, що стратегічні комунікації – це 

цілеспрямовані комунікаційні акти (або серія актів), скеровані на здійснення 

вигідного суб’єкту впливу на відповідну цільову аудиторію.  Визначено, що 

основні теоретико-методологічні підходи західних партнерів до аналізу сфери 

стратегічних комунікацій можна умовно розділити на 3 етапи. Перший етап – з 

середини 1960-х до початку 2000-х років. У цей час у дослідженнях стратегічних 

комунікацій превалювала військова спрямованість, яка мала тенденцію до 

поступового послаблення при наближенні до ХХІ ст. Для другого етапу – з 

початку 2000-х по 2010 р. менше уваги приділялося саме військовим конфліктам у 

бік вирішення проблеми міжнародного тероризму та екстремізму. Водночас 

йшлося про необхідність переходу від монологічних до діалогічних алгоритмів 

під час стратегічних комунікацій. Третій період – з 2011р. по теперішній час 

відрізняється увагою на тактичному рівні до необхідності уникати 

«інформаційного братовбивства», доцільності комплексного задіяння під час 

проведення стратегічних комунікацій всіх наявних ресурсів: психологічних 

операцій, зв’язків з громадськістю, публічної дипломатії, пропаганди тощо. 

Остання набула негативних конотацій, тому використання самого терміну 

«пропаганда» у прив’язці до стратегічних комунікацій значно зменшилася. На 

інших рівнях проведення стратегічних комунікацій звертається увага на ситуацію 

«кризи правди» - труднощі адекватного сприйняття дійсності у наслідок 

масованого використання фейкових конструкцій та інших проявів гібридних війн.  

Запропоновано     механізм     підвищення      ефективності      використання 

https://doi.org/
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стратегічних комунікацій у сфері державної політики України. 
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STRATEGIC COMMUNICATIONS: THEORETICAL AND 

METHODOLOGICAL APPROACHES OF WESTERN RESEARCHERS 

Abstract. The article examines the genesis of the main theoretical and 

methodological approaches of Western experts on the phenomenon of strategic 

communications. It is shown that today the United States and its allies do not have a 

single consolidated concept of strategic communications. At the same time, most 

Western experts are inclined to believe that strategic communications are purposeful 

communication acts (or a series of acts) aimed at making a beneficial impact on the 

target audience. It is determined that the main theoretical and methodological 

approaches of Western partners to the analysis of the field of strategic communications 

can be divided into 3 stages. The first stage - from the mid-1960s to the early 2000s. At 

this time, the study of strategic communications was dominated by military orientation, 

which tended to gradually weaken as we approached the XXI century. For the second 

stage, from the early 2000s to 2010, less attention was paid to military conflicts in the 

direction of solving the problem of international terrorism and extremism. At the same 

time, it was necessary to move from monologue to dialogic algorithms during strategic 

communications. The third period - from 2011. At present, attention is paid at the 

tactical level to the need to avoid "information fratricide", the expediency of 

comprehensive involvement in strategic communications of all available resources: 

psychological operations, public relations, public diplomacy, propaganda, etc. The latter 

has acquired negative connotations, so the use of the term "propaganda" in connection 

with strategic communications has decreased significantly. At other levels of strategic 

communications, attention is drawn to the situation of the "crisis of truth" - the 

difficulty of adequate perception of reality as a result of the massive use of fake 

constructions and other manifestations of hybrid wars. The mechanism of increase of 

efficiency of use of strategic communications in the field of the state policy of Ukraine 

is offered.  

Keywords:  strategic  communications,  propaganda,  influence,   target  audience 
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hybrid war. 

Постановка проблеми. У сучасних геополітичних умовах спостерігається 

стійка тенденція щодо підвищення ролі стратегічних комунікацій (далі СК) у 

вирішенні важливих міжнародних конфліктів з одночасним зменшенням 

використання військової сили. Проте теоретичні й прикладні напрацювання у 

галузі СК, які найбільш активно здійснюються протягом останніх 60-і років у 

США, починалися в інтересах американських військових. Велика кількість 

досліджень у сфері СК і досі торкається проблеми надання психологічного впливу 

для сприяння реалізації військових планів (хоча останні й спрямовані на 

максимальне зменшення саме силової складової). Поруч з цим намагання 

державної влади України адаптувати до українських реалій іноземний досвід є не 

дуже вдалими (за виключенням сфери оборони). Тому слід звернути увагу на 

діяльність західних партнерів з теоретичного осмислення використання СК у 

цивільному житті та конфліктних ситуаціях гібридного характеру. Такий досвід 

може становити значний інтерес для України, зокрема, для подальшого 

використання в державному управлінні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато аспектів проблем, що 

торкаються стратегічних комунікацій, науково-інформаційної діяльності 

українських ІБЦ, а також інформаційної безпеки розкрито в працях таких 

науковців як О. Ауліна [1], С. Богданов [2], K. Галаган [9], В. Горовий [3], 

Л. Дубровіна [3], С. Корман [7], П. Корніш [8], B. Ліпкан [4], Д. Хольцхаузен [9] 

тощо. На сьогодні, однак, відсутні роботи, присвячені адаптації західного досвіду 

до втілення у цивільному сегменті державній політиці України у сфері 

стратегічних комунікацій. 

Мета статті - аналіз основних теоретико-методологічних підходів західних 

дослідників до проблеми  стратегічних комунікацій для подальшого застосування 

позитивного досвіду в сучасних українських умовах. 

Виклад основного матеріалу. Зазвичай аналіз підходів західних дослідників 

у сфері стратегічних комунікацій (далі – СК) починається з роботи підполковника 

Роберта Д. Строка, назву якої можна перекласти як «Стратегічні комунікації та 

спектр конфліктів» (Strategic Communications and the Spectrum of Conflict). Ця 

праця цікава за кількома параметрами. Вона фактично є першим дослідженням 

СК, до якого є вільний доступ в інтернеті. В бібліографії згаданої праці є 

посилання лише на одно джерело зі СК - статтю Альфреда Д. Старберда «Наші 

мінливі стратегічні комунікації» (Our Changing Strategic Communications), 

опубліковану в липні 1965 р., з текстом якої, на жаль, поки неможливо 

ознайомитися в інтернеті.  У зв’язку зі специфікою служби Строка в корпусі 
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зв’язку США, в його статті значна увага приділяється технічним моментам 

стратегічних комунікацій. Проте деякі висновки американського військового 

актуальні й сьогодні. Так, Строк звертає увагу на необхідність якісної інтеграції 

всіх компонентів, задіяних у СК з усуненням міжвідомчих проблем, і створення 

загально урядової освітньої програми, для поширення знань про окремі аспекти 

СК [1].  

Проте на більш глибокому рівні проблема СК починає досліджуватися та 

активно обговорюватися у західних військових та експертних колах починаючи з 

2000-х років. Саме в 2004 р. МО США був опублікований «Заключний звіт 

Оперативної групи Оборонної наукової ради зі стратегічних комунікацій» [2]. 

До цього часу належить визначення СК фахівцями Пентагону як 

цілеспрямованих зусиль «уряду Сполучених Штатів щодо розуміння та залучення 

ключових аудиторій для створення, зміцнення або збереження умов, сприятливих 

для просування інтересів, політики та цілей уряду Сполучених Штатів через 

використання скоординованих програм, планів, тем, повідомлень і продуктів, 

синхронізованих із діями всіх інструментів національної влади» [3]. 

Один із засадничих документів НАТО у сфері стратегічних комунікацій 

(NATO Strategic Communications Policy) дає таке трактування поняття: «СК НАТО 

– скоординоване і належне використання комунікативних можливостей і

діяльності Північноатлантичного альянсу – публічної дипломатії, зв’язків із

громадськістю [цивільних], військових зв’язків із громадськістю, інформаційних

та психологічних операцій – у разі необхідності для підтримки політики Альянсу,

операцій і заходів та з метою просування цілей НАТО [4].

Експерти лондонського Королівського інституту міжнародних відносин 

Chatham House визначають СК як «систему взаємопов'язаних дій на 

стратегічному, оперативному і тактичному рівнях управління, що спрямована на 

досягнення розуміння інтересів і потреб цільових аудиторій і виявляє ефективні 

методи і механізми активації та підтримки певних типів поведінки з боку цих 

аудиторій» [5]. Інтерпретація поняття СК фахівцями Chatham House 

використовується сьогодні і в документах Євросоюзу.  

У 2007 р. вийшла стаття радника зі стратегічних комунікацій відділу 

координації діяльності по боротьбі з тероризмом Держдепартаменту США Емілі 

Голдман «Стратегічні комунікації: інструмент асиметричною війни» (Strategic 

Communication: A Tool for Asymmetric Warfare). У своєму дослідженні Голдман 

аналізувала комунікаційний простір із точки зору стратегічного планування.  На 

думку представниці Держдепу, СК є життєво важливою діяльністю для підтримки 

військових операцій та національних інтересів США. «Інформація може впливати 

на ставлення і, зрештою, на поведінку. Це один з найважливіших інструментів, 
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який ми маємо формувати за місяці та роки наперед. Зараз це необхідно для 

боротьби з супротивниками, які використовують нетрадиційні та асиметричні 

засоби. Це може бути ефективним для формування спогадів про минуле, а також 

для планування майбутнього» [6]. 

У тому ж році виходить колективна робота С.Р. Кормана, А. Третвей і Б. 

Гудола з красномовною назвою «Модель ХХІ-го століття для спілкування у 

світовій війні ідей від спрощеного впливу до прагматичної складності» (A 21st 

Century Model for Communication in the Global War of Ideas From Simplistic 

Influence to Pragmatic Complexity). У дослідженні, зокрема, йдеться про те, що 

тогочасні зусилля США та їх союзників у сфері стратегічних комунікацій 

спиралися на застарілу модель впливу шляхом повідомлень, що характерна для 

ХХ ст. і не є більше ефективною у складній глобальній боротьбі ідей. Стару 

модель пропонується замінити  новою, для якої характерним є погляд на 

спілкування в ХХІ столітті як на інтерпретацію та атрибуцію дій у невизначеному 

середовищі. Щоб досягти успіху в цьому середовищі, комунікатори повинні 

зменшити контроль і прийняти складність, замінити повторення повідомлень 

експериментальними варіаціями, розглянути кроки, які порушать наявну систему, 

і скласти плани на випадок непередбачених ситуацій [7]. Тобто авторами було 

запропоновано замінити в СК монологічні моделі на діалогічні.  

У 2010 р. подією у світі СК була публікація Академією оборони Великої 

Британії дослідження Л. Роуланда та С. Татума Strategic Communication & 

Influence Operations: Do We Really Get It? У роботі читко розділяються 

«стратегічне спілкування» (Strategic Communication) та «стратегічні 

комунікації» (Strategic Communications). На думку Роуланда й Татума, 

Strategic Communication – це "систематична серія послідовних та пов’язаних 

між собою заходів, які проводяться на стратегічному, оперативному і 

тактичному рівнях, що дозволяє зрозуміти цільові аудиторії, визначає 

ефективні шляхи, розробляє та просуває ідеї та думки за допомогою цих 

каналів для сприяння та підтримки певних типів поведінки". У цьому 

контексті «стратегічне спілкування» (Strategic Communications) є парадигмою, 

яка визнає, що інформація та її сприйняття впливають на поведінку цільової 

аудиторії і що діяльність повинна бути відкалібрована на основі ефектів 

першого, другого та третього порядку. «Стратегічні комунікації» (Strategic 

Communications) – це процеси та послідовність подання інформації для 

ретельно орієнтованих аудиторій. Водночас вплив є бажаним кінцевим 

результатом стратегічного спілкування [8]. Подібне розділення на Strategic 

Communication та Strategic Communications традиційно для

багатьох   західних   експертів,   проте,   згідно   з  фактично вже сформованою
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вітчизняною традицію ми використовуватиме єдиний термін «стратегічні 

комунікації». 

У 2011р. з’явилися одразу три роботи Г. Дімітріу, К. Пола та В. Портер, які 

до сих пір не втратили своєї актуальності. У дослідженні «Перемога у війні 

наративів: стратегічні комунікації та конфлікт в Афганістані» (Winning the story 

war: Strategic communication and the conflict in Afghanistan) Г. Дімітріу наводить 

основні принципи СК. На його погляд, останні повинні бути орієнтованими не 

виключно на конкретну цільову групу, а враховувати можливі наслідки для 

сприйняття всіма іншими можливими цільовими аудиторіями. СК спрямовані на 

підрив та делегітимізацію опонента, отримання підтримки та легітимності з боку 

місцевого населення, домашнього електорату, міжнародної громадськості та всіх 

інших (відповідних) цільових груп. Суть СК полягає в тому, що повідомлення, 

передані (навмисно чи несвідомо) всім цим різним групам, не повинні 

конфліктувати одне з одним [9]. 

У дослідженні експерта RAND Corporation К. Пола «Поліпшення 

стратегічного спілкування» (Getting Better at Strategic Communication) йдеться про 

те, що хоча СК напряму пов’язані з впливом, проте повинні містити правдиву 

інформацію та сприяти довірі між суб’єктом і об’єктом.  Поруч з інформуванням і 

впливом, іншими важливим елементами СК є переконання інтеграція, 

координація і відсутність конфліктних ситуацій між учасниками. Стратегічні 

комунікації, на думку вченого, повинні розглядатися не лише як інструмент 

протидії насильницькому екстремізму, а як важлива частина державних зусиль 

для демонстрації позитивного іміджу країни  у глобальному масштабі. Пол 

вважає, що для ефективної реалізації СК важливо, щоб їх цілі були зрозумілі, а 

бажаний ефект, який досягається за допомогою комунікації, був конкретним і 

ясним. Розпливчасті цілі, такі як «виграти довгу війну», не мають на увазі будь-

яких вимірних показників прогресу, і не дають можливості сформулювати 

допоміжні цілі, з якими могла б бути пов'язана кампанія впливу. Пол вважає, що 

СК - це не просто одностороннє мовлення, а справжнє двостороннє спілкування 

чи діалог. Це веде до політики, сформованої з урахуванням власних інтересів, а 

також інтересів та уподобань інших   учасників  [10]. 

У 2012 р. П. Фаруел із Джорджтаунського університету, опублікував книгу 

«Переконання та сила: Мистецтво стратегічного спілкування» (Persuasion and 

Power: The Art of Strategic Communication). У своєму дослідженні вчений 

розглядає СК як використання слів, дій, зображень чи символів для впливу на 

настрої та думки цільових аудиторій для формування їхньої поведінки з метою 

просування інтересів чи політики або для досягнення інших цілей.  Фаруел 

вважає, що основними формами СК є психологічні операції, пропаганда, зв’язки з 
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громадськістю та публічна дипломатія  [11]. На думку вченого, процес СК 

полягає у створені,  послідовності у повідомленні і цілях та уникненні 

інформаційного братовбивства - те, що в політиці називається перехресним 

тиском на повідомлення. Послідовність досягається завдяки залученню всіх 

зацікавлених сторін на стратегічному або оперативному рівні. Переміщення 

кожного в одному напрямку, очевидно, може виявитися більш складним 

завданням. 

В 2014 р. у дослідженні П. Кіса «Стратегічні комунікації в асиметричних 

конфліктах»  (Strategic Communications in Asymmetric Conflicts) проводиться 

думка автора про те, що СК – це перш за все вплив на громадську думку. Кіс 

звертає увагу на те, що для визначення цього феномену раніше вживався термін 

«пропаганда». Після того як останній набув негативних конотацій «на найвищих 

рівнях» використовується термін «стратегічні комунікації», у той час як 

«інформаційні операції» - на тактичному або оперативному рівні [12]. 

У 2019 р. Інститутом національних стратегічних досліджень у  Тель-Авіві, 

RAND Corporation та Королівським коледжем у Лондоні проводилася 

Міжнародна конференція на тему «Національна безпека, стратегічні комунікації 

та розпад правди в суперечливому інформаційному середовищі». Конференція 

була зосереджена на проблемах сучасності, які характеризується явищами «кризи 

правди» та фейкових новин, що виникли в результаті поєднання інформаційної 

революції та технологій гібридної війни. Основна увага експертів була 

зосереджена на двох елементах, які доповнюють і впливають один на одного в 

новій реальності: один - це боротьба за когнітивне усвідомлення (зусилля впливу), 

а інший - зростаюча складність розуміння реальності. Конференція показала, як ці 

два елементи тісно переплітаються у просторі спільних дій. 

Якщо звернутися українських реалій, слід зазначити, що сьогодні 

консолідоване поняття СК дається в Доктрині інформаційної безпеки та Воєнній 

доктрині України. В обох:  «стратегічні комунікації - 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» [15]. Тобто 

визначення СК відповідає основним підходам західних партнерів. Проте станом 

на сьогодні його в значній мірі вдалося імплементувати лише до нормативно-

правової бази МО та ЗС України. В нормативних актах інших відомств лише 

йдеться про наміри організувати або прискорити роботу на цьому напрямі. Це 

може бути однією з основних причин поки ще невдалої адаптації західного 

досвіду до втілення у цивільному сегменті державній політиці України у сфері 

стратегічних комунікацій. Друга проблема, пов’язана з першою і полягає в тому, 
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що, як влучно відмітив К. Пол, для успішної реалізації СК важлива зрозумілість їх 

цілей. У такому контексті кінцевий результат комунікації повинен бути 

конкретним і ясним. Розпливчасті цілі, такі як «виграти довгу війну», не мають на 

увазі будь-яких вимірних показників прогресу, і не дають можливості 

сформулювати допоміжні цілі, з якими могла б бути пов'язана кампанія впливу, 

що не дозволяє підвищити ефективність діяльності на цьому напрямі. 

Висновки. Станом на сьогодні не снує єдиного навіть конвенціонального 

визначення поняття стратегічні комунікації. Поруч з цим більшість західних 

експертів схиляється до думки, що СК – це цілеспрямовані комунікаційні акти 

(або серія актів), скеровані на здійснення вигідного суб’єкту впливу на відповідну 

цільову аудиторію.   

Основні теоретико-методологічні підходи західних експертів до аналізу 

сфери стратегічних комунікацій можна умовно розділити на 3 етапи. Перший етап 

– з середини 1960-х до початку 2000-х років. У цей час у дослідженнях СК

превалювала військова спрямованість, яка мала тенденцію до поступового

послаблення при наближенні до ХХІ ст. Для другого етапу – з початку 2000-х по

2010 р. характерними є зміни загроз. Менше уваги приділялося саме військовим

конфліктам у бік вирішення проблеми міжнародного тероризму та екстремізму.

Водночас йшлося про необхідність переходу від монологічних до діалогічних

алгоритмів під час стратегічних комунікацій. Третій період – з 2011р. по

теперішній час відрізняється увагою на тактичному рівні до необхідності уникати

«інформаційного братовбивства», доцільності комплексного задіяння під час

проведення СК всіх наявних ресурсів психологічних операцій, зв’язків з

громадськістю, публічної дипломатії та пропаганди.  Остання набула негативних

конотацій, тому  її використання у прив’язці до СК значно зменшилася. На інших

рівнях проведення СК звертається увага на ситуацію «кризи правди» - труднощі

адекватного сприйняття дійсності у наслідок масованого використання фейкових

конструкцій та інших проявів гібридних війн. В цілому поступово СК

перетворюються від інструменту нападу на досить ефективний спосіб захисту

власного інформаційного простору.

Для успішного здійснення стратегічних комунікацій у контексті реалізації 

державної політики України насамперед необхідна ієрархія ясних та зрозумілих 

для громадськості цілій СК, а також максимальна конкретизація бажаних 

кінцевих результатів. На їх основі доцільно побудувати несуперечливу систему 

допоміжних та проміжних цілій. Також необхідний єдиний координуючий 

ситуацію у сфері СК державний орган. Організаційні документи крім описання 

цілій всіх рівнів повинні містити інформацію про наявні й потрібні ресурси, а 

також перелік параметрів для контролю (у тому числі за часом).  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

У СФЕРІ ВИЙСЬКОВО-ТЕХНИЧНОГО СПИВРОБИТНИЦТВА: 

ГЕОЕКОНОМІЧНИ ЧИННИКИ 

Анотація. У статті досліджені фактори формування просторових меж ринків 

озброєння та військової техніки (ОВТ), урахування яких дозволить підвищити 

ефективність державної політики у сфері військово-технічного співробітництва 

(ВТС), зокрема у питаннях стосовно вибору держав-партнерів та напрямів 

розвитку співробітництва. 

Автором зроблена спроба винайти об’єктивний підхід до визначення 

державної політики ВТС у частині, що стосується вибору країн-партнерів. У 

виборі таких країн мають бути враховані економічні правила формування ринків 

складної технічної продукції та критерії розвитку партнерських відносин 

відповідно до принципів зовнішньої політики держави. 

У ході визначення просторових факторів формування ринків озброєння та 

військової техніки здійснено аналіз праць теоретиків класичної, неокласичної та 

неоіституціональної економічної теорій. У контексті впливу держави на розвиток 

військово-технічного співробітництва проаналізовані положення профільного 

законодавства держав-лідерів з експорту озброєння та військової техніки, а також 

праці теоретиків геоекономічної концепції. 

Під час дослідження встановлений взаємозв’язок між економічними та політичними 

і безпековими критеріями вибору партнерів для військово-технічного 

співробітництва. З огляду на таку особливість зроблений висновок стосовно того, 

що застосування неоінституціональної економічної теорії та геоекономічної 

концепції може суттєво підвищити ефективність визначення регіонів найбільшого 

потенційного попиту на продукцію оборонно-промислового комплексу. 

У статті розглянута ідея того, що використання запропонованого підходу до 

визначення пріоритетних напрямів розвитку ВТС може сприяти збереженню 

балансу між економічною доцільністю і захистом національних інтересів під час 

експорту озброєння та військової техніки у конкретні регіони (країни) світу. 

https://doi.org/10.32689/2708-7530-2020-5(5)-7-14
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Одночасно, використання економічних та політичних факторів для визначення 

просторових розмірів ринків, на яких можуть бути реалізовані конкретні види 

озброєння та військової техніки, дозволить підвищити ефективність рішень в 

умовах високої конкуренції і складних міжнародних відносин. 

Крім того, автор акцентує увагу на важливості користування якісною 

інформацією під час формування державної політики у сфері ВТС та прийняття 

рішень експортерами озброєння щодо вибору нових напрямів діяльності і 

використання нової номенклатури продукції для експорту. 

Ключові слова: політика держави, військово-технічне співробітництво, 

озброєння та військова техніка, регіональний ринок, економічна теорія, 

геоекономіка 
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IMPLEMENTATION OF THE MILITARY AND TECHNICAL 

COOPERATION STATE POLICY:GEOECONOMIC FACTORS 

Abstract. The article examines the factors shaping the spatial boundaries of the 

armaments and military equipment (AME) markets, which will increase the 

effectiveness of state policy in the field of military and technical cooperation (MTC), in 

particular in the choice of partner countries and areas of cooperation. 

The author attempts to invent an comprehensive approach to defining the MTC state 

policy in the matter of partner countries choice. The choice of such countries should 

take into account the economic rules of complex technical products markets’ formation 

and the criteria for the development of partnerships in accordance with the principles of 

foreign policy. 

In the course of determining the spatial factors of the formation of armaments and 

military equipment markets, the works of theorists of classical, neoclassical and neo-

institutional economic theory were analyzed. In the context of the state's influence on 

the development of military and technical cooperation, the positions of the relevant 

legislation of state leaders in the export of armaments and military equipment, as well as 

the work of theorists of the geoeconomics’ concept are analyzed. 

The study established the relationship between economic and political and security 

criteria for selecting partners for military and technical cooperation. Given this feature, 

it is concluded that the application of neo-institutional economic theory and 

geoeconomic   concept   can   significantly   increase   the  efficiency of determining the 
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regions of greatest potential demand for products of the defense industry. 

The article considers the idea that the use of the proposed approach to determining 

the priority areas of development of military and technical cooperation can help 

maintain a balance between economic feasibility and protection of national interests in 

the export of weapons and military equipment to specific regions (countries). At the 

same time, the use of economic and political factors to determine the spatial size of 

markets in which specific types of weapons and military equipment can be sold, will 

increase the effectiveness of decisions in conditions of high competition and complex 

international relations. 

Additionally, the author emphasizes the importance of using quality information 

while shaping of state policy in the field of military and technical cooperation and 

decision-making by arms exporters on the choice of new activities and the use of a new 

range of products for export. 

Keywords: state policy, military and technical cooperation, armaments and 

military equipment, regional market, economic theory, geoeconomics. 

Постановка проблеми. На фоні зростання ролі політичного фактору 

розвитку відносин між виробниками та імпортерами ОВТ, військово-технічне 

співробітництво між державами світу упродовж останніх років характеризується 

збільшенням загальної кількості та обсягу торгівельних операцій. Причиною такої 

тенденції на світовому ринку ОВТ стали активні заходи країн світу зі зміцнення 

власної обороноздатності в умовах погіршення безпекової обстановки. Одночасно 

з посиленням попиту з боку споживачів озброєння, збільшується кількість 

виробників військової продукції та активізація конкурентної боротьби між ними. 

Разом із загальною для світового ринку ОВТ тенденцією щодо збільшення 

масштабів продажу військової продукції і послуг, торгівельні операції в окремих 

регіонах світу мають характерні тільки для них особливості щодо номенклатури і 

технологічного рівня продукції, а також особливостей реалізації контрактів. З 

огляду на це, можливо стверджувати про те, що світовий ринок ОВТ складається з 

сукупності регіональних ринків. Аби потрапити до таких ринків, виробники 

військової продукції мають подолати достатньо високий “прохідний бар’єр” у 

вигляді жорсткої конкуренції, світогляду споживачів, їх історичних традицій та 

бюрократичних систем, посилення олігополізації, зростання ролі державного 

протекціонізму тощо. 

Успішна діяльність експортерів ОВТ на вже традиційному ринку, або ж їх 

вдалий вихід на новий ринок, значно залежить від ефективності державної 

політики у сфері ВТС. Результативність такої політики визначається наявністю 

об’єктивної оцінки стосовно просторових меж та кількісного і якісного складу 
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учасників регіонального ринку, до якого належать реальні та потенційні держави-

партнери. 

Проте, на сьогодні у державах-експортерах озброєння залишається 

поширеною практика визначення ринків ОВТ на основі існуючих географічних 

регіонів, таких як ринок Європи, Близького Сходу, Південної та Східної Азії 

тощо. Достатньо часто такий підхід до визначення регіональних ринків 

призводить до неточного виявлення предмету та джерела попиту на ОВТ, а також 

об’єднання в одній категорії країн-споживачів, які мають різні геополітичні 

позиції, партнерські відносини з виробниками-конкурентами або надають 

перевагу продукції різного технологічного рівня. Зважаючи на це, актуальним є 

формування об’єктивного набору критеріїв визначення кордонів регіональних 

ринків ОВТ, які б надавали можливість більш точно встановлювати потенційних 

споживачів оборонної продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження просторових 

факторів формування регіональних ринків ОВТ здійснювалось виходячи з високої 

комерціалізації відносин між експортерами та споживачами зброї. Тому, для 

дослідження були використані наукові праці засновників класичної та 

неокласичної економічних теорій, зокрема А. Сміта, К. Рау, А. Маршалла, 

Дж. Стіглера. У контексті впливу держави на розвиток економічних відносин та 

формування регіональних ринків складної технічної продукції були досліджені 

праці представників неоінституціональної економічної теорії, а саме Р. Коуза та 

Д. Норта. Значна роль економічного розвитку держави у визначенні її політичної 

позиції у сучасних міжнародних відносинах обумовила необхідність дослідження 

геоекономічних концепцій, авторами яких були науковці Ф. Ліст, Р. Каплан, 

К. Сойлен. Разом з тим, підходи до визначення сукупності факторів формування 

ринків для ОВТ певних виробників, які б стосувалися комерційної сутності 

відносин експортерів та імпортерів, а також значну регулюючу роль держави, на 

сьогодні залишаються не достатньо розробленими. 

Стаття має на меті пошук рішення проблеми щодо прийняття ефективних 

рішень стосовно розвитку військово-технічного співробітництва з державами, які 

входять до складу або масі є перспективними ринками ОВТ. Підхід до визначення 

регіональних ринків озброєння та військової техніки, що розглядається у статті, 

враховує положення економічної теорії та значний вплив держави на розвиток 

ВТС. 

Виклад основного матеріалу. Прийняття рішень щодо розвитку військово-

технічного співробітництва в умовах протистояння російській збройній агресії та 

подальшого ускладнення міжнародних відносин визначається необхідністю 

збереження балансу між економічною доцільністю та пріоритетністю захисту 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №5 (5) 2020 

44 

національних інтересів держави. У зв'язку з цим, національні експортери 

військової продукції і товарів подвійного використання змушені приділяти 

посилену увагу до виявлення найперспективніших регіонів для зосередження 

власних зусиль. 

Для виконання зазначеного завдання необхідно розуміти, що сучасний 

світовий ринок ОВТ, як й ринок складної технічної продукції, може бути 

охарактеризованим базовими економічними факторами розвитку, зокрема 

високою динамікою та значним фінансовим масштабом експортно-імпортних 

операцій. Зазначені особливості функціонування світового ринку ОВТ склалися з 

початком існування постбіполярної системи міжнародних відносин та в активний 

період глобалізації економіки. Одночасно сформувалась комерційна сутність 

відносин між експортерами та споживачами озброєння, а також основні підходи 

до вибору форм і методів торгівельної діяльності суб’єктів господарювання. 

Основою для відносин між експортерами та споживачами ОВТ стали зростаючи 

потреби споживачів, пропозиції виробників, які у відповідь розширили 

номенклатуру товарів, ринкові принципи формування цін та конкурентна 

боротьба. Одночасно, активізація торгових операцій з продажу і купівлі ОВТ 

стимулювала розвиток міжнародного і національного регулювання цієї галузі 

економіки. 

Однак, незважаючи на загальну високу динаміку розвитку світового ринку та 

збільшення обсягів торгівлі ОВТ, різні регіони світу мають характерні тільки для 

них показники щодо обсягу та номенклатури техніки, що реалізується, а також 

особливості проведення експортно-імпортних операцій з озброєнням. Аналіз 

статистичних даних по регіонах світу щодо масштабу реалізації та специфіки 

ОВТ, зокрема за призначенням, складністю, наукоємністю, точністю та іншими 

параметрами, свідчить про існування характерних для цих регіонів особливостей 

попиту споживачів. Фактично, світовий ринок ОВТ складається з низки 

регіональних ринків, розвиток яких одночасно визначається загальносвітовими та 

регіональними тенденціями. 

Для прийняття управлінських рішень у сфері ВТС, зокрема щодо 

встановлення або поглиблення відносин з представниками конкретних 

регіональних ринків ОВТ, необхідно визначити особливості їх формування за 

прикладом ринків складної технічної продукції та з урахуванням значної ролі 

держави у регулюванні їх діяльності. До таких особливостей можливо віднести їх 

ємність, склад учасників, номенклатуру продукції тощо та законодавство у сфері 

військово-технічного співробітництва. 

Водночас,  необхідно  відзначити,   що   застосування   одного   окремого 

підходу або методу для дослідження регіонального ринку продукції призводить 
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до його розгляду з певної позиції, зі своїм набором факторів, який не враховує 

інші, не менш важливі, характеристики. У зв'язку з цим раціональним є аналіз 

ринку з позицій різних економічних шкіл, теорій та підходів [1]. Отже, для 

об’єктивності визначення просторових характеристик регіональних ринків ОВТ 

доцільно скористатися декількома методами вивчення ринків технічної продукції, 

які розглядають різні набори факторів. Процес визначення набору просторових 

факторів формування ринків ОВТ може бути розпочатий з дослідження 

економічних теорій. 

Відповідно до класичної економічної теорії А. Сміта, рівень розвитку 

ринкових відносин та просторові розміри ринку товарів визначаються вигідністю 

торгівельних операцій як для продавця, так й покупця. Ринок вважається 

сформованим у разі, якщо його розміри упродовж тривалого часу відповідають 

багатству та населенню територій, тобто потреба у реалізації товару з певною 

інтенсивністю зберігається протягом значного періоду. Збільшення же 

географічних розмірів та ємності ринку відбувається до того часу, доки витрати 

на транспортні потреби, фінансові операції, збереження товару тощо не 

перевищать заощадження, пов’язані зі зростанням масштабів виробництва [2]. 

Проблема визначення ринкових ареалів розроблювалась по мірі розвитку 

економічної науки. Німецький вчений К. Рау одним з перших визначив принципи 

формування кордонів між сусідніми ринками. За його поглядами, межа ринкової 

зони замикається довкола ринку з найбільш низькою ціною, но більш високими 

ставками вантажних перевезень. Тим самим була встановлена кореляція між 

вартістю товару і тарифами вантажних перевезень [3]. 

У свою чергу, найбільш відомий представник неокласичної економічної 

теорії А. Маршалл у своїх дослідженнях визначив залежність розвитку ринку від 

процесу ціноутворення. За його теорією, ринкова вартість товару визначається у 

ході взаємодії між покупцем (попитом) та продавцем (витратами) щодо 

визначення вартості, яка б задовольняла вимоги продавця та відповідала потребам 

і можливостям покупця [4]. Отже, неокласична економічна теорія вивчає 

утворення вартості товарів з позицій споживача та виробника (продавця). 

Фактично, існування вартості на однорідний товар, а й відповідно попиту на 

нього у конкретному регіоні, обумовлює функціонування регіонального ринку з 

певними просторовими характеристиками. 

Ціновий аспект брав до уваги американський дослідник Дж. Стіглер під час 

визначення просторових характеристик регіонального ринку. На думку 

Дж. Стіглера, ринком можливо вважати простір, в рамках якого ціни на 

однорідний товар мають тенденцію до одного показника, а надбавка може 

складатися з транспортних витрат. Тобто, два товари перебувають на одному 
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ринку, якщо вартість у двох районах мають різницю, яка залежить від 

транспортних витрат. При цьому, характеристики ринку можуть змінюватися у 

залежності від часу, у який здійснюється корегування цін на товар. Якщо вартість 

товару у двох регіонах є різними, то зазначені регіони належать до різних ринків.  

Дослідник також визначив умови збалансованого функціонування 

конкурентного ринку, а саме: а) кожна компанія повинна займатися 

виробництвом, яке найбільше відповідає співвідношенню витрати/попит; б) обсяг 

товару, що компанії бажають продати за ринковою ціною, має дорівнювати 

загальній кількості, яку бажають придбати всі покупці. Невиконання будь-якої з 

умов призведе до зменшення кількості компаній на ринку або зменшення вартості 

товару [5]. 

Однак, під час формування політики військово-технічного співробітництва у 

тому, чи іншому регіоні світу потрібно враховувати те, що торгівельні операції з 

продукцією військового призначення відрізняються від торгівлі цивільною 

високотехнологічною продукцією в силу того, що озброєння та військова техніка 

призначена для використання збройними силами та іншими органами безпеки 

держави-імпортера. Технологічний рівень ОВТ та стан укомплектованості 

збройних сил значною мірою можуть впливати на політичний курс окремої 

держави. У зв'язку з цим, загальні економічні принципи формування регіональних 

ринків ОВТ доповнюються активною участю держави в організації експортно-

імпортних операцій. 

Розвинутий оборонно-промисловий комплекс та наявність повного циклу 

виробництва ОВТ різної номенклатури характерні для небагатьох держав світу. 

Проте, органи сектору безпеки держав, навіть з нерозвинутою оборонною 

промисловістю, потребують ОВТ широкої номенклатури. Звідси виникає потреба 

експорту військової продукції та встановлюються особливі відносини між 

експортерами та імпортерами ОВТ, які регулюються державою. За наведеної 

обставини такі фактори класичної економічної теорії А. Сміта та неокласичної 

теорії А. Маршалла, У. Джевонса і А. Курно, як витрати на транспортування, 

збереження, обслуговування фінансових розрахунків, розподілення праці та 

спеціалізація виробництва у сфері торгівлі озброєнням суттєво корегуються 

втручанням держави в експортно-імпортні операції з ОВТ. 

Значна роль держави у реалізації операцій продажу-купівлі ОВТ змушує під час 

дослідження регіональних ринків звернутися до неоінституціональної 

економічної теорії. У цьому контексті теорія Р. Коуза, у якій ринки визначені як 

інститути, що мають сприяти обміну товарами та зменшенню витрат, 

використовує специфікацію відносин власності для визначення характеристики 

кордонів ринку. Р. Коуз розглядає державу як арбітра, який втручається у 
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відносини між учасниками ринку, за умови недостатньо сформованої правової 

бази господарських відносин. Зазначена діяльність держави призводить до 

підвищення ризику та збільшення витрат на проведення експортно-імпортних 

операцій [6].  

Значний внесок у розвиток неоінституціональної економічної теорії зробив 

Д. Норт. Згідно з його теорією, під інститутами розуміються “правила гри” у 

суспільстві або створені у суспільстві обмеження, які визначають відносини між 

людьми. Інститути, які існують у суспільстві, можуть бути формальними та 

неформальними. Фактично, згадані інститути є нормами поведінки та відносин 

між людьми, які визначені законодавством або склалися в рамках історичного 

розвитку суспільства. Функціонування неоінстуціонального ринку передбачає 

упорядкування суб’єктів економічної діяльності з метою зменшення 

невизначеності. Велика кількість інститутів спрямована на підвищення 

ефективності ринкових відносин, у такому напрямі, який є характерним для того, 

чи іншого суспільства (регіону). Іншими словами, неоіституціональному ринку 

притаманна управлінська та регулююча функція. Разом з тим, трансакційні 

витрати належать до найбільш очевидних властивостей інституціональної 

системи, яка виступає основою обмежень для обміну [7]. 

У контексті формування державної політики ВТС неоінституціональна 

економічна теорія може бути віднесена до ефективних інструментів визначення 

просторових показників регіонального ринку ОВТ, поведінкової моделі 

експортерів та імпортерів озброєння, а також масштабу втручання держави у 

відносини останніх, оскільки торгівельні операції з ОВТ значно залежать від 

зовнішньополітичного курсу країн та воєнно-політичної обстановки довкола них. 

Політичні та безпекові критерії вибору партнерів для військово-технічного 

співробітництва закріплені у законодавстві провідних держав-експортерів ОВТ. 

Зазначені критерії обумовлюють геополітичну спрямованість зусиль виробників 

озброєння щодо розвитку партнерства та, відповідно, створюють підгрунтя для 

формування регіональних ринків ОВТ та військових послуг. Розглядаючи вплив 

політичних та безпекових критеріїв на формування регіональних ринків ОВТ слід 

звернути увагу на те, яким чином законодавства найбільших експортерів 

озброєння, США та РФ, які одночасно є конкурентами, визначають підходи до 

розвитку партнерських відносин у цій сфері. 

Згідно із Законом США про контроль за експортом озброєння, передача  

ОВТ та військових послуг іноземним державам має відбуватися тільки після 

визначення відповідності угоди щодо продажу зброї національним інтересам 

США. При цьому Закон встановлює режим максимального сприяння щодо 

продажу ОВТ державам-союзникам США, зокрема державам-членам НАТО, 
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Австралії, Японії, Південної Кореї, Новій Зеландії та Ізраїлю. По відношенню до 

інших країн застосовується гнучкий підхід, заснований на окремих положеннях 

міжнародного та національного законодавства [8]. Фактично, підхід США до 

регулювання діяльності у сфері продажу ОВТ встановлює географічні межі 

пріоритетного просування американської воєнної продукції і територію, на якій 

американським виробникам надається можливість конкурентної боротьби. При 

цьому, розміри такої території регулярно переглядаються, а зусилля 

компетентних державних органів зосереджені на її збільшенні. 

Формулювання же основних цілей військово-технічного співробітництва РФ 

з іноземними державами свідчить про жорстку конкурентну політику Росії у сфері 

ВТС. Російська сторона має наміри добиватися партнерських відносин по всьому 

світі, вступаючи у можливі суперечності з іншими експортерами ОВТ. При цьому, 

для російської сторони політичні та соціальні орієнтири реальних і потенційних 

споживачів, якщо вони не загрожують національним інтересам РФ, не відносяться 

до категорії обмежувальних. Згідно із законом Про військово-технічне 

співробітництво Російської Федерації з іноземними державами, ВТС, насамперед, 

спрямоване на зміцнення воєнно-політичних позицій РФ у різних регіонах світу, 

підтримання на необхідному рівні експортного потенціалу РФ у галузі звичайного 

озброєння та військової техніки тощо. Військово-технічне співробітництво РФ 

розвивається на основі принципів пріоритетності російських інтересів та 

державного протекціонізму у сфері ВТС. На підставі вищезгаданого президент РФ 

уповноважений приймати рішення стосовно встановлення військово-технічного 

співробітництва, а також рішення щодо його призупинення, припинення та 

відновлення [9]. 

У цілому, значна частина держав-експортерів озброєння на сьогодні мають у 

своєму національному законодавстві норми, які призначені для регулювання 

торгівлі озброєнням та контролю експортно-імпортних операцій з ОВТ. 

Закріплення у законодавстві такого права держави насамперед покликане 

необхідністю захисту національних інтересів та реалізації завдань щодо 

забезпечення безпеки суспільства від зовнішніх загроз. Інструментом же 

виконання згаданих завдань виступають оборонні відомства та державні 

агентства, які і є основними замовниками та споживачами ОВТ. Іншими словами, 

експортер ОВТ об’єктивно має розвивати військово-технічне співробітництво з 

оборонним сектором тих країн, партнерство з якими сприятиме зміцненню 

національної безпеки власної держави. 

Активна участь держави у регулюванні експортно-імпортних операцій з ОВТ 

засвідчила їх вихід за рамки виключно економічних відносин та посилення 

залежності проведення таких операцій від особливостей розвитку політичної та 
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воєнно-стратегічної обстановки. Державна політика у сфері ВТС передбачає 

узгоджене застосування органами влади різнопланових зусиль щодо реалізації 

економічних та політичних інтересів в рамках торгівельних операцій з 

озброєнням та військовою технікою. Зазначена ситуація об’єктивно відносить 

торгівлю ОВТ та військово-технічне співробітництво у цілому до компетенції 

геоекономіки. 

За поглядами сучасних науковців, під геоекономікою розуміється наука про 

стратегію економічного розвитку, який відбувається у багатовимірному 

комунікаційному просторі під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. У свою 

чергу, геоекономічна стратегія держави спрямована на реалізацію політичних 

цілей довгостороковими економічними методами перерозподілу ресурсів та 

світового прибутку, а також створенням конкурентних регіональних умов 

господарювання [10]. Іншими словами, геоекономіка держави – це узагальнений і 

систематизований набір економічних засобів, який призначений для реалізації 

стратегічних завдань. 

Свого часу окремі засновники геоекономічної теорії обгрунтували 

необхідність активного втручання держави у зовнішньоекономічну діяльність. 

Німецький економіст Фрідріх Ліст у праці “Національна система політичної 

економії” висунув ідею “виховного протекціонізму”, яка передбачає активну 

участь держави у розвитку економіки держави. З точки зору Ф. Ліста, митні 

податки вважаються основним інструментом державного протекціонізму 

стосовно розвитку національної економіки.  

Крім того, аналізуючи особливості розвитку світового господарства, Ф. Ліст 

визначив поняття “автаркії великих просторів”, під якими розумів економічно 

незалежні території. Зв’язки і торгівельні операції всередині згаданих територій 

характеризуються органічною єдністю, що визначає певну самодостатність 

згаданих територій [11]. 

Значну увагу до ролі просторового фактору у розвитку міждержавних 

відносин на регіональному та глобальному рівнях приділив у своїх дослідженнях 

Роберт Каплан. За його оцінкою, географія не є синонімом фаталізму. Але, як й 

економічна та військова могутність, географія стримує або стимулює діяльність 

держави. Географічне розташування держави скоріше суттєво доповнює 

обставини прийняття рішень, а ніж жорстко визначає її поведінку [12]. 

У своїх дослідженнях Р. Каплан відзначив той факт, що світова глобалізація 

посилює взаємозалежність держав, сприяє зміцненню міждержавних зв’язків та 

зменшує роль внутрішніх інтересів держави у формуванні її стратегії розвитку. 

Так, стратегії розвитку провідних держав світу передбачають їх участь у 

глобальних політичних, економічних та безпекових процесах. Водночас, окремі 
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географічні регіони мають природні умови, такі як ландшафт, кліматичні зони, 

вихід до світового океану, які сприяють або уповільнюють технічний і соціальний 

розвиток держав цих регіонів. З огляду на це, географічний фактор змушує 

провідні країни постійно приділяти увагу зусиллям щодо зміцнення власної 

регіональної позиції. 

Лідерство у регіоні, до якого належать декілька держав, обумовлене тим, яка 

держава краще за інших скористалася перевагами технічного та економічного 

розвитку. Останнім часом відзначається збільшення впливу таких лідерів на 

розвиток регіональних ринків ОВТ. Більше того, провідні держави також активно 

впливають на формування ринків ОВТ у регіонах світу, що належать до їх 

національних інтересів. 

З огляду на зазначене, межи та склад учасників регіональних ринків ОВТ, а 

також орієнтація споживачів на тих, чи інших виробників озброєння, постійно 

змінюються. Можливо передбачити, що постійне зростання рівня науко- і 

капіталоємності, концентрації промислового виробництва і фінансів, а також 

монополізації окремих галузей оборонної промисловості будуть обумовлювати у 

майбутньому зміни у форматі, структурі, географії регіональних ринків ОВТ. 

Сьогодні держави-експортери ОВТ використовують підхід до торгівлі 

озброєнням, який передбачає визначення країн-союзників і партнерів та країн з 

недружніми режимами, що також значною мірою впливає на формування 

географічних меж регіональних ринків. У той же час, посилення геополітичної 

напруженості останнім часом призвело до активізації використання окремими 

державами-експортерами військово-технічного співробітництва як інструменту 

завоювання прихильників та збільшення кількості союзників у політичній 

боротьби з опонентами.  

Одночасно, застосування державами геоекономічних концепцій, які 

об’єднують економічні процеси та просторові фактори, для реалізації 

національних інтересів у стратегічних регіонах спричинило підвищення рівня 

інтенсивності конкурентної боротьби на регіональних ринках ОВТ та можливість 

реалізовувати оборонну продукцію. Зазначена боротьба, на відміну від звичайної 

торгівлі високотехнологічними і промисловими товарами, характеризується 

значним державним протекціонізмом та застосуванням неринкових засобів 

боротьби з конкурентами. Крім того, територія та склад учасників регіональних 

ринків ОВТ динамічно змінюються на фоні посилення політичної нестабільності. 

Фактично, економічні принципи формування регіональних ринків доповнюються 

сьогодні реальним станом безпекової ситуації та характером відносин між 

провідними державами світу і регіональними лідерами. 

В   умовах   перманентної   зміни   регіональних  ринків   ОВТ   ефективність 
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формування державної політики у сфері ВТС та прийняття рішень експортерами 

озброєння щодо вибору нових напрямів діяльності і використання нової 

номенклатури продукції визначається повнотою та якістю наявної інформації. 

Шведський дослідник у сфері геоекономіки доктор Клаус Сойлен у власних 

наукових працях акцентує увагу на важливості інформаційного забезпечення 

бізнесу. Важливість ефективної системи інформаційного забезпечення стала 

очевидною за останні декілька десятиріч, здебільшого з двох причин: надмірна 

кількість інформації, яка стала доступною внаслідок розвитку інформаційних 

технологій, і, як наслідок, необхідність у виділенні інформації, яку “необхідно 

знати” та “добре володіти”. Для вирішення проблеми інформаційного 

перевантаження та ефективного аналізу відомостей компанії приділяють увагу до 

розробки програмних продуктів, які відносяться до бізнесрозвідки. Держави, які 

мають намір до залучення великих компаній та залишатися у конкурентними у 

майбутньому, мають зрозуміти нові умови існування та вживати заходи з 

розвитку їх власних систем “економічної розвідки” [13]. 

Висновки. Ефективність прийняття рішень щодо формування і реалізації 

державної політики у сфері ВТС в умовах ускладнення міжнародних відносин 

залежить від точності визначення просторових розмірів ринків ОВТ, щодо яких 

мають бути зосереджені зусилля експортерів. 

Необхідність збереження балансу між економічною доцільністю та захистом 

національних інтересів обумовлює важливість комплексного використання 

різнопланових просторових факторів формування регіональних ринків ОВТ під 

час реалізації державної політики у сфері ВТС. Так, одночасно з базовими 

економічними факторами, які обумовлені комерційною сутністю сучасного 

світового ринку ОВТ, мають бути ураховані політичні фактори розвитку відносин 

між державами. 

Враховуючи значну роль держави у регулюванні торгівельних операцій з 

ОВТ, об’єктивна оцінка розмірів та складу держав у межах регіонального ринку 

озброєння може бути зроблена на підставі як економічних теорій, так й 

геоекономічних концепцій. Урахування економічних просторових факторів та 

основних напрямів державного регулювання у сфері торгівлі озброєнням і 

послугами дозволятимуть покращити точність визначення потенційних 

споживачів оборонної продукції. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

Анотація. Визначено, що внаслідок карантинних заходів пов’язаних із 

поширенням у світі та на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, світ зазнав глобальних змін 

у медичній та науковій сфері. Все це вимагає від органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування пристосовуватися до нових обставин та зміну 

політики їх діяльності на більш соціальну. Визнано, що державне управління в 

умовах пандемії COVID-19 щодо підвищення рівня освіти фахівців медичної 

галузі викликана тим, що усі заклади системи освіти в Україні повинні 

забезпечити освітній процес згідно з вимогами Головного санітарного лікаря та 

рекомендаціями Міністерства освіти та науки України. Зазначено, що наявність 

інструментів державного управління підвищення рівня освіти медичних фахівців 

в умовах пандемії та масового захворювання населення на COVID-19 потребує 

відповідних практичних заходів, засобів, важелів та стимулів за допомогою яких 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування зможуть 

забезпечити вчасне та належне надання медичних послуг пацієнту, що дозволить 

отримати високий економічний і соціальний ефект. Доведено, що інструменти 

підвищення рівня освіти фахівців охорони здоров’я будуються на вчасному 

прийнятті нормативно-правових актів, необхідних для запуску системи 

безперервного професійного розвитку фахівців охорони здоров’я в умовах 

адаптивного карантину. Обґрунтовано, що принцип безперервного підвищення 

рівня освіти фахівців охорони здоров’я є поширеною практикою в розвинутих 

країнах Європи, Америки, Азії, Великій Британії, Польщі, Чехії, Швеції, 

Сінгапурі та інших. Визначено, що основні правила безпечного навчання в умовах 
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пандемії COVID-19 є загальними як і для української так і закордонної системи 

освіти – це дистанційна, яка повинна включити в себе використання та поширення 

найкращих сучасних практик. Проаналізовано, що основними умовами для 

модернізації підвищення рівня освіти фахівців охорони здоров’я в умовах 

пандемії COVID-19 є освоєння тих новацій, які передбачені державною 

стратегією модернізації для підвищення ефективності нововведень, сприяння 

академічній мобільності та покращення знання англійської мови серед 

працівників системи охорони здоров’я. Доведено, що дистанційна освіта 

позбавляє «передачу» всього різноманіття знань, навичок, інформації, установок, 

ціннісної орієнтації від викладача-студенту.  

Ключові слова: державне управління; система охорони здоров’я; медичний 

працівник; розвиток медичної освіти; інструменти підвищення кваліфікації 

медичних працівників; компетенції; професійні та особисті якості. 
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PUBLIC ADMINISTRATION AND INSTRUMENTS FOR IMPROVING THE 

LEVEL OF EDUCATION OF HEALTHCARE PROFESSIONALS 

Abstract. It is determined that as a result of quarantine measures related to the 

spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by the coronavirus SARS-CoV-2 

in the world and in Ukraine, the world has undergone global changes in the medical and 

scientific spheres. All this requires public authorities and local governments to adapt to 

new circumstances and change the policy of their activities to a more social one. It 

is recognized that public administration in the context of the COVID-19 pandemic 

to improve the level of education of medical professionals is due to the fact that 

all educational institutions in Ukraine must provide educational process in accordance 

with the requirements of the Chief Sanitary Doctor and the Ministry               
of Education and Science of Ukraine. It is noted that the availability                           
of public administration tools to improve the level of education                                            
of medical professionals in a pandemic and mass disease at COVID-19                
requires    appropriate   practical   measures,    tools,   levers  and  incentives  by 
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which public authorities and local governments can ensure timely and appropriate 

provision of medical care. patient services, which will provide a high economic and 

social effect. It is proved that the tools for raising the level of education of health 

professionals are based on the timely adoption of regulations necessary to launch a 

system of continuous professional development of health professionals in adaptive 

quarantine. It is justified that the principle of continuous improvement of the level of 

education of health professionals is a common practice in developed countries in 

Europe, America, Asia, Great Britain, Poland, the Czech Republic, Sweden, Singapore 

and others. It is determined that the basic rules of safe learning in the context of the 

COVID-19 pandemic are common to both the Ukrainian and foreign education systems 

- it is distance, which should include the use and dissemination of best modern

practices. It is analyzed that the main conditions for modernization of education of

health professionals in the context of the COVID-19 pandemic are the development of

those innovations provided by the state modernization strategy to increase innovation,

promote academic mobility and improve English language skills among health care

workers. I. It is proved that distance education deprives "transfer" of all variety of

knowledge, skills, information, attitudes, value orientation from the teacher-student.

Keywords: governance; health care system; medical worker; development of 

medical education; tools for professional development of medical workers; 

competencies; professional and personal qualities. 

Постановка проблеми. Структура медичної освіти в Україні є невід’ємною 

складовою української освітньої системи, регулюється законом «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Положенням «Про спеціалізацію (інтернатуру)» і 

Положенням «Про клінічну ординатуру», Наказом Міністерства охорони здоров'я 

України «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» тощо.   

Підвищення рівня освіти фахівців охорони здоров’я є важливим і 

невід’ємним аспектом життєдіяльності медичної сфери, яка полягає в якісному 

задоволенні потреб суспільства в цілому, так і окремих його громадян. 

Допомагаючи лікарю стати професійно успішним та фінансово забезпеченим 

держава та суспільство в цілому вирішує важливу соціальну та економічну задачу 

– забезпечення стабільності медичної сфери.

Враховуючи виклики та загрози пов’язані із поширенням у світі та на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, підвищення рівня освіти фахівців медичної галузі в 

Україні повинно відбуватися у дистанційній формі, згідно з вимогами Головного 

санітарного лікаря та рекомендаціями міністерства освіти та науки України. 

Трансформація системи освіти взагалі, і зокрема в медичній сфері, в період 
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карантинних заходів набула іншого змісту та характеру, повинна здійснюватися 

на розумінні її ролі в технічному, економічному та соціальному прогресі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми теорії, методології, 

практики державного управління підвищення рівня освіти фахівців         охорони 

здоров’я обґрунтовані в працях вітчизняних авторів: Банчук М. В., Байцим А. Ю., 

Биркович Т.І., Булах І. Є., Горачук В. В., Краснов В. В., Криницька І. Я., 

Лінчевський О. В., Марценюк В. П., Михальчук В. М., Нестерець О. Л., 

П’ятницький Ю. С., Стаханська О.О., Толстанов О. К.,  Тугаров Д. Р., 

Черненко В. М. та ін. Однак, вивчення питання освіти та підвищення кваліфікації 

фахівців системи охорони здоров’я в умовах карантинних заходів пов’язаних із 

поширенням у світі та на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, залишається невивченою та 

потребує значної уваги.  

Метою статті є вивчення правового забезпечення та розробка рекомендацій 

щодо підвищення рівня освіти фахівців охорони здоров’я в умовах карантинних 

заходів пов’язаних із поширенням у світі та на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2. 

Виклад основного матеріалу. В Україні медична освіта є багаторівнева з 

присвоєнням таких кваліфікаційних рівнів як: молодший спеціаліст (2-3 роки), 

бакалавр (3-4 роки), спеціаліст (6 років), магістр (1-2 роки)  однак, після 

завершення навчання певного рівня студенти мають право продовжити своє 

навчання. Українські медичні випускники в обов’язковому порядку проходять 

інтернатуру, а також за бажанням магістратуру або клінічну ординатуру, в той час 

як іноземці, які отримали кваліфікацію спеціаліста, мають певні обмеження 

(мають право пройти тільки магістратуру або клінічну ординатуру). Щодо пошуку 

стандартів навчання для фахівців медичної сфери, О. В. Лінчевський, 

В. М. Черненко, Ю. С. П’ятницький, І. Є. Булах у своєму дослідженні зазначають, 

що пошук стандартів вищої медичної освіти є оптимальною стратегією 

досягнення концептуально нового рівня якості підготовки майбутніх фахівців, 

основою якого є підготовка медичних працівників відповідно до 

загальноприйнятих міжнародних норм викладання з урахуванням особливостей та 

інтересів національної системи охорони здоров’я. Серед першочергових завдань 

діяльності вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти у новому 

навчальному році будуть приведення змісту комп’ютерних програм для атестації 

інтернів та слухачів у відповідність до положень сучасних протоколів лікування 

та стандартів діагностики; приведення навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу у відповідність до змісту сучасних стандартів вищої освіти, 

сучасних протоколів лікування та стандартів діагностики тощо [1].  
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Для збалансованого підвищення рівня освіти фахівців охорони здоров’я 

повинні бути доступні усі інформаційні та освітні матеріали, які включали б в 

себе сучасні новітні технології, механізми надання якісної та вчасної допомоги 

пацієнту. Доступ до інформаційних та освітніх матеріалів повинні отримувати 

лікарі та середній медичний персонал. Наразі інформаційні та освітні послуги 

часто надаються англійською мовою, якою, нажаль, не володіють більшість 

медичних працівників  Україні.  

Важливим інструментом підвищення рівня освіти фахівців охорони здоров’я 

є вартість навчання, яке повинно бути розумним та доступним, та забезпечуватися 

на глобальному, регіональному та субрегіональному рівнях [2]. 

Що стосується дослідження щодо підвищення рівня освіти фахівців охорони 

здоров’я за різним напрямком, то в цьому контексті її розглядали Банчук М. В., 

Марценюк В. П. які вказали на певну професійну роль кожної групи фахівців 

охорони здоров’я, вирішальне значення в підтримці реалізації реформ галузі 

мають три групи фахівців, а саме: керівники органів управління та лікувально-

профілактичних закладів, лікарі загальної/сімейної медичної практики та фахівці 

зі спеціальності «сестринська справа». Хоча функціональне призначення вказаних 

груп фахівців дещо різне, загалом необхідні для них нові знання, вміння та 

навички, спрямовані на підвищення ефективності системи охорони здоров’я, 

можна систематизувати [3]. 

Підвищення освітніх навичок середнього медичного персоналу розкривають 

Байцим А. Ю., Тугаров Д. Р., Криницька І. Я. у своїй роботі «Роль середнього 

медичного персоналу в системі охорони здоров’я на сучасному етапі» [4]. Ними 

зазначено, що принципи сестринської роботи вимагають розробки нормативно-

законодавчої бази, що визначає галузь професійної компетенції та включає нові 

переліки посадових обов'язків, нові навчально-методичні матеріали, нові 

стандарти сестринської роботи. Тим часом досі відсутній закон, який регламентує 

діяльність медичної сестри, переліки праві обов'язків і соціальний статус [4].  

Державне управління медичною сферою здійснює Міністерство охорони 

здоров’я України на сайті якого розміщені інформаційні та освітні матеріали для 

підвищення рівня освіти фахівців охорони здоров’я це: онлайн-курси «Для лікарів 

з питань штучної вентиляції легень CoVent (про респіраторну підтримку та 

інтенсивну терапію)»; «Освітня платформа з питань лікування COVID-19»; 

«Медична допомога в період пандемії COVID-19»; «Надання екстреної допомоги 

при важкій гострій респіраторній вірусній інфекції (ГРВІ)»; «Особливості 

функціонування системи ЕМД в умовах спалаху COVID-19»; «Респіраторні 

віруси, що виникають, включаючи новий коронавірус». Навчальні відео «Як 

правильно відбирати, зберігати та транспортувати зразки для тестування на 
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коронавірус SARS-CoV-2»; «Засоби індивідуального захисту для медичних 

працівників»; «Клінічний маршрут пацієнта з COVID-19 в системі первинної 

медичної допомоги». Вебінари «З рутинної вакцинації під час пандемії COVID-

19»; «Організація заходів з профілактики інфекцій та інфекційного контролю в 

закладах охорони здоров’я в умовах пандемії COVID-19». Відеолекції «Про 

штучну вентиляцію легень»; «Захист від коронавірусу медичних працівників»; 

«Всеукраїнський спецкурс з респіраторної підтримки» та інші [5]. Є можливість 

прослухати міжнародні курси, лекції та вебінари, які проходить англійською 

мовою. Варто зазначити що це є недоступним для більшості медичних 

працівників з причин не знання англійської мови. Це : курси  «Prevention and 

control of new coronavirus infection (COVID-19)»; «ePROTECT: Respiratory 

Infections»; «Clinical management of severe acute respiratory infection»; «Emerging 

respiratory viruses, including COVID-19: methods for detection, prevention, response 

and control» за сприянням Всесвітньої організації охорони здоров'я. Онлайн-курси 

за сприянням BMJ Learning. Вебінари за сприянням Європейської спілки лікарів 

інтенсивної терапії та Спілки анестезіологів Європи. Вебінар «COVID-19: how to 

use and interpret lung ultrasound EACVI webinar» за сприянням Європейської 

Асоціації кардіоваскулярної візуалізації. Вебінар «Lung ultrasound for the COVID-

2019 era» за сприянням European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine 

and Biology. «EACVI webinar on COVID-19» за сприянням Європейського 

товариства кардіологів. Серія вебінарів по COVID-19 за сприянням European 

Respiratory Society. Вебінар «Coronavirus testing» за сприянням Center for 

Infectious Disease Research and Policy University of Minnesota. Вебінар «Airway 

management in COVID-19» за сприянням European Association of Anaesthesiology. 

Вебінар «Respiratory support in COVID-19» за сприянням European Association of 

Anaesthesiology. Лекція, присвячена питанням проблематики пандемії COVID-19 

за сприянням Каролінського інституту (Королівство Швеція). Електронні 

навчальні курси з питань профілактики поширення інфекції та захисту персоналу 

і використання персонального захисного оснащення за сприянням Каролінського 

інституту (Королівство Швеція) та інші [5].  

На офіційному сайті міністерств охорони здоров’я передбачено он-лайн 

навчання і для студентів-медиків. Це: відеопрезентація «Актуальні питання 

COVID-2019»; відеолекції: «Походження COVID-19»; «Окремі питання 

інтенсивної терапії пацієнтів з COVID-19»; «Клінічні прояви та лабораторна 

діагностика COVID-19»; «Сортування пацієнтів при госпіталізації. Тактика 

ведення пацієнтів з COVID-19 в стаціонарних умовах»; «Тактика лікаря загальної 

практики - сімейної медицини при виявленні пацієнта з підозрою на COVID-19. 

Амбулаторне лікування, показання для госпіталізації»; «Правила одягання та 
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зняття захисного одягу»; «Світовий досвід лікування. Підходи до етіотропної 

терапії пацієнтів з COVID-19»; «Про COVID-19»; «COVID-19»; «Тренінг з 

віртуальним пацієнтом»; «Підходи до діагностики та противірусного лікування 

коронавірусної інфекції COVID-19»; «Мультимодальна діагностика ураження 

легень при коронавірусній інфекції»; «COVID-19: менеджмент пацієнтів у 

відділеннях інтенсивної терапії» та інші [5].  

Однак, незнання англійської мови та недоступність до мережі Інтернет 

закладів охорони здоров’я України, в першу чергу у сільській місцевості, 

унеможливлює використання сучасних цифрових технологій підвищення рівня 

освіти фахівців охорони здоров’я. 

В умовах карантинних заходів пов’язаних із поширенням у світі та на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-COV-2 вимоги до керівників закладів охорони здоров’я 

також потребують корекції. Від них вимагається вміння стратегічно мислити та 

прогнозувати очікувані результати, добре орієнтуватись у фінансових питаннях, 

ухвалювати комплексні рішення, встановлювати та підтримувати 

взаємовідносини в період карантинних заходів, які є достатньо складними, як з 

персоналом так і з пацієнтами. Наявність усіх вищевказаних вимог сприяли б 

отримати компетентного керівника-управлінця з гармонічним поєднанням 

професійних, лідерських, організаторських та людських якостей.  

Так, Михальчук В. М., Горачук В. В., Краснов В. В., Толстанов О. К., 

Нестерець О. Л. щодо вимог до керівників закладів охорони здоров’я не без 

підстав вважають, що в умовах сьогодення подальший розвиток системи охорони 

здоров’я пов’язаний із переходом її до нових умов функціонування для 

підвищення продуктивності та якості отримуваного продукту, а це потребує 

цілісних, системних змін, у тому числі і в частині підготовки професійних, 

компетентних організаторів у системі охорони здоров’я [6]. 

Пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19 стала тим фактором, який 

змусив весь світ переглянути систему медичної освіти. Україна також не є 

винятком та вносить зміни на законодавчому рівні щодо її розвитку та формує 

власну систему пріоритетів на довгостроковий період. Зазначмо, що пандемія 

зробила вплив на весь світ, що може змінити не лише моделі управління у 

майбутньому, але соціальну поведінку людства. Так, Марценюк В. П., Стаханська 

О. О. для кращого розуміння системи національної медичної освіти в контексті 

світу вважає, що світова система медичної освіти стає самостійною галуззю. 

Формується достатньо широкий ринок освітніх медичних послуг у світі [7]. 

Розглядаючи заклади охорони здоров’я України як соціальні, за допомогою 

яких організовується суспільне життя, забезпечується стійкість зв’язків і відносин 
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у межах надання медичних послуг пацієнтам, деякі вчені роблять висновок, що 

окремі види корупції в Україні вже набули рис соціального характеру. А 

організована корупційна економічна злочинність в системі охорони здоров’я 

України є реальною загрозою стабільності національного надання медичних 

послуг взагалі, а в умовах пандемії корупція та корупційні злочини призводить до 

різноманіття корупційної злочинності. На думку Т. Биркович, діяльність держави 

перетинається з приватною і квазіприватною власністю та майже відсутністю 

юридичної відповідальності, так як правова база для боротьби з корупцією 

вимагає більшого, ніж наявність правильних правових норм. Пропонується для 

боротьби з корупцією доцільно було б залучити тих, хто не є представниками 

уряду, парламентарями та елітою в цій галузі, а громадянським суспільство [8]. 

На підвищення рівня освіти фахівців охорони здоров’я впливає також і 

акредитація закладу охорони здоров’я, яка офіційно визнає наявність у закладі 

охорони здоров’я відповідних стандартів для якісного, своєчасного, певного рівня 

медичного обслуговування населення та відповідності медичного фахівця, який 

повинен відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам. На думку Т.І. Биркович, 

аналіз існуючої системи акредитації лікарень України виявляє недоліки системи в 

тому сенсі, що вона, концентрується на нормативній відповідності, а не заходах з 

покращення якості, не пропонуючи при цьому універсального виходу чи реальних 

варіантів покращення якості для окремих лікарень. Інспекційні функції, які 

сьогодні виконуються в Україні, називаються функціями «акредитації», хоча 

більш адекватним терміном було б «ліцензування». На думку експертів, певні 

діючі критерії більш підходять для завдань ліцензування, а не акредитації, а 

критерії оцінки медичних закладів на предмет доказів рівня ефективності роботи 

за допомогою клінічного аудиту, управління ризиками чи «клінічного 

управління» в існуючих критеріях з акредитації в Україні відсутні [9]. 

Висновки.  Підвищення   рівня  освіти фахівців охорони здоров’я за умов 

дистанційного навчання позбавляє «передачу» всього різноманіття знань, 

навичок, інформації, установок, ціннісної орієнтації від викладача-студенту, а 

більшість авторитетних ресурсів, які сприяють підвищенню рівня освіти медиків 

відбуваються англійською мовою, яка потребує належних знань, зокрема 

спеціалізованої англійської для лікарів та середнього медичного персоналу. 

Сучасні реалії вимагають окремого ліцензування з медичної практики 

кожного лікаря, та введення системи штрафних балів за лікарську помилку, та 

створення незалежного органу штучного інтелекту який кожного місяця буде 

проводити тестування лікарів та середнього медичного персоналу на знання 

нових протоколів та наказів за успішну здачу – преміювання. Тільки коли кожний 

фахівець системи охорони здоров’я усвідомить що від нього залежить людське 
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життя буде відноситись максимально добросовісно отримуючи при цьому 

заробітну плату яка є аналогічною в країнах ЄС та США, Канаді та 

Великобританії. 

Також пропонується ввести обов’язкові ургентні та медичні чергування для 

працівників управління для максимального бачення нововведень на передовій, 

тільки тоді буде максимальний зворотній зв’язок з передовою ланкою надання 

медичних послуг населенню.  
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ПРОЦЕСИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У КРАЇНАХ ЄС ЯК ОРІЄНТИР ДЛЯ 

УКРАЇНИ У ВИБОРІ ПІДХОДІВ ДО ЇЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Анотація. Розглянуто зміст і характер інституціональних змін у системі 

державного управління в Україні, спрямовані на запровадження процесів 

децентралізації. Гіпотезою цього дослідження виступає припущення про 

доцільність запозичення окремих аспектів зарубіжних практик як орієнтирів для 

підвищення ефективності реформ у сфері державно-регіонального управління 

розвитком територій . Аргументовано важливість проведення поглибленого 

аналізу зарубіжного досвіду такого типу публічного управління для конкретизації 

змісту управлінських функцій в процесах децентралізації владних повноважень. У 

досліджуваних нами процесах  акцент спрямовано на з’ясування основних 

принципів  взаємодії механізмів державних інститутів та органів регіонального 

управління , які апробовані зарубіжним досвідом  в рамках концепції сталого 

розвитку територій.  

Розкрито існуючі проблеми  формулювання чіткої формалізації ролі органів 

державної влади у забезпеченні стратегії сталого розвитку територій та 

наближення всієї вертикалі влади до громад в умовах української  децентралізації. 

Для обґрунтування можливих шляхів подолання існуючих проблем у дослідженні 

проведено аналіз процесів запровадження адміністративно-територіальної 

реформи та побудови концепції розвитку територіальних громад у країнах 

Європейського Союзу та розкрито значимість окремих з них для ефективності 

проведення української децентралізації. Результати аналізу використані для 

наведення кращих практик та уникнення помилок у здійсненні зазначеної 

реформи в Україні. У статті наведено використання досвіду муніципальної 
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кооперації, побудованої на основі результатів моніторингу суспільної думки. 

Зроблено висновок, що якісне оновлення механізму державно-регіонального 

управління потребує врахування специфічних для українського суспільства 

зовнішніх та внутрішніх факторів, адаптації національної правової системи 

України до європейської правової системи. Обґрунтовано необхідність 

проведення низки державних та галузевих реформ. Ураховуючи досліджений 

європейський вектор для розвитку України запропоновано деякі складові 

механізмів державно-регіонального управління для вирішення проблеми 

територіального розвитку. 

Ключові слова: адміністративно-територіальна реформа, децентралізація 

влади, місцеве самоврядування, зарубіжний досвід, регіональний розвиток. 
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DECENTRALIZATION PROCESSES IN EU COUNTRIES AS A GUIDE FOR 

UKRAINE IN CHOOSING APPROACHES TO REGIONAL DEVELOPMENT 

Abstract. The content and nature of institutional changes in the system of public 

administration in Ukraine aimed at the introduction of decentralization processes are 

considered. The hypothesis of this study is the assumption of the feasibility of 

borrowing certain aspects of foreign practices as guidelines for improving the 

effectiveness of reforms in the field of state and regional management of territorial 

development.  

The importance of conducting an in-depth analysis of foreign experience of this 

type of public administration to specify the content of management functions in the 

processes of decentralization of power is argued. In the processes we study, the 

emphasis is on clarifying the basic principles of interaction between the mechanisms of 

state institutions and regional government, which are tested by foreign experience in the 

concept of sustainable development of territories. 

The existing problems of formulating a clear formalization of the role of public 

authorities in ensuring the strategy of sustainable development of territories and 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №5 (5) 2020 

66 

bringing the entire power vertical to the communities in the conditions of Ukrainian 

decentralization are revealed. To substantiate possible ways to overcome the existing 

problems, the study analyzes the implementation of administrative-territorial reform and 

the concept of development of territorial communities in the European Union and 

reveals the importance of some of them for the effectiveness of Ukrainian 

decentralization. The results of the analysis were used to present best practices and 

avoid mistakes in the implementation of this reform in Ukraine. The article presents the 

use of the experience of municipal cooperation, built on the results of public opinion 

monitoring. 

It is concluded that a qualitative update of the mechanism of state and regional 

governance requires taking into account specific to Ukrainian society external and 

internal factors, adaptation of the national legal system of Ukraine to the European legal 

system. The need for a number of state and sectoral reforms is substantiated. Taking 

into account the studied European vector for the development of Ukraine, some 

components of the mechanisms of state-regional management for solving the problem 

of territorial development are proposed. 

Keywords: administrative-territorial reform, decentralization of power, local self-

government, foreign experience, regional development. 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження розподілу владних 

повноважень, а також значної частини ресурсів від державних органів органам 

місцевого самоврядування зумовлюється реальними потребами практики. Ці 

процеси повинні узгоджуватися з визначеними орієнтирами європейської 

практики стосовно організації та діяльності місцевого самоврядування. Серед 

досліджуваних процесів децентралізації окреме і, водночас, головне місце займає 

проблематика формування парадигми публічного управління. Проблемним в 

українській практиці є організація ефективного контролю самоврядування з боку 

державних органів, а також координації спільних дій з регіональними органами 

виконавчої влади. Вони повинні бути адекватними реальному стану існуючих в 

державі суспільних відносин та очікувань територіальних громад.  

У вітчизняній теорії і в процесах практичної апробації об’єктивно виникає 

потреба комплексного аналізу проблемних питань удосконалення державно-

регіонального державотворення в системному взаємозв’язку «централізація – 

децентралізація». Базові засади розпочатих процесів ґрунтуються на зарубіжному 

досвіді розробки управлінських моделей. Апробована практикою європейська 

модель багаторівневого управління виступає орієнтиром проведення українських 

реформ, спрямовуючи її в русло положень Європейської хартії місцевого 

самоврядування. В дослідницьких працях (аналітичних оглядах) відзначається, що 
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«побудова системи адміністративно-територіального устрою повинна 

узгоджуватись із рекомендованою директивами Європейського Союзу з 

врахуванням системи статистичних одиниць NUTS, що відповідає орієнтації 

України на євроінтеграцію» [1]. 

Актуальним завданням об’єктивно і надалі залишається дослідження і 

обґрунтоване формулювання ключових напрямів формування ефективного 

місцевого самоврядування та децентралізації влади. Подолання цих проблемних 

аспектів науковцями пропонується здійснювати з урахуванням зарубіжної 

практики децентралізації та реформування місцевого самоврядування. При цьому 

аргументується, що інтерес до теоретичного обґрунтування та практичного 

застосування дієвих механізмів для ефективної діяльності органів місцевого 

самоврядування серед інших органів виконавчої влади з часом лише посилиться 

[2, с. 101], що обґрунтовує актуальність пропонованого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналітичні огляди 

впроваджених процесів децентралізації розкривають низку проблемних питань, 

серед яких обґрунтованість самої парадигми публічного управління та урахування 

в ній економічних, екологічних та культурних особливостей при плануванні 

розвитку громад окремих територій. У наукових працях вітчизняних учених, а 

також експертних аналітичних оглядах наводяться різні за змістом і характером 

проблемні аспекти. При цьому в багатьох публікаціях обґрунтовується 

доцільність звернення до зарубіжного досвіду. За аргументаціями І. Юркевич у 

процесах «надання регіональному та муніципальному рівням публічного 

управління максимального обсягу повноважень та реальних можливостей їх 

реалізації слід враховувати важливість імплементації європейських стандартів 

децентралізації державної влади та інституціонального, функціонального, 

бюджетно-фінансового та матеріально-технічного посилення ролі місцевого 

самоврядування» [2, с. 102]. Подібного погляду дотримується й І. Архипенко, 

який відзначає, що «європейські суспільні практики децентралізація влади є 

одним з ефективних інструментів модернізації системи публічної влади, успішне 

здійснення якої створює необхідні організаційно-правові передумови для 

подальшої демократизації владних відносин в нашій  державі» [3, с. 8]. 

На фоні відзначених позитивних моментів, наведемо й деякі негативні 

аспекти відзначені зарубіжними дослідниками. Так, наприклад, Б. Рейнальд та Б. 

Вербек звертають увагу на те, що «глобалізація зміцнила зв’язки між 

міжнародною та внутрішньою політикою та запропонувала засоби й інструменти 

для розвитку різних недержавних утворень, а також між внутрішньою та 

міжнародною сферами шляхом наближення до міжнародних організацій» [4]. 

Сформовані в такий спосіб процеси у глобалізаційному просторі самі по собі 
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приводять до прийняття різних рішень в рамках державно-регіонального 

управління. Внаслідок цих рішень появляються як нові можливості, так і загрози 

для суспільства та економіки. На дію негативних факторів, спричинених 

глобалізаційними процесами, вказує   Р. Куняр: «централізація прийняття рішень, 

що веде до односторонності, спричиняє зниження рівня демократії, поляризацію 

певних груп міжнародної спільноти, збільшення значення неурядових учасників 

міжнародних відносин» [4]. В останніх дослідженнях дедалі більше 

наголошується на тому, що окремі країни можуть втратити контроль на хід 

важливих для них економічних змін, з іншого боку стати бенефіціарами 

міжнародних зв’язків. Саме ці фактори повинні стати об’єктом поглиблених 

досліджень українських науковців. 

Мета статті полягає у розкритті зарубіжного досвіду та наведенні реально 

існуючих проблемних аспектів у здійснюваних вітчизняних процесах формування 

державно-регіонального управління при децентралізації та на цій основі 

пропонування окремих інструментів та механізмів для підвищення ефективності 

управління регіональним розвитком громад. 

Виклад основного матеріалу. Реформа децентралізації передбачає 

створення суттєво нової ланки в системі адміністративного устрою в Україні. У 

цій реформі децентралізація влади розглядається однією із найскладніших 

реформ, оскільки вона охоплює територіальну основу організації влади. В рамках 

цієї реформи проходить суттєва зміна повноважень органів державної влади й 

органів місцевого самоврядування з виходом на гуманітарну й соціальну сфери. 

Результати оцінки і аналізу зарубіжного досвіду в різних сферах українських 

реформ стають орієнтирами для практичного впровадження у суспільно-

економічне життя нашої держави. Виходячи з узвичаєних підходів до 

використання дієвих зарубіжних засадних основ і апробованих практик для 

орієнтирів побудови держави посилена увага стосується і вивчення та 

впровадження досвіду країн Європейського Союзу й при реформуванні вертикалі 

державного управління в Україні. Разом з тим слід ураховувати й те, що досвід 

децентралізаційних реформ у кожній із країн відображає специфіку її розвитку, у 

зв’язку з чим недоцільним є впровадження зарубіжного досвіду без урахування 

особливостей економічного та політичного розвитку нашої держави [3, с. 7]. 

Об’єктом українських наукових досліджень за таким спрямуванням стають 

європейські концепції державного управління, зокрема форми й механізми 

децентралізації влади і побудова вертикалі державного управління в 

Європейському Союзі. Базовими (магістральними) стають дві концептуальні 

моделі: «Європа регіонів» та «Європа через регіони», які були прийняті в основі 

децентралізації різними європейськими державами. При дослідженні цих моделей 
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в українській теорії і практиці насамперед відслідковуються фактори, що мають 

істотний дезінтеграційний потенціал і можуть слугувати суттєвим чинником 

нестабільності та загрожувати територіальній цілісності національної держави. 

Відзначимо, що цей фактор останнім часом почав виділятися і в зарубіжних 

теоретичних дослідженнях; він став предметом обговорення на міжнародних 

конференціях та ін. подібних заходах.  

 В узагальненому вигляді формування місцевих територіальних 

(регіональних) громад об’єктивно пов'язано з формалізацією та юридично-

правовим статусом законодавчо закріплених територіальних одиниць. Вони 

об’єднують громади мешканців, які в різній мірі ототожнюються з місцевістю та 

обраними органами місцевого самоврядування. Незважаючи на задекларовану у 

цій статті доцільність використання зарубіжних орієнтирів, все ж відзначимо, що 

останнім часом у розвинутих країнах світу дедалі частіше проявляються 

різнохарактерні виклики. Акцентом тут виступає наголос на тому, що багато з 

відомих негативних суспільно-соціальних та економічних процесів 

сфокусовуються на органи місцевого самоврядування. Тобто, соціально-

економічні наслідки глобалізаційних процесів ускладнюють діяльність не тільки 

центральних органів влади, але й місцевого самоврядування. Для прикладу можна 

навести світовий досвід подолання пандемії Covid-19, який виразно показує 

переадресацію цілої низки проблем з державних (федеральних) інститутів влади 

на регіональні (муніципальні) органи. 

В узагальненому поданні Сталий розвитку місцевих територіальних громад 

розглядається через досягнення оптимальних пропорцій між потребами та 

визнаними системами цінностей жителів певного регіону. У більш поглибленому 

варіанті в тематичних працях науковців наводяться й такі елементи оптимальних 

пропорцій розвитку територій, як міжрегіональна диверсифікація та набуття 

конкурентоспроможності й інвестиційної привабливості регіону, а також 

збереження його природнього й культурного середовища [5]. Світова і українська 

практика показує, що на зміст функціонування і характер співвідношення в 

системі державно-регіональної влади впливає діяльність чисельних міжнародних і 

національних громадських організацій. У межах таких координат й 

розробляються складові планування розвитку на рівні окремої територіальної 

громади і оприлюднюються в задекларованих ними стратегічних і планових 

програмах соціально-економічного розвитку територій. Вони готуються місцевою 

владою та програмують муніципальні витрати, що дозволяють ефективно 

здійснювати політику сталого розвитку.  

У вітчизняних і переважній більшості зарубіжних аналітичних оглядах 

задекларовані зміст, характер і спрямованість реформи децентралізації 
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управління. В Україні вони характеризуються зміною старої неефективної 

системи. Наголошується на можливості підвищення участі громад в управлінні 

державою. Ця складова в реальному житті знаходиться у дещо невизначеному 

стані, що, наприклад, демонструють процеси останніх виборів до місцевих 

органів. Поточні результати не дають підстав у найближчому майбутньому 

очікувати дієвих та якісних змін у системі державно-регіонального управління. 

Невизначеності додає ще й багатоваріантність очікуваної податкової реформи, яка 

безпосередньо впливатиме на наповнюваність місцевих бюджетів, розподілу 

фінансування державного і регіонального бюджетів. 

Стосовно децентралізації управлінської вертикалі, то сама по собі вона не є 

абсолютною гарантією дієвих процесів, швидкого розвитку територій і, 

відповідно, покращення рівня якості життя населення у громадах. Разом з тим ця 

реформа суттєво розширює можливості для різних територіальних спільнот з 

точки зору їх забезпечення необхідними послугами та більш ефективного і 

раціонального використання місцевих ресурсів. Тому вибір тієї чи іншої моделі 

децентралізації, побудови адекватного варіанту найбільш відповідних 

особливостям країни є важливим завданням. Моделі реформи децентралізації 

можуть бути різними, а тому завданням є встановлення головних закономірностей 

такого типу перетворень у країнах-членах ЄС та використання їх для 

обґрунтування доцільних способів реалізації реформи децентралізації в Україні.  

Наведемо узагальнюючу характеристику змісту і характеру подібних реформ 

у країн-членах ЄС, які провели свої реформи самоврядного управління за різними 

схемами з використанням у них різноваріантних організаційно-економічних 

заходів [6-8]. Починаючи з 1950 р. у Європі загальна кількість органів місцевого 

самоврядування відчутно скоротилась внаслідок процесів урбанізації та суто 

раціональних причин. Розглянемо у більш деталізованому виді досліджувані 

процеси. Так, наприклад, країни північної Європи першими укрупнили 

територіальні громади до оптимальних розмірів. Зокрема, в Данії починаючи з 

2007 р. було проведено укрупнення територіальних одиниць (кількість комун 

зменшилася з 271 до 98). Вважається, що такі й споріднені заходи дали змогу 

місцевим громадам північноєвропейських країн отримувати більш надійні 

джерела надходжень, поліпшити обсяг і якість суспільних благ.  

Відзначимо й те, що у процесах децентралізації в більшості європейських 

країн було проведено укрупнення не тільки громад, але й регіонів. Це дозволило 

такого типу регіональних утворенням увійти до групи регіонів рівня NUTS-2 

(NUTS – у Європейському Союзі стандарт територіального поділу країн для 

статистичних цілей) та формалізації об’єктів регіональної політики згуртування 

ЄС. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Структура власних доходів бюджетів місцевого самоврядування Данії є 

подібною до України: 70% доходів формують надходження від податку на доходи 

громадян, 10% місцеві збори та платежі, 8% податок на майно тощо, а частка 

трансфертів і грантів становить 7% і вони в основному мають чітке цільове 

призначення безумовний характер [6]. З місцевих бюджетів фінансується 65% 

усіх бюджетних видатків (53% – з бюджетів місцевого самоврядування, а лише 

12% з регіональних). Тобто, практично, головним рівнем управління є локальний.  

Подібною за змістом і орієнтацією була реформа у Фінляндії (кількість 

муніципалітетів скоротилась із 450 до 320). Новостворені фінські муніципалітети 

були більшими за ісландські та норвезькі, проте меншими за датські (середня 

чисельність понад 50 тис.) та шведські (30 тис.). Загалом середній розмір 

муніципалітетів становить близько 17 тис. мешканців, проте є і значна кількість 

громад (майже половина) з населенням менше 6 тис. осіб. За рахунок 

збалансованості і взаємоузгодженості механізмів міжмуніципального 

співробітництва у Фінляндії на місцевому рівні сформована власна мережа 

надання значної кількості послуг. 

В аналітичних оглядах наводиться інформація, що у цій країні функціонує 

162 спільні медичні центри, здійснюється кооперація у сферах освіти, утилізації 

сміття, водопостачання тощо. У теоретико-дослідницьких працях вказується, що 

«за основу міжмуніципального співробітництва фіни взяли «модель 

муніципалітету господаря», це коли один муніципалітет є вузькоспеціалізованим і 

виконує низку функцій для групи муніципалітетів» [7]. Для участі у 

міжмуніципальному співробітництві визначено кількісні критерії щодо 

чисельності населення, зокрема у сфері охорони здоров’я – 20 тис. мешканців, 

професійної освіти – 50 тис. мешканців. Домінуючою статтею наповнення 

муніципальних бюджетів Фінляндії виступає податок з доходів (38%), а частка 

трансфертів становить 18%. Разом з тим муніципалітети мають високий рівень 

автономності у прийнятті рішень щодо їх витрачання.  

Загалом впровадження у практику сформульованої концепції  укрупнення 

громад показало інституційні можливості для розв’язання низки проблем. 

Дієвість інституційних механізмів підтверджується розширенням дохідної та 

майнової бази місцевого самоврядування і оптимізацією їх видатків. При цьому 

питання раціональності, пріоритетності й ефективності спрямування наявних 

ресурсів для забезпечення потреб місцевих громад покладається на органи 

місцевої влади. У Данії та Швеції з їх великими комунами також реалізуються 

механізми спільного забезпечення окремих місцевих функцій через 

міжмуніципальне співробітництво.  

Для зіставлення підходів до побудови регіональних утворень наведемо 
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приклад країни, у якій не було проведено укрупнення на локальному рівні. У 

Франції механізми міжмуніципального співробітництва стали єдиною 

можливістю виконувати широкий спектр послуг на місцях (кількість 

міжмуніципальних одиниць перевищує 2,5 тис., що становить 93% усіх комун). У 

цій країні система забезпечення населення необхідними суспільними послугами 

територіальних громад є значно складнішою, аніж через їх просте укрупнення. З 

погляду на розподіл фінансових ресурсів Франція вважається однією з найбільш 

централізованих країн ЄС. У цій країні через усі субнаціональні рівні (регіони, 

департаменти та муніципалітети) здійснюється лише близько 20% усіх публічних 

видатків і розподіляється близько 11% податкових надходжень. У дослідницьких 

працях наводяться статистичні дані, за якими у цій країні приблизно 50% 

місцевих доходів формується за рахунок їх власних податків: податки на 

власність (житло, земля) – 51,7% податкових надходжень; податки на бізнес – 

32,5%; оподаткування окремих товарів і послуг – 12,7%; податки на використання 

специфічних товарів (акцизи) – 2,9% [8]. Уряд визначає діапазон, у якому ставки 

кожного з чотирьох основних податків можуть знижуватися, розподіляючись між 

різними рівнями управління . 

Прикладом проведення процесів децентралізації без посилення локального 

рівня (регіональна децентралізація) є Іспанія. У цій країні основна спрямованість 

децентралізації сконцентрована на передачу повноважень від центрального уряду 

до урядів автономій (регіонів). Для прикладу вкажемо, що витрати автономій 

складають 35% від загального обсягу державних витрат Іспанії, а через 

муніципалітети фінансується лише 13% видатків. В розвиток наведеного вкажемо, 

що виходячи з реальних українських суспільно-економічних умов запровадження 

такого чи подібного типу моделі, на нашу думку, не може спровокувати 

виникнення сепаратизму у низці регіонів. Слід також звернути увагу, що в ЄС 

регіони (включаючи і муніципалітети чи комуни) є об’єктом не тільки державної 

чи регіональної політики, але й надзвичайно потужної політики згуртування ЄС, 

на яку виділяється третина бюджету співтовариства.  

Наведена показує, що в рамках кожної з європейських країн процеси 

розподілу повноважень і ресурсів при управлінні може вирішуватися по різному. 

Разом з тим на рівні ЄС реалізуються масштабні процеси централізованого 

перерозподілу бюджетних ресурсів на цілі регіональної політики. У більшості 

випадків бенефіціарами допомоги є найменш розвинені регіони (табл. 1) [9].  
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Таблиця 1 

Розподіл коштів політики згуртування ЄС у 2014-2020 рр. за напрямами  

Напрям Сума, 

млрд 

євро 

Частка, 

% 

Допомога найменш розвиненим регіонам (ВВП < 75% 

середнього по ЄС) 

182,2 51,8 

перехідним регіонам (ВВП 75-90%Допомога 

середнього по ЄС) 

35,4 10,1 

Допомога більш розвиненим регіонам (ВВП > 90% 

середнього по ЄС) 

54,3 15,4 

Європейське територіальне співробітництво 10,2 2,9 

Міські інновації 0,4 0,1 

Зайнятість молоді 3,2 0,9 

Фонд згуртування 63,3 18,0 

Підтримка віддалених і рідкозаселених територій 1,6 0,5 

Технічна підтримка 1,2 0,3 

Усього 351,8 100,0 

На основі європейської програми централізованого перерозподілу 

бюджетних коштів регіональні органи управління країн-членів ЄС, окрім власних 

ресурсів, мають можливості отримання певного обсягу спільних ресурсів ЄС. 

Приклад успішності реформи децентралізації у Польщі об’єктивно 

підтверджується залученням значних обсягів такого виду економічних ресурсів. 

Починаючи з 2011 р., ця країна була на першому місці за обсягом виділених з 

бюджету ЄС коштів (2011р. – 14,44 млрд євро, 2012 р – 15,735 млрд євро, 2013 р. 

–16,179 млрд євро, 2014 р. – 17,436 млрд євро [10]. При цьому відзначимо й той

факт, що основна частина виділених ресурсів походить з структурних фондів ЄС,

які для їх виділення застосовують грантові механізми розподілу коштів, і

визначаючи в такий спосіб їх цільове спрямування відповідно до певного проєкту.

Аналіз попередніх практик цільового розподілу ресурсів з бюджету ЄС 

показує, що закладені механізми здебільшого себе виправдали. Європейський 

фонд регіонального розвитку (ERDF) розподіляє майже 60% всіх коштів, 

об’єктами яких є виробничі інвестиції, інвестиції в розвиток інфраструктури, у 

сферу освіти та охорону здоров’я, наукові дослідження та дослідні розробки, 

енергетичні та телекомунікаційні мережі, а також технічна допомога.  

При цьому відзначимо, що достатньо добре налагоджений механізм 

виділення коштів з централізованого бюджету став предметом гострих дискусій в 

умовах світової пандемії і стагнації національних економік європейських країн. З 

фонду фінансується значна частина проєктів розвитку регіонів країн-членів ЄС з 
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умовою співфінансування з місцевих бюджетів. Таке паритетне фінансування 

вивільняє додаткові ресурсні можливості місцевих бюджетів, дозволяючи 

реалізовувати на місцях більший обсяг повноважень. За подібними принципами у 

нашій державі функціонує Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). 

Проте в багатьох аналітичних дослідженнях на основі статистичної інформації 

наводяться аргументи про те, що механізм відбору проектів розвитку є 

недосконалим, а обсяги ресурсів, які через нього розподіляються, є недостатніми 

[10]. Статистичні дані показують, що частка ERDF у бюджеті ЄС складає понад 

20%, а частка ДФРР лише 1% Державного бюджету України. 

Ураховуючи, що основними об’єктами регіональної політики ЄС є конкретно 

визначені і визнані NUTS регіони, а не муніципалітети чи комуни, то 

децентралізовані моделі країн-членів ЄС часто закріплюють більше повноважень, 

пов’язаних з розвитком за регіональним рівнем. Загалом зарубіжний досвід 

переважно підтверджує позитивний вплив процесів фіскальної децентралізації на 

економічний розвиток держави та її регіонів. Проте такий взаємозв’язок не є 

однозначним і характеризується певними особливостями, які зумовлені 

специфікою розвитку економічного простору тієї чи іншої країни. 

Отже, модель децентралізації з суттєвим посиленням власне локального 

рівня, а тому її можна вважати оптимальною для України. Регіональний 

адміністративно- територіальний рівень в Україні є оптимальним з позицій 

відповідності критеріям NUTS 2 і, у випадку приєднання України до ЄС, області 

могли б стати об’єктами регіональної політики ЄС. Тому на цьому рівні доцільно 

розвивати практику співфінансування проектів розвитку регіонів за чітко 

визначеними цілями з ДФРР та обласних бюджетів. На місцевому ж рівні 

важливим є інструментальне забезпечення реалізації такої моделі, яке наразі є 

неповним і передбачає лише об’єднання громад. Більшість же місцевих рад 

(сільських і селищних, міст районного значення), які не об’єднались на наступний 

бюджетний період позбавлені основного джерела доходів – ПДФО. Фактично такі 

громади не мають можливостей для подальшого місцевого самоврядування і не 

можуть бути базовими адміністративно- територіальними одиницями [11]. 

Проте, навіть пройшовши об’єднання, більшість територіальних громад 

навряд чи зможуть стати фінансово самодостатніми. Планований середній розмір 

сільських громад України на рівні 9 тис. мешканців навіть у таких 

високодохідних країнах як Фінляндія не дав можливості самостійно виконувати 

широке коло функцій. Зарубіжна практика показує, що оптимальне виконання 

функцій по охороні здоров’я можливе в громаді, яка охоплює понад 20 тис. осіб, а 

освіти – понад 50 тис. Це означає, що навіть об’єднаним територіальним громадам 

потрібен додатковий інструментарій об’єднання зусиль з іншими громадами для 
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виконання низки функцій. 

Ще однією важливою загрозою децентралізації в Україні є можливе 

скорочення обсягів надходжень від ПДФО внаслідок проведення податкової 

реформи. У більшості країн-членів ЄС це джерело надходжень є основними для 

місцевих бюджетів, а компенсувати його зменшення іншими податковими 

джерелами навряд чи вдасться. При всій важливості податків на майно, не варто 

переоцінювати їх значення для місцевих бюджетів: навіть у країнах з високим 

рівнем капіталізації власності такі джерела переважно не перевищують 10% 

доходів місцевих бюджетів. Тому при виборі проекту податкової реформи 

необхідно враховувати важливість надходжень від ПДФО для місцевих бюджетів.  

Висновки. Децентралізація створює можливості для формування більш 

відповідальної та ефективної системи державно-регіонального управління, 

надаючи на низовому рівні управлінської системи органом місцевого 

самоврядування можливості для кращого задоволення місцевого попиту. Проте 

вона несе й певні загрози, пов’язані з підвищенням територіальної 

нерівномірності розвитку, зменшенням макроекономічної стабільності, створення 

передумов для конфліктів інтересів різних ланок управління. 

Оцінюючи досвід країн ЄС у формулюванні моделі місцевого розвитку при 

децентралізації відзначимо більш ефективний розподіл коштів, призначених для 

цілей розвитку територіальних громад. Це дозволяє територіальним системам 

раціонально, ефективно й цілеорієнтовано використовувати ресурси для 

фінансування проєктів визначених в рамках програм регіонального розвитку. 
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ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СТРАТЕГІЧНОМУ 

УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ 

Анотація. Динамічний розвиток сучасного світу, зміни форм 

господарювання, удосконалення процесів, що відбуваються в зовнішньому 

середовищі діяльності сьогодні, вимагають від державних установ ефективної та 

мобільної діяльності, яка б мала стратегічну спрямованість та гарантувала 

сталість у реалізації їх функціональних повноважень. 

Стратегічне управління в діяльності державних установ має бути 

спрямоване не лише на розробку стратегічних альтернатив, а і на прийняття 

управлінських рішень, які б чітко відповідали нестандартності державно-

управлінської ситуації. Важливо при цьому співвідносити плани з 

можливостями, наявними ресурсами та потенціалом. Головні дії мають бути 

спрямовані не на те, що вже сталося (тобто подолання наслідків), а на 

дії, що здатні попередити та передбачити ті самі небажані наслідки. У той самий 

час відсутність зваженої стратегії призводить до невизначеності майбутнього, а 

також до зниження ефективності діяльності. Саме стратегічне 

управління є таким, що може подолати означені проблеми та виступає

дієвим    інструментом   в   розробленні  траєкторії  діяльності  в довгостроковій 
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перспективі, проте для державних установ стратегічне управління їхньою 

діяльністю є достатньо новим процесом. 

Відповідно, враховуючи швидку зміну зовнішнього середовища, зростаючий 

обсяг інформації, більш вибагливі запити та забаганки населення, прискорення 

науки та техніки, розвиток інформатизації суспільства та прагнення до 

євроінтеграції - підтверджується зростаюча роль прийняття управлінських рішень 

в стратегічному управлінні діяльністю державних установ. Саме від ефективності 

управлінських рішень, що є складовими елементами процесу стратегічного 

державного управління в Україні, в найбільшій мірі залежить її майбутнє, успіх 

реформування в ній політичних, соціально-економічних та інших відносин. В той 

же час, в Україні серед цих рішень ще чимало таких, яким бракує стратегічності, 

системності та обґрунтованості, що найбільш суттєво проявляється при розробці 

політики та в законотворчості. Усе це дозволяє впевнено заявити, що на сьогодні 

прийняття управлінських рішень в стратегічному управлінні діяльністю 

державних установ є одним із пріоритетних завдань. 

Ключові слова: управлінське рішення, прийняття управлінського рішення, 

державна установа, стратегічне управління, державне управління. 
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Abstract.   The   dynamic   development   of    modern   world,  changes   in  the 

forms of managing, improvement of  processes taking place in the external environment 
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of activity today require from government institutions effective and mobile activities, 

which had a strategic focus and guaranteed stability in the implementation of their 

functional powers. 

Strategic management in the activities of public institutions should be aimed not 

only at developing strategic alternatives, but also at making managerial decisions that 

would clearly meet the non-standard state and administrative situation. At the same 

time, it is important to correlate plans with opportunities, available resources and 

potential. The main actions should be directed not at what has already happened (that is, 

overcoming the consequences), but at actions that can prevent and foresee the same 

undesirable consequences. At the same time, the absence of a balanced strategy leads to 

uncertainty of future, as well as to a decrease in the efficiency of activities. It is strategic 

management that is such it can overcome these problems and acts as an effective tool in 

developing a trajectory of activity in the long term, but for government institutions, the 

strategic management of their activities is a fairly new process. 

It is strategic management that is such it can overcome these problems and acts as 

an effective tool in developing a trajectory of activity in the long term, but for 

government institutions, the strategic management of their activities is a fairly new 

process. It is on the effectiveness of management decisions, which are integral elements 

of the process of strategic public administration in Ukraine, that its future, the success 

of reforming political, socio-economic and other relations in it, depends to  greatest 

extent. At the same time, in Ukraine, among these decisions there are still many that 

lack strategic, consistency and substantiation, which is most significantly manifested in 

policy development and lawmaking. All this allows us to confidently state that today, 

making managerial decisions in the strategic management of the activities of state 

institutions is one of the priority tasks. 

Keywords: state ecological policy, united territorial communities, state regulation, 

public, environment, ecological safety, strategic environmental assessment, 

environmental impact assessment. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні вже доведена необхідність 

використання планів при провадженні своєї діяльності не тільки для підприємств 

бізнесу, а й для державних установ. В нашій державі, як і в інших країнах світу, 

активно розвивається і запроваджується стратегічний підхід до планування 

сталого територіального розвитку. У сучасних умовах кризових потрясінь 

стратегічне управління має виступати не просто як механізму управління, воно 

має перетворитися на важливий організаційний ресурс оптимізації діяльності 

державних установ, завданням якого має стати спрощення складної структури 

управління та взаємодії між рівнями владної вертикалі завдяки упровадження 
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нових процедурних алгоритмів у збалансування внутрішньоорганізаційних та 

просторових стратегічних і тактичних завдань управління. Така зміна ролі 

стратегічного управління привертає увагу до необхідності переоцінки характеру 

встановлення ефективності стратегічного управління у поточній управлінській 

діяльності органів державної влади України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні питання пов’язані із 

процесом прийняття управлінських рішень в стратегічному управлінні діяльністю 

державних установ присвячені наукові праці таких закордонних та вітчизняних 

науковців, як: К.Ендрюс, П. Браун, П.Дойл,       Д. Трейсі, Г. Керол, В. Чиркин, 

О.С. Віханський, П.Забелін, А.Я. Кібанов,   О.І. Воронов, Ю.Є. Петруня,            

Б.В. Літовченко та ін. У своїх роботах вчені доводять важливість використання 

стратегічного управління в державних установах, наголошують на перевагах, які 

воно здатне надати при його використанні. Однак питання щодо прийняття 

управлінських рішень в стратегічному управлінні діяльністю державних установ в 

сьогоднішніх умовах українського суспільства залишається малодослідженим. 

Отже, питання прийняття управлінських рішень в стратегічному плануванні 

діяльністю державних установ є важливим та актуальним. 

Мета статті. Мета даної статті полягає у теоретичному обґрунтуванні 

специфіки прийняття управлінських рішень та дослідженні сутності стратегічного 

управління як інструменту розвитку державних установ. 

Виклад основного матеріалу. В умовах турбулентних змін, які 

характеризують сьогодення постає гостра необхідність отримати від державних 

установ ефективну діяльності, яка б мала стратегічну спрямованість та 

гарантувала сталість у реалізації їх функціональних обов’язків. 

Сьогодні суттєво видозмінюються функції, що реалізуються під час 

планувального процесу, водночас з тим зазнає змін саме значення планування у 

діяльності державних установ. Нині державне управління можна вважати 

інструментом підвищення конкурентоспроможності областей та територій країни, 

засобом об’єднання різноманітних державних суб’єктів навколо цінностей, що є 

новими та пріоритетів, які можна вважати довгостроковими. Державне управління 

- це надскладний процес, який підпадає під вплив дії різноманітних факторів, що 

впливаючи на нього деколи можуть мати протилежну спрямованість відомо з [1]. 

Проте, не дивлячись на складність поняття процесу державного управління, 

світовий досвід демонструє практику використання державними установами 

максимально простих, прозорих та зрозумілих процедур, щодо реалізації своєї 

влади. Однією з таких уніфікованих процедур можна вважати стратегічне 

управління. 

Стратегічне   управління   є   вкрай   важливим   не   тільки   для   бізнесу   та 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №5 (5) 2020 

 

82 

 

підприємництва, а й для державних установ, адже зовнішнє середовище 

характеризується мінливістю, невизначеністю, великою кількістю інформації та 

має у собі протиріччя, таїть загрози, особливо якщо говорити про реалії 

сьогодення. Аби існувати сьогодні, а також отримати можливість до розвитку в 

означених умовах, вкрай важливо мати план того майбутнього, що є бажаним, а 

також розробляти способи та планувати дії задля його досягнення. Важливо при 

цьому співвідносити плани з можливостями, наявними ресурсами та потенціалом. 

Головні дії мають бути спрямовані не на те, що вже сталося (тобто подолання 

наслідків), а на дії, що здатні попередити та передбачити ті самі небажані 

наслідки. Отже, саме таким чином державні установи можуть не тільки отримати 

результати економічного зростання, але й якісно змінити своє функціонування – 

досягнувши сталого розвитку. 

На сьогодні стратегічне управління в державних установах нашої країни 

можна вважати недостатньо розвинутим, також не приділяється належна увага 

розробці стратегічних напрямків їхнього розвитку. Пояснити ситуацію що 

склалася можна наступними причинами: 

- керівники державних установ всебічно орієнтуються на поточні задачі та 

намагаються вирішувати саме їх; 

- не існують стратегії розвитку деяких сфер, в яких функціонують державні 

установи; 

- залишається низька ініціативність керуючих державними установами щодо 

використання нових механізмів управління розвитком такими установами; 

- відсутність прогресивного стратегічного бачення ситуації керівництвом 

державних установ; 

- відсутність єдиних критеріїв та методології оцінки ефективності 

функціонування державних установ; 

- використання застарілих «бюрократичних» систем управління в державних 

установах. 

Виходячи з наведених проблем, бачимо що більшість з означених пов’язана 

саме з керівниками державних установ. Таким чином, можемо вважати, що 

стратегічне управління діяльністю державних установ - є сферою діяльності 

вищого керівництва, основним завданням якого є визначення пріоритетних 

напрямків і траєкторій розвитку тієї чи іншої державної установи, визначення її 

цілей, розподіл ресурсів, що зможе забезпечити ефективне функціонування 

державних установ відомо з [2]. 

Відповідно, вважаємо що під стратегічним управлінням діяльністю 

державних установ доцільно розуміти сукупність передбачуваних дій, 

спрямованих на трансформацію організації з її наявного стану в стан бажаний, 
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наперед фіксований, наперед визначений з врахуванням факторів зовнішнього 

середовища. Оскільки державні установи являють собою відкриті системами, 

можна стверджувати що успішна їхня діяльність можлива лише за умови 

налагодження безперервної взаємодії і зворотного зв’язку із зовнішнім 

середовищем та як наслідок, з урахуванням отриманих результатів означеної 

взаємодії здійснення стратегічного управління за рахунок прийняття зважених 

управлінських рішень. 

Саме від ефективності управлінських рішень, що є складовими елементами 

процесу стратегічного державного управління в Україні, в найбільшій мірі 

залежить її майбутнє, успіх реформування в ній політичних, соціально-

економічних та інших відносин. В той же час, в Україні серед цих рішень ще 

чимало таких, яким бракує стратегічності, системності та обґрунтованості, що 

найбільш суттєво проявляється при розробці політики та в законотворчості. 

Відповідно, прийняття рішень є найважливішою функцією управління, що 

становить основу управлінського процесу. Управлінське рішення – це результат 

вибору суб’єктом управління найкращої альтернативи, спрямованої на 

розв’язання певної управлінської проблеми. Основна мета управлінського 

рішення – забезпечити координуючий вплив на об’єкт управління для досягнення 

цілей організації. Управлінське рішення є результатом системної діяльності 

людей і продуктом когнітивної (опосередкованої пізнавальними факторами), 

емоційної, вольової, мотиваційної природи – синтезу психічних процесів, які 

мають вихідну регулятивну спрямованість відомо з [3]. 

На рівні державного управління процес прийняття рішень набуває особливої 

актуальності, оскільки від їх своєчасності та обґрунтованості залежить не тільки 

ефективність функціонування окремого органу влади, реалізації державної 

політики в окремій сфері чи галузі, а також добробут громадян. Державно-

управлінське рішення – це управлінське рішення, що приймається органом 

державної влади, його керівником з метою визначення і реалізації державних 

цілей, стратегій, політики, функцій держави, вирішення інших проблем 

державного рівня. 

Під прийняттям управлінських рішень розуміють процес їх розроблення та 

вибору. Управлінське рішення є результатом вибору суб’єктом управління 

способу дій, які спрямовані на вирішення конкретної проблеми управління. 

Основною метою управлінського рішення є забезпечення координувального 

впливу на об’єкт управління для досягнення поставлених цілей. 

Таким чином, прийняття управлінських рішень в контексті стратегічного 

управління діяльністю державних установ слід розглядати у трьох аспектах: 

- вид    діяльності,   яка   відбувається   в   керуючій   системі   й   пов’язана   з
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підготовкою, знаходженням, вибором та прийняттям певних варіантів дій (в 

цьому аспекті управлінські рішення – вид роботи в апараті управління, певний 

етап процесу управління); 

- варіант впливу керуючої системи на керовану (в такому розумінні

управлінське рішення являє собою опис передбачуваного впливу керуючої 

системи на керовану); 

- організаційно-практична діяльність керівника у керованій системі відомо з

[4]. 

Прийняття управлінських рішень охоплює створення вибору для зміни 

певного існуючого стану, вибір однієї альтернативи з кількох можливих, 

мобілізацію організаційних та індивідуальних ресурсів на виконання рішення і 

діяльність, спрямовану на досягнення бажаного результату. 

Процес прийняття будь-яких управлінських рішень складний і 

багатосторонній. В державних установах це ще підсилюється необхідністю 

узгодження встановленої процедури, закріпленої вимогами нормативних 

документів і умов конкретної ситуації, в яких вирішується певна проблема. 

Звернемо увагу на те, що специфіка управлінських рішень у сфері 

державного управління надає можливість визначити їх особливості. Потрібно 

підкреслити наступні особливості застосування вказаних рішень: 

- значущість та обсяг повноважень об’єкта управління (на рівні держави чи

відповідної державної установи); 

- пріоритетність у вирішенні державних проблем, політик і програм;

- суворо визначена форма (нормативно-правові акти), яка формується

суб’єктами державного управління (державні установи); 

- забезпечення виконання вказаних рішень на ґрунті державних ресурсів

(кадрових, матеріальних, фінансових, інформаційних, інституційних); 

- високий рівень ризиків (визначається впливом політичної та соціально-

економічної ситуації в державі); 

- при негативних наслідків – значні проблеми відомо з [5].

Відповідно, враховуючи проведений аналіз, можемо зазначити що

використання стратегічного управління в державних установах з прийняттям 

зважених управлінських рішень дозволить досягти довгострокових результатів та 

отримати збільшення ефективності діяльності. Також прийняття управлінських 

рішень в стратегічному управлінні діяльністю державних установ дозволить 

отримати наступні переваги: 

1. Відповідність внутрішнього потенціалу тієї чи іншої державної установи

до мінливих умов та вимог зовнішнього середовища. 

2. Зосереджений фокус від провадження діяльності на кінцевому результаті, а
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також контроль за діяльністю функціональних підрозділів, якщо такі передбачені. 

3. Поділ цілей державної установи на відповідні підцілі для конкретних

структурних підрозділ, а також визначення завдань та функцій для них. 

4. Створення позитивного іміджу державної установи з раціональним

використанням наявних ресурсів. 

5. Покращення процесу керованості державною установою адже саме

наявність стратегічного плану дозволяє порівнювати отримані результати, а у разі 

необхідності внести корективи в існуючу стратегію. 

6. Підвищення мотивації діяльності управлінців за рахунок того, що існує

чітке розуміння цілей діяльності державної установи та її структурних підрозділів 

на усіх організаційних рівнях. 

7. Забезпечення стійких стимулів для управлінців щодо прагнення до змін,

впровадження обґрунтованих новацій в свою діяльність, формування таких 

підходів до роботи, які орієнтовані не на традиційні захисні реакції, а на пошук 

переваг, що продиктовані зовнішнім середовищем. 

Висновки. Отже, стратегічне управління є важливим функціональним 

ресурсом оптимізації діяльності державних установ, який би мав спростити 

складні структури управління та взаємодії між рівнями владної вертикалі в такий 

спосіб, аби діяльність державних установ мала внутрішньо збалансований 

характер між стратегічними і тактичними засадами управління. 

Прийняття зважених управлінських рішень в стратегічному управління 

діяльністю державних установ спрямоване як на забезпечення конкретних 

результатів і стабілізаційних механізмів діяльності державних установ, так і на 

збалансованість стратегічних завдань і тактичних установок щодо виконання 

окремих державно-управлінських завдань. Разом з тим, стратегічне управління в 

публічній сфері дозволяє розробляти механізми реагування та адаптації до 

зовнішнього середовища господарювання, сприяє зниженню його невизначеності 

й формує основу для послідовної політики, спрямованої на вирішення не тільки 

поточних проблем, але й питань довготермінового розвитку. 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНО – ЦІЛЬОВОГО І КЛАСТЕРНОГО 

ПІДХОДІВ 

Анотація. В статті представлено концептуальну (структурно-логічну) модель 

формування політики екологічного розвитку регіонів на основі програмно-

цільового і кластерного підходів. В нашій країні кластерний підхід почав 

запроваджуватися з 1998 року, але й досі не набув популярності і здійснюється не 

системно.  Завданням регіональної екологічної політики є формування загальної 

стратегії й тактики сталого (збалансованого) розвитку регіону на основі 

розроблення конкретних програм і проектів екологічного розвитку регіону. А 

основними підходами до формування політики екологічного розвитку регіонів і 

власне регіональної екологічної політики є: програмно-цільовий підхід, як спосіб 

формування системи планових рішень значних загальнодержавних і регіональних 

екологічних проблем, і кластерний підхід, сутність якого полягає в створенні 

екологічних кластерів через інтеграцію зусиль державних органів влади, 

економічних суб’єктів, наукових центрів і громадськості у досягненні цілей 

сталого розвитку регіону. Основними етапами формування регіональної 

екологічної політики визначено: створення та інституціоналізація екологічного 

кластеру (кластерів) регіону; формування регіональної екологічної політики в 

межах створеного кластеру; виявлення факторів антропогенного і техногенного 

впливу на довкілля регіональних кластерів; розробка і впровадження 

регіональних екологічних проектів і програм сталого (збалансованого) розвитку; 

формулювання і визначення цілей, завдань і інструментів регіональної 

екологічної політики на основі програмно-цільового підходу; визначення 

критеріїв оцінки ефективності і результативності реалізації екологічної політики 

регіональних кластерів. В умовах глобальних викликів та нестабільного 
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середовища регіонального екологічного розвитку підкреслено пріоритетність 

досягнення синергетичного та кластерного ефекту. 

Ключові слова: регіон, сталий (збалансований) розвиток регіонів, 

екологічний розвиток, регіональна екологічна політика, програмно-цільовий 

підхід, кластерний підхід, проектний менеджмент, екологічний маркетинг, 
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MODEL OF FORMATION OF POLICY OF ECOLOGICAL DEVELOPMENT 

OF THE REGION ON THE BASIS OF SOFTWARE - TARGET AND CLUSTER 

APPROACHES 

Abstract. The article presents a conceptual (structural-logical) model of policy 

formation of ecological development of regions on the basis of program-target and 

cluster approaches. In our country, the cluster approach began to be introduced in 1998, 

but still has not gained popularity and is not implemented systematically. The task of 

regional environmental policy is to form a general strategy and tactics of sustainable 

(balanced) development of the region based on the development of specific programs 

and projects for environmental development of the region. And the main approaches to 

the formation of environmental development policy of regions and the actual regional 

environmental policy are: program-targeted approach as a way to form a system of 

planning solutions to significant national and regional environmental problems, and 

cluster approach, the essence of which is to create environmental clusters by integrating 

government efforts authorities, economic entities, research centers and the public in 

achieving the goals of sustainable development of the region. The main stages of 

formation of regional environmental policy are: creation and institutionalization of the 

ecological cluster (clusters) of the region; formation of regional ecological policy within 

the created cluster; identification of factors of anthropogenic and man-made impact on 

the environment regional clusters; development and implementation of regional 

environmental projects and programs of sustainable (balanced) development; 

formulation and definition of the purposes, tasks and tools of regional ecological policy 

on the basis of the program-target approach; determination of criteria for assessing the 
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effectiveness and efficiency of environmental policy implementation of regional 

clusters. In the conditions of global challenges and unstable environment of regional 

ecological development the priority of achievement of synergetic and cluster effect is 

emphasized. 

Keywords: region, sustainable (balanced) development of regions, ecological 

development, regional ecological policy, program-target approach, cluster approach, 

project management, ecological marketing, benchmarking. 

Постановка проблеми. Забезпечення сталого збалансованого регіонального 

розвитку в Україні є однією з найважливіших передумов її сталого 

(збалансованого) зростання в соціальному, економічному і екологічному 

аспектах. Управління екологічним розвитком регіону реалізується через 

формування і впровадження як стратегії державної (національної) політики, так і 

регіональної екологічної політики, основою формування якої сьогодні є 

програмно-цільовийі кластерний підходи. Тому актуальною соціальною і 

науковою проблемою є розроблення концептуальної моделі формування 

регіональної екологічної політики, яка б враховувала як світові тренди 

екологічного розвитку, так і національні особливості державного управління у 

сфері охорони навколишнього середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати сучасних досліджень 

формування і реалізації регіональної екологічної політики в Україні представлені 

в працях таких вітчизняних науковців, як: М. Андрієнко, О. Дзюбенко,

І. Заблодська, О. Колєнов, В. Кравців, А. Куляк, О. Малеки, С. Носкова, С. Ожго, 

А. Омаров, О. Федорчак, В. Шако, Г. Шумськата інші. Специфіці застосування 

окремих напрямків у формуванні політики екологічного розвитку регіонів 

присвячені праці таких дослідників як: О. Алейнікова, І. Буднікевич, 

І. Дегтярьова, І. Гавриш, Т. Козаченко, Т. Микитин, Т. Панчишин, Л. Тараєвська, 

М. Шершун, А. Чемерис. Однак в науковій літературі недостатньо розроблена 

концептуальна модель формування політики екологічного розвитку регіонів на 

основі програмно-цільового і кластерного підходів. 

Мета статті. Метою статті є розроблення концептуальної (структурно-

логічної) моделі формування політики екологічного розвитку регіонів на основі 

програмно-цільового і кластерного підходів. 

Виклад основного матеріалу. Екологічна система регіону є базовою для 

забезпечення сталого розвитку інших систем – економічної та соціальної, тому 

регіональний рівень потребує створення принципово нової системи 

територіального управління у сфері охорони довкілля. Звідси виникає об’єктивна 

необхідність регіональної диференціації управлінських рішень та практичних дій, 
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спрямованих на стабілізацію і поліпшення екологічної ситуації, а отже 

актуалізується потреба у формуванні і реалізації регіональної еколого-

економічної політики, яку В. Кравців визначає як систему цілей, етапів, дій і 

заходів, що реалізовуються органами державної влади та місцевого 

самоврядування, спрямованих на збереження довкілля та формування 

екологобезпечних умов життєдіяльності населення за допомогою методів, що 

враховують специфіку територій [1, с.42-43]. Отже, завданням регіональної 

екологічної політики є формування загальної стратегії й тактики сталого 

(збалансованого) розвитку регіону на основі розроблення конкретних програм і 

проектів екологічного розвитку регіону. А основними підходами до формування 

політики екологічного розвитку регіонів і власне регіональної екологічної 

політики є програмно-цільовий підхід і кластерний підхід. 

Програмно-цільовий підхід – це спосіб формування системи планових рішень 

значних загальнодержавних і регіональних проблем, суть якого полягає у 

визначенні основних цілей соціального, економічного і екологічного розвитку, 

розробці взаємопов’язаних заходів щодо їх досягнення в намічені терміни при 

збалансованому забезпеченні ресурсами. Основним елементом програмно-

цільового підходу виступають цільові комплексні програми, що виражаються у 

вигляді певного документу розвитку, в якому відображені мета, завдання і 

комплекс заходів на вирішення суспільно значимих проблем і пов’язаних 

ресурсами, виконавцями і термінами виконання[2, с.540]. Отже, сутність 

програмно-цільового управління полягає в тому, що конкретні результати 

досягаються шляхом реалізації цільових комплексних програм, причому 

програмно-цільове управління реалізується послідовно: виявляються і 

аналізуються проблеми, формується дерево цілей, розробляється адекватна 

програма дій, створюються механізми її реалізації, проектується система 

моніторингу виконання програми, здійснюється її оцінка і коригування. 

Як зазначає А. Пакуліна, використання програмно-цільового підходу 

дозволяє здійснювати комплексне вирішення проблем охорони навколишнього 

середовища на території того чи іншого регіону України, включаючи: «1) ув'язку 

цілей і завдань екологічної програми з цілями і завданнями інших довгострокових 

цільових програм регіону; 2) облік масштабності, складності і розмаїття проблем 

екологічного розвитку регіону, вирішення яких передбачає консолідацію зусиль і 

джерел фінансування на розробленні та здійсненні комплексу взаємопов'язаних з 

конкретних завдань, ресурсів і виконавців програмних заходів законодавчого, 

технічного, науково-дослідного, дослідно-конструкторського, виробничого, 

соціально-економічного, організаційно-господарського та іншого характеру з 

досягнення поставлених цілей; 3) поєднання адміністративно-контрольних 
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інструментів управління і ринкових принципів господарювання, забезпечуючи 

тим самим координацію різних сторін природоохоронної діяльності самостійно 

господарюючих суб'єктів; 4) послідовну інтеграцію екологічних цілей у процес 

соціально-економічного розвитку регіону України в цілях забезпечення його 

сталого розвитку; 5) погодження постановки і досягнення збалансованих 

поточних і довгострокових екологічних цілей; встановлення (з урахуванням 

обмеженості фінансових та інших ресурсів) чіткої пріоритетності в задоволенні 

інвестиційних потреб на цілі охорони навколишнього середовища» [3, с.60]. 

Таким чином, реалізація програмно-цільового підходу в управлінні 

екологічним розвитком регіону передбачає розробку регіональних екологічних 

програм, що можуть входити до складу загальної стратегічної програми 

соціально-економічного розвитку регіону. Тому екологічна складова регіональних 

соціально-економічних програм включає цілі, завдання та основні напрями 

регіональної екологічної політики, а отже метою регіональної екологічної 

програми є розроблення стратегії діяльності в у сфері захисту довкілля у регіон, 

що базується на аналізі напрямків і схем залучення в господарський оборот 

природних ресурсів регіону.  

Отже, на регіональному рівні саме програмно-цільовий підхід у формуванні 

екологічної політики є найбільш прийнятним в сучасних умовах соціально-

економічного розвитку в Україні і реформуванні системи державного управління 

через процеси децентралізації і регіоналізації владних повноважень органів 

управління в різних сферах, зокрема у сфері охорони навколишнього середовища. 

Актуальним питанням в цьому сенсі на сьогодні є визначення просторових меж 

регіону задля підвищення ефективності управління у сфері реалізації регіональної 

екологічної політики, яка на даний час здійснюється на основі адміністративно-

територіальному поділі регіонів – областей. Серед перспективних підходів щодо 

формування просторових меж реалізації регіональної екологічної політики 

виділяється кластерний підхід, застосування якого визначено як світовий тренд у 

реалізації цілей сталого (збалансованого) розвитку на всіх рівнях – міжнародному, 

національному, регіональному, місцевому. 

Підхід до формування моделі екологічної політики регіонів, заснований на 

створенні екологічних кластерів ще не набув широкого поширення в Україні, але 

слід відзначити, що його сутність полягає насамперед в об’єднанні і інтеграції 

зусиль державних органів влади, економічних суб’єктів, наукових центрів і 

громадськості у досягненні цілей сталого розвитку регіону. В цьому сенсі кластер 

представляє собою сукупність споріднених індустрій, обслуговуючого середнього 

і малого бізнесу, науково-освітніх установ, що формують кадровий та 

інноваційний потенціал, достатній людський ресурс, синергетичний ефект 
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взаємодії яких виявляється у високих показниках соціально-економічного і 

екологічного розвитку регіону. Найбільш ефективний рівень розвитку територій 

може виникати у інтегрованих еколого-економічних системах – екологічно 

орієнтованих кластерах. І. Дегтярьова під екологічно орієнтованими кластерами 

розуміє«господарські комплекси, в яких окремі економічні суб’єкти ув’язуються в 

єдині цикли таким чином, що процеси господарської діяльності 

взаємодоповнюються процесами відтворення екосистемних компонентів» [4, 

с.49].  

Отже, для забезпечення екологізації на державному та регіональному рівнях 

є доцільним застосування підходу, що заснований на кластерній моделі. У 

широкому розумінні екологізація державного та регіонального розвитку – це 

закономірний процес подальшого вдосконалення економічних відносин і 

досягнутого рівня розвитку продуктивних сил, заснований на екологічно 

орієнтованій інноваційній політиці держави та регіонів для забезпечення 

екологічної безпеки держави та її територій [5]. Г. Шумська наводить наступні 

переваги застосування кластерного підходу до регулювання процесів 

територіального розвитку під часреалізації регіональної екологічної політики[6, 

с.435]:1) для держави такими перевагами є: збільшення кількості платників 

податків і бази, що оподатковується; створення дієвого інструменту для взаємодії 

з бізнесом; створення основи для диверсифікації економічного розвитку регіону; 

2) для бізнес-структур, від ефективності діяльності яких залежить подальший

сталий розвиток регіону, перевагами застосування кластерів є: поліпшення

кадрової інфраструктури й інфраструктури для досліджень; зменшення витрат,

створення можливостей для успішного виходу на міжнародні ринки.

В значній мірі створенню і розвитку регіональних кластерів сприятиме його 

інституціоналізація на рівні державного і публічного управління у регіоні, що 

виявляється у сформованості системи інституціональних ознак соціально-

еколого-економічного кластеру. Так, В. Томарева-Патлахова зазначає, що 

інституціональна компонента моделі регіонального кластера стає складовою 

системи сталого розвитку, яка має передбачати удосконалення нормативно-

правового регулювання та організаційно-економічного забезпечення оптимізації 

соціальної, економічної та екологічної складових регіону на рівні застосування 

програмно-цільового методу реформування економіки регіону [7, с.77]. В загалі, 

виділяють такі основні інституціональні ознаки кластера [8, с. 100-101]: 1) 

інтеграція різних форм і суб’єктів господарювання (органи регіонального і 

місцевого управління, науково-дослідні, освітні, інші інституції, громадські 

організації, бізнес-структури тощо); локалізація (географічна концентрація 

суб’єктів здійснення діяльності); 2) спеціалізація (обумовлена спільністю та 
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спеціалізацією інтересів у результатах діяльності кластеру); 3) співробітництво 

(побудоване на принципах рівноправності, паритетності, синергії, 

конструктивного діалогу, добровільності, взаємного інформування про виконання 

прийнятих на себе зобов’язань); 4) висока, інтенсивна конкуренція (внутрішня – 

за право на участь у здійсненні діяльності, і зовнішня – за ринки збуту), яка є 

стимулом інноваційної діяльності; 5) інноваційність діяльності (обов’язковий 

набір нововведень, які забезпечують актуальність (сучасність) продукту 

діяльності кластеру – матеріального об’єкта або послуги). 

Таким чином, створення екологічного кластеру передбачає: по-перше, 

визначення просторових меж, виробничого потенціалу, обслуговуючої 

інфраструктури і людського потенціалу; по-друге, залучення основних акторів 

екологічного кластеру – державних суб’єктів управління, місцевої адміністрації, 

економічних суб’єктів, громадськості, науково-освітніх центрів і установ; по-

третє, створення організаційно-управлінської системи кластеру і визначення її 

функціональних завдань; по-четверте, формування і реалізація екологічної 

політики кластеру; по-п’яте, виділення і впровадження інструментів управління 

соціально-економічним і екологічним розвитком кластеру; по-шосте, розробка 

системи критеріїв оцінки ефективності і результативності функціонування 

кластеру в контексті сталого (збалансованого) розвитку (соціальної, економічної і 

екологічної складових). 

Отже, для створення регіональних кластерів як сучасних форм організації 

виробництва має бути забезпечене формування міжсекторальних і міжгалузевих 

зв’язків центральних і місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, 

бізнес-структур, інституцій громадянського суспільства, що у підсумку створить 

сприятливі передумови для активізації підприємницької ініціативи, ефективного 

використання потенціалу регіонів України, сформує реальне підґрунтя для 

економічного піднесення та зростання регіональної конкурентоспроможності. Н. 

Москалюк, відзначає, що перевагами кластерної організації виробництва є: 

зміцнення співробітництва між бізнесом, наукою і державою; зростання 

ефективності роботи компаній; активізація інноваційної діяльності компаній; 

підвищення загальної інвестиційної привабливості регіонів та країни; 

пришвидшення темпів створення та розвитку нового бізнесу; формування 

замкненого виробничого циклу (та ланцюгу зростання доданої вартості) у межах 

країни [9, с.391-392]. 

Протягом останніх років розвиток кластерів стає одним із пріоритетів 

економічної політики у регіонах України — створення та розвиток кластерів 

визнано одним із найважливіших напрямів у стратегіях розвитку багатьох 

регіонів, в яких уже розпочато реалізацію кластерних ініціатив спільними 
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зусиллями облдержадміністрацій, бізнесу, міжнародних і неурядових організацій. 

Сучасні стратегії регіонального розвитку базуються, у тому числі на кластерних 

підходах.  

Застосування кластерного підходу у формуванні проектно-орієнтованої 

політики екологічного розвитку регіону передбачає: по-перше, виділення і 

створення еколого-економічного кластеру і визначення його просторових меж; 

по-друге, інституціоналізацію розвитку політики екологічних інновацій у регіоні; 

по-третє, створення і посилення взаємозв’язків між різними суб’єктами кластеру: 

державними, економічними, суспільно-громадськими. 

Отже, аналіз місця і ролі програмно-цільового і кластерного підходу у 

формуванні моделі екологічного розвитку регіонів України, а більш конкретніше 

регіональної екологічної політики дозволяє розробити концептуальну 

(структурно-логічну) схему формування екологічно-орієнтованої політики 

регіону, що втілюється наглядній моделі через науковий метод моделювання. 

Для розроблення концептуальної (структурно-логічної) моделі формування 

регіональної екологічної політики скористуємося основними положеннями 

побудови типової концептуальної моделіі технологією логіко-структурного 

підходу в процесі управління проектним циклом [10, c. 28-31].  

Охарактеризуємо основні блоки (етапи) формування моделі екологічного 

розвитку регіону на основі програмно-цільового і кластерного підходів. 

На першому етапі (блоці) здійснюється аналіз умов формування екологічного 

кластеру на території регіону: визначаються просторі межі кластеру, 

визначаються виробничі потужності регіону (наявність промислових або 

агропромислових підприємств), наявність сервісної інфраструктури (підприємства 

і заклади малого і середнього бізнесу), наявність інноваційного науково-

освітнього потенціалу регіону, соціально-демографічні особливості людських 

ресурсів регіону. Даний етап передбачає ретельну деталізацію умов формування 

екологічного кластеру з боку державних, регіональних і місцевих органів 

управління із залученням наукових кіл і освітніх установ. 

Другий блок – етап розробки і формування напрямків регіональної 

екологічної політики в межах кластеру (кластерів), який включає систему 

основних підетапів. На першому етапі другого блоку основним завданням є 

виявлення факторів антропогенного і техногенного впливу на довкілля 

регіональних кластерів за допомогою таких інструментів як: оцінка впливу на 

довкілля, стратегічна екологічна оцінка, екологічний моніторинг, екологічний 

аудит. Другий етап пов’язаний із розробленням і впровадженням регіональних 

екологічних проектів і програм, що реалізується за такими напрямами як:  

– проекти/програми  територіального  маркетингу,  екологічного  маркетингу
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сталого (збалансованого) розвитку регіону чи території в просторових межах 

екологічного кластеру, реалізація якого може здійснюватися за такими 

напрямками як: по-перше, формування «зеленої» економічної системи (розвиток 

ринку «зеленої» продукції і послуг, «зелених» інвестицій, «зеленого» 

виробництва); по-друге, формування і підвищення екологічної культури 

населення регіону і екологічної корпоративної відповідальності регіональних 

суб’єктів ринку; по-третє, підвищення екологічної привабливості території і як 

наслідок розвиток туристично-рекреаційної індустрії (наприклад, «зелений» 

туризм і відпочинок); 

– застосування бенчмаркінгу як технології відбору і впровадження

інноваційних і ефективних світових практик і проектів екологічного розвитку 

регіонів з метою підвищення їх конкурентоспроможності. Основний зміст та мета 

бенчмаркінгу полягає в ідентифікації відмінностей із порівнюваним аналогом 

(еталоном), визначення причин цих відмінностей та виявлення можливостей щодо 

вдосконалення об’єктів бенчмаркінгу, в якості яких можуть виступати органи 

регіонального управління і місцевого самоврядування. Як зазначає Т. Панчишин: 

«Бенчмаркінг у публічному управлінні – це комплекс дій для порівняльного 

аналізу показників розвитку територій, встановлення та оцінювання основних 

факторів, що впливають на ефективність управлінських рішень, з метою 

виявлення резервів підвищення рівня економічного і соціального розвитку 

територій» [11, с.85]. В проектно-орієнтованому управлінні екологічним 

розвитком регіону інструментарій бенчмаркінгу може бути застосований для: 1) 

збору і аналізу інформації про найкращі зарубіжні і вітчизняні практики 

регіонального управління у сфері захисту довкілля і раціонального 

природокористування; 2) оцінки і відбору за визначеними еталонними критеріями 

екологічних проектів і програм екологічного розвитку регіону; 3) залучення і 

посилення міжнародного і міжрегіонального співробітництва у сфері 

природоохоронної діяльності організацій, установ і підприємств різних секторів 

суспільства; 

– застосування технологій проектного менеджменту в процесі розробки

стратегічної програми екологічного розвитку регіону, і кластерів зокрема.   

Т. Козаченко інтерпретує проектне управління як «сферу діяльності, у процесі 

якої визначаються і досягаються цілі проекту при балансуванні між обсягом робіт, 

ресурсами, якістю та ризиками» [12, с.52]. Управління проектами у публічній 

сфері – це процес інституалізації у програмно-цільовий формат способів 

втручання державних органів влади чи органів місцевого самоврядування у 

соціальну дійсність з метою розв’язання публічної проблеми. При цьому в умовах 

обмеженого часу та ресурсів створюються унікальні продукти чи послуги, які не 
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розроблялися раніше та відрізняються від існуючих аналогів[10, с.12]. Таким 

чином, управління проектами або проектний менеджмент в сфері екологічного 

розвитку регіону можна визначити як процес інституалізації у програмно-

цільовий формат способів втручання державних органів влади чи органів 

місцевого самоврядування у сферу формування і реалізації регіональної 

екологічної політики з метою досягнення цілей сталого (збалансованого) розвитку 

регіону і держави в цілому.В контексті екологічного розвитку регіонів проектний 

менеджмент як напрям управління у сфері реалізації регіональної екологічної 

політики сприятиме: 1) інституціоналізації програмно-цільового управління 

регіональною екологічною політикою; 2) формуванню єдиної регіональної 

інформаційної бази щодо проблем екологічної безпеки регіону і організацій 

(установ, підприємств, об’єднань тощо), які володіють ресурсами (матеріально-

фінансовими, технічними, науково-інтелектуальними, людськими) для виявлення 

і вирішення екологічних проблем регіону; 3) координації і інтеграції зусиль і 

ресурсів усіх секторів суспільства (державного, приватно-комерційного, 

громадського) для досягнення цілей сталого (збалансованого) розвитку регіону. 

Третій етап – формулювання і визначення цілей, завдань і інструментів 

регіональної екологічної політики на основі програмно-цільового підходу.  

Третій блок моделі – визначення критеріїв оцінки ефективності і 

результативності показників екологічного розвитку регіону і регіональної 

екологічної політики зокрема 

Отже, запропонована модель формування екологічної політики регіону на 

основі програмно-цільового і кластерного підходів представляє собою 

концептуальну схему розроблення стратегічних напрямків регіональної 

екологічної політики. 

Висновки. Аналіз сучасних тенденцій, що відображають напрямки 

формування політики екологічного розвитку на регіональному рівні дозволив 

визначити, що інноваційним і ресурсним потенціалом у розробленні моделі 

формування регіональної екологічної політики володіють програмно-цільовий і 

кластерний підходи. Реалізація програмно-цільового підходу в управлінні 

екологічним розвитком регіону передбачає розробку регіональних екологічних 

програм, що можуть входити до складу загальної стратегічної програми 

соціально-економічного розвитку регіону, а кластерний підхід, сутність якого 

полягає в об’єднанні і інтеграції зусиль державних органів влади, економічних 

суб’єктів, наукових центрів і громадськості у досягненні цілей сталого розвитку 

регіону, тобто синергетичний ефект взаємодії яких виявляється у високих 

показниках соціально-економічного і екологічного розвитку регіону. 

Модель    формування    політики   екологічного   розвитку  регіону   включає 
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реалізацію наступних етапів: створення та інституціоналізація екологічного 

кластеру (кластерів) регіону; розробка і формування напрямків регіональної 

екологічної політики в межах кластеру (кластерів); виявлення факторів 

антропогенного і техногенного впливу на довкілля регіональних кластерів; 

розробка і впровадження регіональних екологічних проектів і програм сталого 

(збалансованого) розвитку; формулювання і визначення цілей і завдань 

регіональної екологічної політики на основі програмно-цільового підходу; 

визначення критеріїв оцінки ефективності і результативності реалізації 

екологічної політики регіональних кластерів. 

Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка інтегральної 

моделі реалізації екологічної політики на регіональному рівні на основі 

менеджмент-орієнтованих підходів. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ПРОГРАМИ «ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО» 

Анотація. У статті досліджувалося управління та фінансування державної 

програми «Велике будівництво». Зокрема, здійснено дослідження поняття та 

сутності «державна цільова програма». Встановлено завдання та принципи, 

відповідно до яких повинно здійснюється реалізація державних цільових програм 

для досягнення поставлених в них цілей та ефективного результату. 

Охарактеризовано основні цілі та завдання програми у майбутньому та 

заплановане програмне фінансування на наступні періоди. Визначено мету 

державної програми «Велике будівництво» та перелік його об’єктів, які є 

об’єктами: транспортної, освітньої, спортивної інфраструктури та інфраструктури 

охорони здоров’я. Встановлено, що суб’єктом зазначеної програми є Президент 

України. Досліджено, що державна програма «Велике будівництво» не 

затверджена нормативно-правовим актом, передбаченим законодавством, єдиним 

джерелом зазначеної програми є веб-сайт «Велике будівництво», на якому 

визначено цілі і завдання програми. Визначено, що уповноваженими органами на 

розробку, затвердження та виконання державних цільових програм є Верховна 

Рада України, Кабінет Міністрів України та інші центральні органи виконавчої 

влади, тому встановлено, що Президент України не уповноважений на розробку 

та затвердження державних цільових програм. Досліджено, що фінансування 

державної програми «Велике будівництво» здійснюється з державного та 

місцевого бюджетів, однак відсутній бюджетний розпис на фінансування 

будівництва та реконструкції визначених програмою об’єктів інфраструктури. 

Проаналізовано Закон України «Про державні цільові програми» на підставі чого 

зроблено висновок, що державна програма «Велике будівництво» не відповідає 

змісту норм, які містяться в зазначеному Законі. Виділено особливості управління 

та фінансування державної програми «Велике будівництво», до яких віднесено: 

зміну процедури розробки державної цільової програми, передбаченої 

https://doi.org/10.32689/2708-7530-2020-5(5)-7-14


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №5 (5) 2020 

101 

законодавством України; не наведена структура програми «Велике будівництво», 

що передбачена Законом України «Про державні цільові програми».  

Ключові слова: цільова програма, загальнодержавні програми, проект 

програми, фінансування програми, джерела фінансування, державний бюджет. 
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FEATURES OF MANAGEMENT AND FINANCING OF THE STATE 

PROGRAM "GREAT CONSTRUCTION" 

Abstract. The article examines the management and financing of the state program 

"Large Construction". In particular, a study of the concept and essence of the "state 

target program". Tasks and principles have been established, according to which the 

implementation of state target programs should be carried out in order to achieve the 

goals set in them and the effective result. The main goals and objectives of the program 

in the future and the planned program funding for the following periods are described. 

The purpose of the state program "Large-scale construction" and the list of its objects 

which are objects: transport, educational, sports infrastructure and health care 

infrastructure are defined. It has been established that the subject of this program is the 

President of Ukraine. It is investigated that the state program "Large Construction" is 

not approved by the normative legal act provided by the legislation, the only source of 

the specified program is the website "Large Construction" on which the purposes and 

tasks of the program are defined. It is determined that the Verkhovna Rada of Ukraine, 

the Cabinet of Ministers of Ukraine and other central executive bodies are authorized to 

develop, approve and implement state target programs, therefore it is established that 

the President of Ukraine is not authorized to develop and approve state target programs. 

It has been studied that the state program "Large Construction" is financed from the 

state and local budgets, but there is no budget for financing the construction and 

reconstruction of the infrastructure facilities identified by the program. The Law of 

Ukraine “On State Targeted Programs” was analyzed, on the basis of which it was 

concluded that the state program “Large Construction” does not correspond to the 

content of the norms contained in this Law. Peculiarities of management and financing 

of the state program "Large Construction" are singled out, which include: change of the 

procedure for development of the state target program provided by the legislation of 

Ukraine; the structure of the program "Large construction" provided by the Law of 

Ukraine "About the state target programs" isn't resulted. 
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Постановка проблеми. Державні цільові програми є одним із шляхів 

втілення в життя державної політики діючою владою. Президентська програма 

«Велике будівництво» є масштабним проектом, який спрямований на покращення 

освітньої, транспортної, спортивної інфраструктури та інфраструктури охорони 

здоров’я, об’єкти якої охоплюються всією територією України. Важливим 

питанням у ефективності та реальному втіленні державної програми «Велике 

будівництво» є його управління, яке спрямоване на розробку, затвердження 

встановлення шляхів реалізації та контроль за її виконанням збоку 

уповноважених органів. Не менш важливим у ефективності реалізації державної 

цільової програми є її фінансування. Виділені з відповідного фінансового джерела 

та правильно розподілені кошти дозволяють втілити в життя цілі, передбачені 

державною програмою. Тому, доцільно дослідити та встановити особливості 

управління та фінансування державної програми «Велике будівництво», яке 

відрізняють її від інших державних цільових програм. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Теоретичною основою 

дослідження поняття та сутності державної цільової програми є наукові праці: 

Агєєва Д.О., Петренка І., Берназюка І.М. Науковцями, які досліджували сферу 

фінансування державних цільових програм є: Кузнєцова А.Я., Гетьман Є.М. 

Перелік наукових праць зазначених науковців стали підґрунтям для здійснення 

даного дослідження та подальшого розвитку досліджуваної теми.  Наукова 

література не містить досліджень у сфері управління державної програми «Велике 

будівництво». 

Мета статті – встановити та виділити особливості управління та 

фінансування державної програми «Велике будівництво».  

Виклад основного матеріалу. Дослідження особливостей державної 

програми «Велике будівництво» доцільно розпочати з визначення сутності та 

змісту державної цільової програми. 

В науці під поняттям «державна цільова програма» розуміють –  комплекс 

системних науково обґрунтованих завдань і заходів, спрямованих на отримання 

позитивних результатів (ефектів) розвитку держави, соціуму, галузей економіки, 

адміністративно-територіальних одиниць, що здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України, інших надходжень максимально ефективними 

методами при збалансованому забезпеченні ресурсами та ефективному розвитку 

виробництва, узгоджений за строками проведення та виконавцями [1, С.168]. 

Цільові державні програми є одним із основних способів реалізації 

державних рішень. Основним завдання державних цільових програм є 
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забезпечення необхідною концентрацією економічних, фінансових і виробничих 

ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку держави. Створення та реалізація 

державних програм забезпечує можливість [2, С. 24]:  

– сконцентрувати ресурси для розв’язання певної проблеми;

– об’єднати зусилля всіх зацікавлених організацій;

– визначити довгострокові цілі й розробити стратегію на довготривалий

період [2, С.24]. 

Можна виокремити низку принципів, дотримання яких забезпечить 

успішність державних цільових програм, а саме:  

– ефективність програми, що полягає у позитивному кінцевому результаті,

який формується у вигляді сукупності завдань і цілей; 

– блокова розробка програми, де її структура пов’язана із взаємозалежними

видами діяльності; 

– розуміння програми як цілісного об’єкта управління незалежно від відомчої

належності елементів, що її складають; 

– системний підхід до управління програмою на всіх етапах її реалізації;

– забезпечення програми як єдиного об’єкта управління необхідними

фінансовими, кадровими, матеріальними та іншими ресурсами [2, С.24,25]. 

Так, «Велике будівництво» — Президентська програма, яка спрямована на 

масштабну розбудову якісної інфраструктури в Україні. Програма ініційована 

Президентом України та стартує вже з 1 березня 2020 року. Зазначена програма 

передбачає будівництво чи реконструкцію наступних об’єктів: 6,5 тис. км доріг, 

142 шкіл, 117 дитсадків, 212 відділень екстреної медичної допомоги, 570 

медичних амбулаторій, 122 спорткомплексів по всій країні до 2021 року [3]. 

Важливим є той факт, що зазначена програма не затверджена жодним 

нормативно-правовим актом. Єдиний нормативно-правовий акт, яким згадується 

програма «Велике будівництво» є указ Президента України від 23.06.2020 р. 

№246/2020 «Про Координаційну раду з реалізації програми «Велике будівництво» 

[4]. 

Згідно зі ст.10 Закону України «Про державні цільові програми» (далі – 

Закон) загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, 

соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля за поданням 

Кабінету Міністрів України затверджуються законом. Інші державні цільові 

програми за поданням державних замовників затверджуються Кабінетом 

Міністрів України [5]. 

Таким чином, державна цільова програма повинна бути затверджена у 

встановлений законодавством порядку. На підставі того, що програма «Велике 

будівництво» не затверджена жодним правовим актом, відповідно юридичної 

https://www.president.gov.ua/documents/2462020-34241
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сили вона не має. Крім того, згідно ст.9 Закону проект державної цільової 

програми повинен містити: 

– паспорт програми – стислий виклад основних даних (назва, рішення про

розроблення, відомості про державного замовника та відповідальних виконавців 

програми, строк виконання, обсяги та джерела фінансування) [5]; 

– визначення мети програми [5];

– обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, а також необхідності

фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України [5]; 

– перелік заходів і завдань з визначенням виконавців, строків виконання (в

цілому і поетапно), обсягів та джерел фінансування (з розбивкою за роками) [5]; 

– розрахунок очікуваних результатів (економічних, соціальних, екологічних

тощо) виконання програми та її ефективності [5]; 

– розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування програми, у тому

числі за рахунок коштів Державного бюджету України (з розбивкою за роками) 

[5]. Проект державної цільової програми підлягає обов'язковій державній 

експертизі, що проводиться відповідно до закону [5]. 

Відповідно, інформація про програму «Велике будівництво» міститься лише 

на веб-сайті «Велике будівництво» [3], де подається інформація стосовно мети, 

яка зводиться до покращення інфраструктури. Також, подається інформація 

стосовно кількості об’єктів, обсягу фінансування і видатки. 

Стосовно суб’єктів уповноважених на розробку та прийняття державної 

цільової програми, то відповідно до ст.6 Закону мають право ініціювати 

розроблення державної цільової програми та громадське обговорення концепції 

програми: Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, 

розвідувальні органи України, Національний банк України, Національна академія 

наук України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські ради, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації [5]. 

Державна цільова програма як вид стратегічного акта Кабінету Міністрів 

України – це офіційний ненормативний документ політико-правового характеру, 

який розробляється урядом або, за його дорученням, іншими органами виконавчої 

влади, затверджується постановою або розпорядженням Кабінету Міністрів 

України та у якому визначається мета, заходи, спрямовані на їх реалізацію, 

стратегія досягнення поставленої мети, строки виконання, фінансові та інші 

необхідні ресурси, суб’єкти, відповідальні за виконання відповідних завдань, 

визначених у програмі [6, С.20]. 

Кабінет Міністрів України здійснює повноваження щодо розроблення та 

забезпечення виконання програм у визначених сферах (соціального, науково-
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технічного тощо), але їх затвердження, тобто надання юридичної сили, належить 

до повноважень парламенту [6, С.17]. 

Суб’єктами затвердження державних цільових програм є Верховна Рада 

України, відповідно до ст.16 Закону повноваження Верховної Ради України щодо 

затвердження, внесення змін та дострокового припинення державних цільових 

програм Верховна Рада України відповідно до Конституції України: 

– за поданням Кабінету Міністрів України затверджує загальнодержавні

програми; 

– приймає рішення щодо внесення змін до затверджених нею

загальнодержавних програм; 

– у разі необхідності приймає рішення про дострокове припинення

виконання загальнодержавних програм або про продовження строку їх виконання 

[5]. 

Програма «Велике будівництво» є Президентською програмою. Аналізуючи 

норми Закону та сутність державних цільових програм доходимо до висновку, що 

Президент України не є суб’єктом ініціювання та затвердження державних 

цільових програм, тобто програма «Велике будівництво» є гаслом або ж 

рекомендацією, а не документом політико-правового характеру. 

Стосовно фінансування державних цільових програм, то відповідно до ст.15 

Закону джерелами фінансування державних цільових програм поділяються на дві 

групи:  

1) Державний бюджет України;

2) інші джерела, передбачені законом [5].

За результатами реформи децентралізації влади, розширилися права

первинної ланки бюджетів (територіальні громади) з використання отриманих 

власних фінансових ресурсів та державного майна, що було передане в 

комунальну власність, що значно розширює фінансову базу органів місцевого 

самоврядування і дає можливість фінансувати значну частину витрат бюджетів 

державних цільових програм за рахунок власних доходів [7, С. 301]. 

Так, для реалізації програми «Велике будівництво» використовуватимуться 

кошти з державного бюджету, Державного фонду регіонального розвитку та 

місцевих бюджетів. Підрядниками є кожен, хто надає послуги державі в межах 

програми «Велике будівництво» та обирається через електронну систему 

публічних закупівель ProZorro згідно з Законом України «Про публічні   

закупівлі» [3]. 

Міністерство фінансів України використовує різні інструменти фінансування 

державних цільових програм: перший підхід – фінансування проектів 

здійснюється окремими бюджетними програмами загального фонду держбюджету 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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або як субвенції з державного місцевим бюджетам (у такому разі виконавцем 

проекту є місцева влада); другий підхід – фінансування проектів розвитку через 

спеціальний фонд бюджету. У такому випадку гроші виділяються (у разі їхнього 

надходження) лише на конкретний тип видатків [8]. 

Програма «Велике будівництво» передбачає використання  5,55 млрд грн. В 

той же час, з державного бюджету України передбачені видатки в сумі 3,19 млрд 

грн., з місцевого бюджету – 2,35 млрд грн. Крім цього, гроші в сумі 35 млрд грн. 

виділено з Фонду боротьби з коронавірусом  «Укравтодору» на ремонт доріг в 

межах реалізації Президентської програми «Велике будівництво». 

Висновки. Державна програма «Велике будівництво» покликана здійснити 

розвиток великих інфраструктурних об’єктів, зокрема доріг для покращення 

соціально-економічного розвитку держави та розбудови інфраструктури. Проте, 

цю програму не можна назвати державною цільовою програмою, так як вона не 

повністю відповідає вимогам чинного Закону України «Про державні цільові 

програми». За результатами проведеного дослідження виділено наступні 

особливості управління та фінансування державної програми «Велике 

будівництво»: зміна процедури розробки державної цільової програми, 

передбаченої законодавством України; не наведена структура програми «Велике 

будівництво», що передбачена Законом України «Про державні цільові 

програми». Разом із цим, суспільна значимість програми є високою. 
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УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ЯК ЧАСТИНА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Анотація. У сучасних умовах перед вченими постає питання реалізації 

фундаментальної місії економіки, для якого необхідно оновити мислення, 

політику, систему та практику суспільства та трудових відносин. Це сприятиме 

підвищенню ефективності роботи, рівності та соціальної справедливості на 

робочому місці. Тому всі ці фактори не лише кидають виклик існуючим 

інституціям, теоріям і практикам, але й протиставлять питання традиційній 

методологічній парадигмі його досліджень, тим самим недооцінюючи роль 

суб’єкта управління. Так, на сьогодні стратегічної мети розвитку соціально-

трудових відносин на державному рівні не існує, тому виникає суперечність між 

встановленою національною метою побудови інноваційної економіки та 

відповідною цьому затримкою розвитку соціально-трудових відносин. У зв’язку з 

цим проблеми у сфері праці та соціальних відносин серйозно перешкоджатимуть 

формуванню нового типу економіки та її належного становища у світовій 

економіці. Тому потрібно вирішити три завдання: виявлення змін у соціальних та 

трудових відносинах та основних світових та національних тенденцій у методах 

наукового аналізу, діагностувати системні проблеми, які перешкоджають 

позитивним змінам у соціальних та трудових відносинах, розробка 

методологічних основ досліджень та соціально-трудових відносин. Метою статті 

є розроблення такої стратегії управління змінами на рівні держави, яка б 

дозволила з мінімальними витратами досягти максимального ефекту. З метою 

досягнення поставленої мети в статті проаналізовані фактори, які впливають на 

формування стратегії управління змінами, визначенні напрямки формування 

стратегії та розроблений процес її формування. Для визначення оптимального 

результату проведений аналіз співвідношення ефекту від реалізації стратегії та 

витрат, які на неї спрямовуються. Розроблена стратегія управління змінами може 

застосовуватися на державному рівні з метою реалізації державних проектів та 
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програм. На основі врахування взаємозв’язків між внутрішніми та зовнішніми 

елементами функціонування проектів та програм, можливе формування 

ефективної команди та вибір оптимальних інструментів управління.  

Ключові слова: розвиток, стратегія, менеджмент, формування, реалізація, 

модель. 
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CHANGE MANAGEMENT AS PART OF PUBLIC ADMINISTRATION 

Abstract. In modern conditions, scientists are faced with the question of 

implementing the fundamental mission of the economy, for which it is necessary to 

update the thinking, policy, system and practice of society and labor relations. This will 

contribute to improved performance, equity and social justice in the workplace. 

Therefore, all these factors not only challenge existing institutions, theories and 

practices, but also oppose the issue to the traditional methodological paradigm of his 

research, thereby underestimating the role of the subject of management. So, today there 

is no strategic goal for the development of social and labor relations at the state level, 

therefore, a contradiction arises between the established national goal of building an 

innovative economy and the corresponding delay in the development of social and labor 

relations. In this regard, problems in the world of labor and social relations seriously 

impede the formation of a new type of economy and its proper position in the world 

economy. Therefore, it is necessary to solve three tasks: identifying changes in social 

and labor relations and the main world and national trends in the methods of scientific 

analysis, diagnosing systemic problems that prevent positive changes in social and labor 

relations, developing the methodological foundations of research and social and labor 

relations. The aim of the article is to develop such a strategy for managing changes at 

the state level, which made it possible to achieve maximum effect with minimal costs. 

To achieve this goal, the article analyzes the factors influencing the formation of the 

change management strategy, determining the direction of the strategy formation, and 

the process of its formation is developed. To determine the optimal result, an analysis of 

the ratio of the effect from the implementation of the strategy and costs was carried out, 

and they are directed to it. The developed change management strategy can be applied 

at the state level with the aim of implementing state projects and programs. Taking into 
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account the relationship between the internal and external elements of the functioning of 

projects and programs, it is possible to form an effective team and the choice of optimal 

management tools. 

Keywords: development, strategy, management, formation, implementation, 

model. 

Постановка проблеми. Зміни супроводжують будь-яку діяльність. 

Соціальна система, до якої належать малий, середній і крупний бізнес та цілі 

країни, має динамічний характер. На них впливає безліч факторів у зовнішньому 

середовищі, вони налагоджують взаємовпливи з іншими учасниками, виживають і 

стають сильнішими або більше не існують в умовах криз, ведуть торгові війни, 

утворюють торгові союзи та військові групи, зменшення ефективності та загроза 

банкрутства, що призводить до руху персоналу або міграції населення. В 

контексті переходу на принципово різні соціальні, технологічні, економічні та 

культурні рівні, як правило, необхідні зміни у механізмах та технологіях, 

вимирання старих технологій та народження нових внутрішніх компаній чи 

національних інституцій. Разом з тим, часто виникає необхідність одночасно 

змінювати предмет, об’єкт та механізм дії. Крім того, як об'єкт, так і суб'єкт 

включають зазначені вище соціальні елементи. Необхідно враховувати, що 

соціальні системи не завжди поводяться розумно. Людина, група, колектив та 

компанія повинні керуватися не лише стимулами та економічними інтересами, а й 

цінностями, стереотипами та переконаннями, що вимагають довіри працівників, 

громадян та професійного керівництва. Якщо зміни відбудуться, вони точно 

вплинуть на рівень статусу за рахунок нового запиту та відповіді на нього. Іноді 

вирішення ситуації не може бути здійснене еволюційним (реформаторським) 

способом, а лише революційним шляхом. 

Управління змінами в соціальних системах можна розглядати з двох точок 

зору. З одного боку, зміни можуть бути спрямовані на підвищення ефективності 

діяльності органів виконавчої влади та державного управління. Так, Сак Ю.А. 

визначає реформування як форму впорядкування, вдосконалення та розвитку 

структури державних інститутів влади. [20] Вважає це частиною загальної 

системи країни, яка гарантує призначення і функції країни в умовах взаємодії між 

людськими, фінансовими та матеріальними ресурсами, установами, організаціями 

та бізнесом. А її реалізація; є безперервним процесом у часі та просторі, який 

досяг результатів у вдосконаленні державотворчого механізму та інституційного 

підґрунтя державних інституцій, а результатом є соціально-економічний розвиток 

країни. Дементов В.О. визначає, що зміни в рамках державного управління в 

сучасній Україні передбачають здатність діяти і мислити на основі важливих 
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універсальних принципів діалектичного аналізу дійсності (об’єктивність, система, 

історизм, діалектичні суперечності) та конкретних внутрішніх наукових 

принципів: від абстракції до конкретного вдосконалення та реалістичний. [19] 

Завдяки цьому відбувається об’єднання логіки та історії, яке одночасно служить 

методом наукового пізнання. 

З іншого боку, зміни можна розглядати як результат підвищення 

продуктивності праці та якості послуг установ і організації, в тому числі у сфері 

охорони здоров’я, культури, освіти тощо, а також як наслідок впровадження 

інноваційних планів розвитку на комерційних та некомерційних державних 

підприємствах. Дане визначення зустрічається у дослідженнях таких авторів, як 

Легрейд П. та Руккіа Л.Г., які розглядають зміни з точки зору співпраці з іншими 

учасниками, а також за рахунок сприйняття держави у іншому уряді. [8] На основі 

врахування особливостей, переваг та наслідків такої співпраці формується 

напрямок змін. Кларк А. та Чешире Л. розглядають необхідність змін як проблему 

технічного управління, яку можна вирішити шляхом підвищення ефективності та 

орієнтації на споживача в рамках відповідної галузі. [3] У той же час розробка 

стратегії дозволить уникнути політичних питань, пов'язаних із сумісністю між 

зростанням та життям, та просуває економічні та транзакційні концепції міських 

жителів, які часто погіршують міську політику. Така стратегія важлива, оскільки 

вона стосується внутрішньої практики управління місцевою державою та її 

взаємин із громадянами, а не форми правління за межами держави, яка зазвичай 

пов’язана з позаміською політикою. Інграмс А. зауважує, що впровадження теорії 

управління змінами можливе за рахунок відкритості уряду, яке може мати багато 

сприятливих наслідків для управління, але в той же час ризикує політичним 

зловживанням. [6] На основі аналізу чотирьох історичних тенденцій визначають, 

що необхідно зосередити увагу на соціальних техніках Поппера та деяких змінах 

у концепції серйозних політичних питань у галузі машинобудування.  

У зв’язку з цим, стратегію управління змінами необхідно будувати на основі 

врахування декількох чинників, таких як, досягнення соціальної ефективності та 

задоволення потреб основних учасників формування та споживання цінностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розроблення стратегії управління 

змінами повинно враховувати напрями, заходи, інструменти і механізми 

досягнення ефективності з мінімальними втратами. Так, Бел Р., Смірнов В. та 

Вейт А. [1] проаналізували зміст та переваги ключових заходів з управління 

змінами. На основі аналізу зробили висновок, що результат забезпечує модель 

управління змінами, розроблену на основі досвіду в галузі програмного 

забезпечення для підприємств та організацій, а також практичний посібник з 

управління змінами в основних галузях. Шреста М. [13] зробила подібне 
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дослідження з даної тематики. Разом з тим, даний аналіз спрямований на 

дослідження і формування результатів для малих та середніх підприємств і не 

гарантує досягнення ефективності для великих підприємств та об’єднань. 

Вейснер Р, Чаді Д. та Бест П. [17] в своїй роботі взаємопов’язують 

спілкування, атрибути управління та ймовірність організації успішно здійснити 

серйозні зміни. Хоча зміни вимагають як сильної оборони, так і адекватного 

спілкування, щоб допомогти подолати інерцію всередині компанії, часте 

спілкування може коштувати дорого, особливо у потужних менеджерів та 

великих організацій. В результаті аналізу зроблений висновок, що розмір 

організації, регулярне спілкування та орієнтовані на результат менеджери 

позитивно корелюють із змінами. Однак у компаніях, які успішно впровадили 

великі зміни, використання частого спілкування контролюється: коли менеджери, 

як правило, дуже орієнтовані на результати або у великих організаціях. Це 

показує, що організації, які бажають сприяти змінам, повинні враховувати 

взаємодію між атрибутами менеджера та механізмами спілкування. Крівцов А.І., 

Полінова Л.В. та Чупіна І.П. [7] провели дослідження змін у системах управління 

холдинговою компанією для вирішення стратегічних проблем регіону. 

Проведений аналіз холдингових компаній регіонального значення, що мають 

значний вплив на соціально-економічні показники. За допомогою 

запропонованого механізму можна планувати та реалізовувати економічний 

розвиток, забезпечуючи організації поточну стабільність, довгострокову 

стабільність та швидкість розвитку відповідної ринкової ситуації. Разом з тим, 

дані дослідження спрямовані на великі та потужні організації і не задовольняє 

інтереси малих та середніх організацій. 

Гонг П.С., Калларакал Т.К., Моіна М. та Хопкінс М. [5] зосередили 

дослідження на вивченні особливостей організаційних змін в різних галузях 

економіки. На прикладі трьох організацій, розташованих в різних сферах 

управління та керують змінами, зростанням та трансформацією в своїй 

організаційній екосистемі висвітлено роль свідомого підприємницького 

керівництва та вплив механізмів організаційного зростання на організаційні 

навички та репутацію. Разом з тим, враховуючи динаміку економік, що 

розвиваються, та масштабні економічні перетворення, управління змінами та 

організаційне зростання в цьому контексті заслуговує на додаткові дослідження. 

Мартінсуо М. та Говерфальт П. [9] перейшли в своїх дослідження від аналізу 

управління змінами на рівні окремих суб’єктів господарювання до управління на 

рівні державних проектів і програм. Управління програмами стало успішним 

методом у дослідженнях управління проектами, а також у державних та 

приватних організаціях і є ефективним методом управління складними, 
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невизначеними та масштабними змінами. На основі використання унікальної 

теоретичної основи для висвітлення особливого характеру та передумов плану 

змін та управління ними, висвітлені основні результати, спрямовані на: 

управління життєвим циклом модифікованої програми, управління програмою в її 

контексті та здатність керувати програмою. Запропоновані дослідження щодо 

використання процедур у різних типах змін, шляхом процедур змін, різних 

процедур для управління профілями та можливостями учасників, співіснування та 

взаємодії багатьох процедур, а також створення цінності та створення мереж 

складних зацікавлених сторін, пов'язаних із зміною процедур. Зроблений 

висновок, що у міру того, як зміни стають все більш поширеними в динамічному 

середовищі організацій, зростає потреба розвивати управління програмами у 

напрямку здатності організації керувати ціннісно-орієнтованими, інтегрованими 

та багатопроектними змінами в складному середовищі зацікавлених сторін. 

Сах С.К. та Надда В. [12] викладають стратегічне мислення та управління 

змінами в готельно-туристичній галузі Великобританії у складних ділових 

умовах. Для аналізу дослідники використовували різні моделі, включаючи модель 

TALC та модель IBTEE для вивчення явища дослідження. Результати показали, 

що управління обраними готелями значною мірою залежить від цілей навчання 

для ефективної адаптації до змін, тоді як навчання та дослідження відстають. 

Найбільшим обмеженням для ефективної адаптації до змін є різноманітний фон 

робочої сили, оскільки більшість із них мультикультурні. Крім того, 

комунікативні та культурні бар'єри викликають проблеми в процесі змін.  

Розвиваючи теорію необхідності розробки стратегії управління змінами Рабе 

А.М. [11] визначив, що кожна країна повинна покладатися на свою систему знань 

та систему цінностей, щоб вижити. Тому дослідження було зосереджене на 

визначенні запропонованої стратегії управління змінами в системі цінностей та 

структурі знань студентів приватних університетів Йорданії. 

Постановка завдання. Метою даної статті є розробка цілісної стратегії 

управління змінами в соціально-трудових відносинах на рівні держави. 

Виходячи в поставленої мети, можна визначити наступні завдання: 

- проаналізувати основні фактори, які впливають на процес проведення змін;

- сформувати процес проведення змін та виділити напрямки формування

стратегії; 

- проаналізувати залежність між співвідношенням витрат на реалізацію змін

та досягнутого результату; 

- розробити модель напрямків проведення змін з метою досягнення

максимального результату. 

Об’єктом дослідження є система управління змінами. 
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Предметом дослідження є суспільно-економічні відносини, які виникають 

між господарюючими суб’єктами та державними органами вади в процесі 

підготовки та проведення змін. 

Результати дослідження. В сучасних умовах державні органи все частіше 

стикаються з необхідністю професіоналізації  та формалізації  управління 

змінами. Дуже важливо відзначити, що зміна не є випадковою поведінкою. У 

вищезгаданій зарубіжній практиці актуальність завдання адаптації набуває 

актуального значення. Для успішного виконання своїх функцій держава повинна 

постійно змінювати себе, зосереджуючись на виконанні своєї місії в сучасних 

дедалі більш нестабільних умовах. При цьому, необхідно враховувати, що 

макроекономічний процес постійно змінює середовище і опосередковано впливає 

на кожного громадянина.  

Таблиця 1 

SWOT-аналіз передумов та факторів проведення змін 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Збільшення кількості нових робочих місць. 

Формування основи для перспективного 

нового допоміжного ринку 

Розробка потужного інструменту для 

організації та розвитку бізнесу 

Зосередженість на потребах споживачів 

Свобода підприємницької діяльності 

Концентрація виробничих факторів 

Можливість невідповідності або 

недотримання чинних нормативних актів 

Розроблення нових механізмів підтримки 

підприємництва 

Розширення технологічного 

потенціалу регіону 

Контроль та регулювання 

монопольної діяльності 

Недостатня технічна підготовка до 

використання науково-технічних 

результатів 

Низький рівень кваліфікації 

підприємців та службовців 

Можливості Загрози 

Створення нових бізнес-одиниць 

Активне використовування потенціалу: 

природні ресурси, науково-технічний 

персонал тощо. 

Створення науково-технічних центрів 

Використовування розвинених паливно-

енергетичних та індустріальних парків 

Організаційна мобільність 

З точки зору масштабу, не існує 

ефективного механізму ділової 

взаємодії 

Велика корпоративна монополія 

Недостатня економічна політика у 

розвитку структури бізнес-одиниць 

Недосконала фінансово-кредитна 

система 

складено автором на основі [15, 16, 18] 
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Отримані висновки є основою для формулювання рекомендацій та стратегій 

подальшого розвитку економічних суб’єктів. Вплив використання підказок та 

стратегій на практиці може включати: оптимізацію діяльності за рахунок 

підвищення якості та ефективності інформаційного потоку; збільшення та 

підтримка існуючих організацій, зменшуючи ризики реалізації проекту; та 

збільшення активності населення шляхом надання ресурсної бази. З точки зору 

формування стратегії, переваги важливі, оскільки вони можуть бути використані 

як основа для формування стратегії. Якщо переваг недостатньо, то для 

формування на їх основі успішної стратегії необхідно терміново закласти основу 

для формування ефективної стратегії. У той же час, успішна стратегія повинна 

бути спрямована на усунення слабких місць, які заважають нормальній роботі, і 

перешкоджати використанню привабливих можливостей. Принцип тут простий: 

організаційна стратегія повинна враховувати як переваги, так і недоліки 

можливостей та загроз. Ризиково слідувати стратегічному плану, який неможливо 

повністю реалізувати без використання наявних ресурсів та досвіду, інакше він не 

буде реалізований через слабкі місця. Загалом, стратегія повинна базуватися на 

принципі максимізації стабільності та уникнення стратегій, які не можуть сприяти 

досягненню мети та викликати підозру. 

Таким чином, невизначеність зовнішнього середовища ускладнюють 

наступні елементи: Національна оборона, боротьба з тероризмом, економічна 

глобалізація, екологічні проблеми та необхідність їх вирішення, здоров’я та якість 

життя тощо. Невизначеність є головним пріоритетом навколишнього середовища 

та ініціатором його перетворення, а зміни - це реакція суб’єкта, яка полягає у 

адаптації до середовища. Це одночасно і мета, і засіб – конкретне вирішення 

проблеми. При зміні специфікації її швидкість збільшується. При цьому нова 

політика та стратегії країни можуть вимагати трансформації вже існуючих 

структур і конкретних функцій, ділових та адміністративних процесів конкретних 

організацій (міністерства, відомства, установи, служби, установи.  

Зміни на макрорівні переплітаються зі змінами на організаційному рівні. У 

цьому випадку здійснення основних дій не вимагає занадто багато часу та 

вкладень капіталу, але необхідна спеціалізація та якість продукції, взаємодія між 

працівниками та структурними підрозділами, яка легко координується, а 

поведінка суб’єкта стає передбачуваною та керованою. При цьому, час від часу 

існуюча рутинна система раптово втрачає свою ефективність як під впливом 

зовнішніх змін, так і через втрату певної інформації та погіршення самої рутини. 

Отже, для підтримки ефективності потрібно ввести зміни до існуючих систем 

вашої компанії. 

Зміни   в   повсякденних   процесах   відбуваються   під    впливом   інновацій, 
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яких є ініціатива окремих працівників, персоналу або керівництва. Відповідно до 

постійно мінливих інноваційних об’єктів, її можна розділити на два аспекти: 

технологію та управління. Технологія включає створення нових продуктів або 

вдосконалення існуючих продуктів або технологій. Загалом, інновації спрямовані 

на підвищення ефективності функціонування системи, поліпшення ділових 

операцій, створення нових продуктів або вирішення політичних проблем, 

посилення впливу конкретних посадових осіб, перерозподіл ресурсів тощо. 

Зрештою, завдання управління змінами полягає у правильній оцінці 

характеру процесів, що відбуваються у зовнішньому середовищі функціонування, 

відборі та впровадженні інновацій, що зводять всі внутрішні та зовнішні впливи 

до єдиної лінії та підтримці чи підвищенні ефективності. 

Процес управління змінами починається з усвідомлення проблеми зниження 

ефективності або загрози цій проблемі в майбутньому. Другий - встановити цілі 

адміністративних проектів, які включають розробку нових стратегій управління, 

систем та структур та зміну відповідних умов діяльності. Коли новий 

організаційний проект буде готовий, буде розроблений план впровадження. І під 

час процесу впровадження він повинен стежити за досягнутими результатами. На 

рисунку 1 представлений процес змін та досягнення результатів. 

Рис. 1 Передумови та процес проведення змін (розроблено автором на 

основі [2, 14]) 

Процес проведення змін ділиться на чотири рівні: стратегічний, тактичний, 

оперативний та операційний. При цьому, кожен рівень характеризується власним 

обсягом планування та циклом контролю. На стратегічному рівні планування і 

реалізація триває близько 6 років та перевіряється один раз на рік, на тактичному 
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рівні період триває від 1 до 6 років і перевірка відбувається один раз на квартал, 

на оперативному рівні – від 3 місяців до 1 року і перевірка триває один раз на 

місяць, а на операційному рівні – від 1 до 3 місяців і перевірка триває один раз на 

тиждень. 

За способом досягнення цілей розвитку можна виділити такі основні 

напрямки реалізації: орієнтація на процеси, головним чином шляхом 

впровадження стандартизованих процесів (у контексті поточної діяльності) для 

досягнення цілей виконавчої установи, або ж проектно-орієнтована система 

управління, в якій цілі виконавчої установи досягаються насамперед шляхом 

реалізації проекту. Проект передбачає низку пов’язаних із цим заходів, 

спрямованих на створення унікальних результатів з точки зору обмежень у часі та 

ресурсах. 

Вибір способу досягнення цілей залежить від обсягу та терміновості змін, що 

вимагаються цілями виконавчої влади, порівняно з поточною ситуацією. Якщо 

мета не передбачає серйозних надзвичайних змін у поточному стані, може бути 

використана орієнтована на процес система управління. Якщо ні, рекомендується 

використовувати проектно-орієнтовану систему управління. Передбачається, що 

окремий проект може бути реалізований в орієнтованій на процеси системі 

управління, і буде регулярний стандартизований процес у проектно-орієнтованій 

системі управління. 

Метою управління мотивацією учасників проекту є підвищення якості 

реалізації проекту шляхом підвищення ефективності учасників проекту. Для 

управління стимулами учасників проекту можуть бути використані як 

матеріальні, так і нематеріальні механізми стимулювання. Процес управління 

стимулами базується на ключових показниках ефективності, таких як показники 

професійної діяльності. Метою управління потенціалом є підготовка необхідних 

управлінських знань та навичок та створення певної культури. Основним 

інструментом управління компетентністю є навчання. Метою організаційного 

забезпечення управлінської діяльності є надання адміністративної підтримки 

управлінським функціям через спеціалізовані структурні підрозділи та колегіальні 

органи в рамках організаційної структури. 

Таким чином, на етапі впливу факторів зовнішнього середовища, 

встановлення цілей розвитку та переходу до реалізації проекту, або ж на етапі 

переходу до реалізації проекту (рис. 1) можуть виникати невідповідності, які 

називають розривами. Подолання цих розривів і вимагає проведення змін. Даний 

процес може базуватися на ранньому аналізі зовнішньої ситуації та на логіці 

процесів, що відбуваються для вирішення проблем неефективного управління та  

необхідності   змін.   При   цьому   з’являється можливість заздалегідь ввести всі 
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необхідні зміни в організацію процесу. План трансформації повинен задовольняти 

умовам: з меншими витратами має досягатися максимальний результат. Теорія 

максимізації результату в комерційних проектах передбачає зростання загальної 

вартості при найбільш оптимальному співвідношенні активів та фінансових 

ресурсів, які витрачаються для його реалізації. В роботі [6] детально розглянутий 

процес встановлення оптимального співвідношення між витратами на реалізацію 

проекту та досягненням максимального результату. Таким чином, співвідношення 

витрат на реалізацію змін та досягнутого результату можна представити у вигляді 

схематичної залежності (рис. 2). 

Рис. 2 Співвідношення ефекту від реалізації проекту та витрачених ресурсів 

(розроблено автором на основі [4, 8, 10]) 

Зовнішнє середовище надає велику кількість інформації про події, які 

впливають на ефект від реалізації проекту. Зі зміною фінансового важеля цей 

потік інформації буде посилюватися. Принциповою проблемою в даному випадку 

стане визначення загального потоку сигналів, які вказують на майбутні зміни. 

Занадто сувора фільтрація інформації є небезпечною, оскільки збільшує 

можливість відхилення того, що є справді важливим у процесі відбору. З іншого 

боку, майже неможливо обробити весь потік інформації, і реагування на занадто 

велику кількість сигналів призведе до неефективного розпорошення ресурсів. 

Вміння знаходити золоту середину та визначати справді важливу інформацію є 

однією з ключових навичок, необхідних для ефективного управління змінами. 

Альтернативним способом виявлення проблем зі зниженою ефективністю та 

зміною вимог є реагування із запізненням, що є результатом зниження загальної 

вартості. Це погіршення означає, що зовнішні несприятливі фактори почали діяти 

або що погіршення існуючих рутинних процедур пройшло довгий шлях. 

Управління  змінами  можна  застосовувати  в  різних ситуаціях і знаходити 
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різні   форми   реалізації.   Важливою   сферою   є   можливі  взаємозв’язки   між 

внутрішніми та зовнішніми умовами функціонування, параметрами 

організаційного персоналу, різними типами криз та основними інструментами 

управління змінами. Перш за все, ці посилання потрібно чітко визначити, а потім 

базуватись на досвіді, обґрунтованій оцінці стану та інструментами змін (рис. 3). 

Рис. 3 Обґрунтування напрямків проведення змін та досягнення запланованого 

результату (розроблено автором на основі [8, 10, 11]) 

Серед крайніх форм змін (реінжиніринг економіки та організаційний 

розвиток) є багато проміжних варіантів вибору. Вони можуть відрізнятися за 

ступенем участі членів проведення змін та свободою дій вищого керівництва у 

впровадженні змін. Виходячи з цього, основна увага приділяється економічній 

або соціальній ефективності. Тип кризи визначає актуальність змін і, отже, 

ступінь радикальності. 

Успішне  застосування методу значною мірою залежить від заходів у галузі 
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впровадження   змін.   Окрім  заходів  щодо  збереження  зайнятості,  не  можна 

ігнорувати різні концепції та застосовувані інструментарії. Відповідальні за план 

змін повинні вирішити проблему працевлаштування, не завдаючи моральної 

шкоди звільненим, і намагатися забезпечити їх використання на ринку праці. 

Метою управління змінами є не скорочення персоналу, а розкриття та реалізація 

його потенціалу для підвищення загальної конкурентоспроможності. 

Еволюція економічної ситуації в останні десятиліття пришвидшила зміни та 

зробила додаткові можливості непередбачуваними. Отже, ми можемо припустити, 

що якщо суб’єкти господарювання серйозно намагаються використовувати їх у 

методах стратегічного управління, вони можуть збільшити свої шанси на успіх, і 

таким чином вони можуть отримати користь від змін, що відбуваються, та 

можливостей, які вони створюють. Головне завдання державних орагнів - 

зосередитись на найважливішому - на серії управлінських рішень, заснованих на 

моделі організаційних змін. 

Висновки. Використовуючи різні методи управління змінами в соціально-

економічній системі, ми можемо визначити деякі внутрішні та суттєві 

характеристики вихідного поняття «соціально-економічна система», які 

визначаються сутністю дослідження: система - це сукупність взаємопов’язаних 

елементів, система і зовнішнє середовище складають ціле, але в той же час воно 

чітко відокремлене, будь-яка система є невід’ємною частиною системи високого 

рівня, елементами самої системи є системи низького рівня. 

Загалом можна визначити ключові компоненти будь-якої системи: її 

елементи та два типи зв’язків між елементами системи та між компонентами 

системи та середовищем. Зв'язок між елементами системи та зовнішнім 

середовищем вважається тривіальним. 

Разом з тим, визначено, що зміни, які відбувається в соціально-економічних 

системах є динамічними та спрямовані на ліквідацію можливих розривів між 

факторами зовнішнього середовища, процесом змін та результатом, на якій ці 

зміни спрямовані, а також між цілями та процесом стратегічного управління. У 

фіксованій системі зміни в ініціюються із зовнішнього середовища. В результаті 

змін система може бути модернізована на новий рівень, зберігаючи свої динамічні 

характеристики. Вирішальною умовою існування фіксованої системи є те, що 

будь-який елемент системи належить лише їй. Звичайно, він одночасно належить 

до інших систем, але також належить до іншої системи, майже соціально-

економічної якості.  

Управління змінами у сталій системі може бути майже повністю засноване на 

технократичній моделі для досягнення цілей та інструментів програми. У цьому 

сенсі можна сказати, що сучасна форма технократичної моделі з’явилася занадто 
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пізно: вона перенесла принцип управління фіксованою системою в умови 

індустріального суспільства, а принцип управління фіксованою системою був 

включений у практику та правила існування держави. Їх теоретичне узагальнення 

та практичне застосування також були відкладені, оскільки соціально-економічна 

система сформувала тісний взаємозв'язок і метасистему, яка організована 

однорідною багаторівневою системою і одночасно містить її елементи на різних 

рівнях. Це створює передумови для горизонтального переміщення елементів, що в 

свою чергу ставить під сумнів безумовне домінування всієї системи над її 

елементами. 

В процесі дослідження виявлено, що завдання управління змінами полягає у 

правильній оцінці характеру процесів, що відбуваються у зовнішньому 

середовищі, відборі та впровадженні інновацій, які можуть обмежити всі 

внутрішні та зовнішні впливи та підтримувати або підвищувати ефективність. 

Процес управління змінами починається з усвідомлення зниження ефективності 

або встановлення майбутніх загроз для розв’язання проблеми. Встановлення цілей 

адміністративних проектів, включаючи формулювання нових управлінських 

стратегій, зміну систем, структур та умов експлуатації. Після формування 

організаційного дизайну, буде розроблятися план впровадження. У процесі 

впровадження він повинен контролювати досягнуті результати.  

На основі методу досягнення цілей розвитку виділені основні напрямки 

реалізації: орієнтовані на процес, головним чином шляхом впровадження 

стандартизованих процесів за допомогою проектно-орієнтованої системи 

управління. Проект включає багато пов’язаних заходів, спрямованих на створення 

унікальних результатів з точки зору часових та ресурсних обмежень. Вибір 

способу досягнення мети залежить від обсягу та терміновості змін, що 

вимагаються цілями адміністративного відділу, порівняно з поточною ситуацією. 

Якщо ціль не передбачає значних змін у поточному стані, може бути використана 

орієнтована на процес система управління. Якщо ні, рекомендується 

використовувати проектно-орієнтовану систему управління. 

На основі аналізу співвідношення витрат на реалізацію змін та досягнутого 

результату сформована залежність, яка покладена в основу розробки моделі 

управління змінами. Виявлено, що управління змінами можна застосовувати до 

різних ситуацій і знаходити різні форми реалізації. Важливим аспектом є можливі 

взаємозв’язки між внутрішніми та зовнішніми умовами роботи, організаційними 

кадровими параметрами, різними типами криз та інструментами управління 

основною зміною.  
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ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Анотація. Мета статті  дослідити проблемні аспекти розвитку експортної 

діяльності підприємств у країнах ЄС. Виявлено, що експорт та зовнішня торгова 

політика країн Європи ототожнюється з досить розгалуженим проблематизмом. 

Негативні аспекти державного управління у галузі підприємництва, водночас, 

породжують неможливість дієвої та функціональної комерціалізації, широкого 

експортування товарів та економічного обігу з іншими державами. 

Відмічено, що мотиваційна складова експортної діяльності підприємництва 

Європейського Союзу має глобалізаційне підґрунтя. Водночас, тенденції 

глобального розвитку підприємництва та експортування товарів блокуються 

такими негативними факторами, як диверсифікація бізнесу, його залежність від 

загальносоюзного курсу, відносин із Сполученими Штатами Америки та 

зовнішньої імпортно-експортної взаємодії. Зазначено, що влади більшості країн 

Європейського Союзу не приділяють точкової, персоналізованої уваги процесу 

сприяння експорту. Це виявляється у таких негативних формах, як ненадання 

директивної фінансової допомоги (на проєкти міжнародного імпортно-

експортного співробітництва, програми інфраструктурного розвитку); 

неповноцінній фінансово-політичній допомозі підприємницьким організаціям у 

питаннях експортного консультування та юридичної допомоги компаніям 

(малому та середньому бізнесу) на міжнародному ринку надання товарів і послуг, 

та експортуванні товарів за кордон (або за межі Європейського Союзу). 

Доведено, що економічно та політично Європейський Союз формує відносно 

незалежну, уніфіковану групу держав. У цьому контексті, особливого 

проблематизму набуває питання формування ціноутворення та економічної 

політики – та, відповідно, її впливу на експорт товарів підприємствами.  

Обгрунтовано ієрархічну впорядкованість проблематики експортної 

діяльності підприємств на території країн-членів Європейського Союзу. Відтак, 
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проблеми експортування товарів мають централізовано-горизонтальний поділ та 

трирівневу специфіку генералізації.  

Ключові слова: державне регулювання, експортуванням товарів, країни-

члени Європейського Союзу, фінансово-економічний потенціал. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF EXPORT ACTIVITIES OF 

ENTERPRISES IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION 

Abstract. The purpose of the article is to investigate the problematic aspects of the 

development of export activities of enterprises in EU countries. It was found that the 

export and foreign trade policy of European countries is identified with a fairly 

extensive problem. Negative aspects of public administration in the field of 

entrepreneurship, at the same time, create the impossibility of effective and functional 

commercialization, extensive export of goods and economic circulation with other 

countries. 

It is noted that the motivational component of the export activity of European 

Union entrepreneurship has a globalization basis. At the same time, trends in global 

business development and export of goods are blocked by such negative factors as 

business diversification, its dependence on the all-Union course, relations with the 

United States and external import-export cooperation. It is noted that the authorities of 

most European Union countries do not pay point, personalized attention to the process 

of export promotion. This manifests itself in such negative forms as non-provision of 

policy financial assistance (for international import-export cooperation projects, 

infrastructure development programs); incomplete financial and political assistance to 

business organizations in matters of export consulting and legal assistance to companies 

(small and medium-sized businesses) in the international market for the provision of 

goods and services, and export of goods abroad (or outside the European Union). 

It is proved that economically and politically the European Union forms a 

relatively independent, unified group of states. In this context, the issue of pricing and 

economic policy - and, accordingly, its impact on the export of goods by enterprises - 

becomes particularly problematic. 

The hierarchical ordering of the problems of export activity of enterprises on the 

territory of the member states of the European Union is substantiated. Therefore, the 
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problems of exporting goods have a centralized horizontal division and three-level 

specificity of generalization. 

Keywords: state regulation, export of goods, member states of the European 

Union, financial and economic potential. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі державно-політичних та 

політико-економічних перетворень, їх активності та глобалізаційної мобільності, 

значна увага приділяється розвитку експортної діяльності підприємництва як 

структурної ланки сектора економіки держав-членів Європейського Союзу. Разом 

з тим, експорт та зовнішня торгова політика країн Європи ототожнюється з 

досить розгалуженим проблематизмом. Негативні аспекти державного управління 

у галузі підприємництва, водночас, породжують неможливість дієвої та 

функціональної комерціалізації, широкого експортування товарів та економічного 

обігу з іншими державами. Важливо зазначити, що додатковим чинником 

складності експортування для підприємств країн-членів Європейського Союзу 

виступає особлива форма державного устрою та економічного зонування. 

Водночас, малий та середній бізнес у Європейському Союзі, подібно світовим 

тенденціям, продовжує розвиватися, складаючи більше 90% від загальної 

кількості прибуткових підприємств та організацій.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Не дивлячись на активну та 

стабільну позицію Європейського Союзу на міжнародній політичній та 

економічній аренах, питання свободи підприємництва та її економічної 

ефективності (на рівні як приватних, так і загальнодержавних інтересів) є одним із 

основоположних у контексті підтримання демократизму та гуманізму як основ 

державно-управлінського курсу країн-членів. Через це, дослідження 

проблематики розвитку експортної діяльності підприємств у країнах Європи 

набуває все більшого рівня актуальності. У контексті даного дослідження варто 

згадати науковий доробок Б. Фюррмана, , Є. Вавилової, Н. Кондрат’євої, Є. 

Маслової, В. Бєлова, А. Бажана, Д. Данилова, Л. Бабиніної та інших.  

Мета статті - дослідити проблемні аспекти розвитку експортної діяльності 

підприємств у країнах ЄС. 

Виклад основного матеріалу. З точки зору економічного вчення, 

підприємництво визначають як впорядковану та систематизовану  комерційну 

діяльність незалежних компаній із чітко окресленим штатом працівників. 

Важливо відзначити, що в Європейському Союзі існує проблематика із 

лімітуванням особового складу підприємництва : так, встановлюється обмеження 

у 250 осіб. Для порівняння, у Сполучених Штатах Америки аналогічна 

статистична цифра є удвічі більшою –– 500 осіб. Подібний підхід, відтак, певною 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №5 (5) 2020 

128 

мірою впливає на ступінь комерціалізації підприємства, обмежуючи його у 

здійсненні експортної діяльності.  

Водночас, мотиваційна складова експортної діяльності підприємництва 

Європейського Союзу має глобалізаційне підґрунтя. Водночас, тенденції 

глобального розвитку підприємництва та експортування товарів блокуються 

такими негативними факторами, як диверсифікація бізнесу, його залежність від 

загальносоюзного курсу, відносин із Сполученими Штатами Америки та 

зовнішньої імпортно-експортної взаємодії [1].  

Доцільно зауважити, що технологічна складова експортної діяльності 

підприємств Європейського Союзу має досить неефективне функціональне 

навантаження. Фактично, малий та середній бізнес є відрізаним від інновацій, що, 

в свою чергу, негативно впливає на потенційну можливість комерційної 

мобільності посередництвом створення принципово нових, ідейно-новаторських 

категорій товарів, які мають перспективи гіпотетичного попиту на ринку послуг.  

Як відомо, експортна діяльність апріорі тісно пов’язана з міжнародним 

співробітництвом. Водночас, проблемним залишається аспект нарощування 

економічного потенціалу держави та її рейтингу сатисфакції підприємництва 

через наступні фактори: індивідуальність законодавчого регулювання на території 

країн-членів Європейського Союзу; окрема економічна зона, яку створюють 

країни Європейського співтовариства; грошово-кредитна політика країн Європи, 

яка передбачає цільове використання коштів за бюджетними програмами, що, в 

свою чергу, унеможливлює активну та глобальну інвестиційну діяльність у 

сферах бізнесу та підприємництва [2].  

На практиці, у Європейському Союзі існує проблема колізійності 

законодавства. Відтак, її прямий зв’язок із експортно-імпортною діяльністю та 

підприємництвом виявляється у наступному : за Маастрихтським договором, 

котрим було ознаменовано створення Європейського Союзу у сучасному 

розумінні (із економічними, соціальними, культурно-політичними та 

адміністративними державно-управлінськими надбаннями), перед державами не 

встановлено обов’язку культивації та розвитку сфери підприємницької кооперації 

задля покращення власної економічної прибутковості, та, як наслідок, збагачення 

державно-бюджетних асигнувань.  

Вважаю за необхідне звернути увагу на контраверсійність деяких 

законодавчих положень законодавства Європейського Союзу у грошово-

кредитній сфері та бізнес-підприємництві. Так, діяльність 

корпорацій/підприємств, відповіді до декретів соціально-трудового законодавства 

ЄС від Ради Європи,. підлягає владно-управлінській охороні від конкуренції 

інших країн. У такий спосіб, з одного боку, забезпечується правова охорона 
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об’єктів інтелектуальної, творчої та винахідницької діяльності від незаконних 

посягань та неавторизованого використання поза правовим полем. Однак, 

проблематика полягає у тому, що Європарламент таким чином власноручно 

«обрізає» модель експортного співробітництва, залишаючи для компаній звужене 

коло для зовнішньоекономічної комерціалізації [3].  

У дійсності, влади більшості країн Європейського Союзу не приділяють 

точкової, персоналізованої уваги процесу сприяння експорту. Це виявляється у 

таких негативних формах, як ненадання директивної фінансової допомоги (на 

проєкти міжнародного імпортно-експортного співробітництва, програми 

інфраструктурного розвитку); неповноцінній фінансово-політичній допомозі 

підприємницьким організаціям у питаннях експортного консультування та 

юридичної допомоги компаніям (малому та середньому бізнесу) на міжнародному 

ринку надання товарів і послуг, та експортуванні товарів за кордон (або за межі 

Європейського Союзу).  

Одночасно, проблематичним питанням, дотичним до питання експортної 

діяльності підприємств у країнах-членах Європейського Союзу, є трудова 

політика, що запроваджується на рівні законодавства Європарламентом. 

Соціально-трудові відносини спрямовуються на створення штучного 

конкурентного середовища: з одного боку, це є плюсом, адже, в теорії, допомагає 

збільшувати економічну кон’юнктуру ринку; проте, у світлі практики подібний 

підхід ототожнюється з «відсіюванням» у більшості країн Європейського Союзу 

малого та середнього бізнесу з невеликою дохідністю та клієнтською базою [4].  

Знову-таки, економічним відносинам Європейського Союзу притаманний 

певний рівень ієрархічності. Відтак, негативною формою здійснення експортної 

діяльності в Європі варто визначити умисне створення передумов для 

максимального розвитку виробничо-товарної та імпортно-експортної сфер у 

найбільш розвинених країнах Європейського співтовариства. До прикладу, 

конфлікт інтересів між загальноєвропейськими та приватною сферою інтересів у 

сфері експорту яскраво виявляється на прикладі Німеччини [5].  

Проте, вищеозначена специфіка внутрішньосоюзних конфліктів у 

Європейському Союзі має суто політичний характер: Німеччина є важливим 

гравцем на міжнародній арені, а її статус як мирного медіатора спорів та 

постійного представника G7 (Велика сімка) не підлягає сумніву. Фактично, 

політичні інтереси у такий спосіб нівелюють приватно-підприємницькі, і, як 

наслідок, від цього страждає економіко-фінансовий потенціал Європейського 

співтовариства загалом.  

Відомо, що економічно та політично Європейський Союз формує відносно 

незалежну, уніфіковану групу держав. У цьому контексті, особливого 
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проблематизму набуває питання формування ціноутворення та економічної 

політики – та, відповідно, її впливу на експорт товарів підприємствами.  

Найбільш специфічною проблемою є утворення високих, за міркуваннями 

інших країн, цін на продукцію у різноманітних секторах економіки: 

внутрішньодержавне ціноутворення породжує обсяги, об’єми та успішність 

експорту. Відтак, Європейське співтовариство, в силу державно-управлінської 

специфіки, позбавляє більшість підприємств можливості вільного та економічно 

прибуткового необмеженого експортування власних товарів за межі 

Європейського Союзу [6].  

На Рис. 1. виокремлено основні чинники проблематики експортної діяльності 

підприємств у країнах ЄС. 

Рис. 1 Чинники проблематики експортної діяльності підприємств ЄС 
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Отже, виходячи із наведеної інформації, можна констатувати ієрархічну 

впорядкованість проблематики експортної діяльності підприємств на території 

країн-членів Європейського Союзу. Відтак, проблеми експортування товарів 

мають централізовано-горизонтальний поділ та трирівневу специфіку 

генералізації.  

До іншого субсидіарного чинника виокремлення проблем із експортуванням 

товарів підприємствами країн Європи можна віднести політико-економічну 

неоднорідність країн-членів Європейського Союзу. Як підсумок, створюється 

ситуація нестабільності: адже менш розвинені країни намагаються досягнути 

результатів провідних країн Європейського співтовариства. До того ж, розвиток 

економіко-ринкової економіки є досить повільним, інтегративна складова не є 

досить уніфікованою. Фактично, економічне підґрунтя країн-членів 

Європейського Союзу не має ознак взаємного доповнення.  

Одночасно з цим, економічна неоднорідність породжує неоднорідність 

показників капіталу. Це означає, що в Європейському Союзі, як об’єднанні 

держав на засадах рівності, існує предметний прецедент розшарування країн за 

ознакою фінансово-економічного потенціалу. За таких умов, процес фінансування 

та геополітичної інвестиційної діяльності набуває ознак утруднення. Відтак, такі 

позитивні чинники державно-управлінської політики Європейського Союзу, як 

його політико-економічний світовий статус та концепція об’єднання держав на 

засадах демократизму, нівелюються за допомогою недостатнього рівня 

ефективності експортної діяльності підприємств [7; 8].  

Висновки. Детальний аналіз специфіки експортної діяльності 

підприємствами Європейського Союзу дозволяє зробити висновок щодо наявності 

у ній проблематичних аспектів. До основних, зокрема, варто віднести недостатній 

рівень законодавчого регулювання та владно-підприємницької кооперації, 

колізійність законодавства та неоднозначність соціально-трудової політики на 

території країн-членів. Водночас, до субсидіарних підстав проблематики експорту 

товарів підприємствами у Європейському Союзі відноситься економіко-соціальна 

та фінансова неоднорідність країн-членів, що зумовлює нестабільність державно-

управлінської політики у сфері налагодження процесу імпортно-експортної 

діяльності на території Європи.  
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ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В АДАПТИВНОМУ НАВЧАННІ 

ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Анотація. У статті наведені результати вивчення теоретичних та практичних 

питань формування та експертного дослідження рівня впливу інформаційно-

психологічної складової в адаптивному навчанні фахівців державного управління 

у сфері охорони здоров’я. Проаналізовано провідні принципи інформаційних та 

психологічної складових адаптивного навчання, пов’язані із змінами домінант в 

освітньому процесі вищої школи та особливостей мислення сучасних здобувачів 

вищої освіти сфер державного управління та охорони здоров’я, внаслідок 

глобалізації складових технічного прогресу, зокрема тотальної комп’ютеризації 

всіх сфер життя, зокрема, медицини та охорони навколишнього середовища, яка 

має найбільший вплив на сучасність. За таких умов повинно навчальне 

середовище освіти фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я бути 

облаштоване за рахунок особливих методологічних та інших форм фахової 

підготовки через збільшення частки інформаційно-психологічної складової 

пов’язаних із застосуванням принципів навчання, які реалізуються на загальних 

засадах процесів адаптації у всіх формах їх прояву (соціальному, біологічному та 

психологічному). Зазначено, що проблема використання інформаційно-

психологічних складових в адаптивному навчанні при підготовці майбутніх 

фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я все ще залишається 

недопрацьованою. Одним зі шляхів її розв’язання може бути перехід від 

традиційно-предметного до адаптивного навчання таких студентів з добором 

провідних принципів адаптивного навчання з метою їх реалізації у фаховій 

підготовці майбутніх управлінців зазначеної галузі, зокрема, використання 

факторно-критеріальних (кваліметричних) чинників як цілісного уявлення 

процесу управління через систему взаємопов’язаних. інформаційно-

психологічних складових в адаптивному навчанні фахівців. Показано, що 
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mailto:svet.lana.koshova@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7637-4311


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №5 (5) 2020 

134 

застосування такої моделі експертного оцінювання та встановлення рівнів 

управління у сфері освітнього процесу навчальних закладів охорони здоров’я з 

використанням інформаційно-психологічної складової в адаптивному навчанні 

здобувачів вищої освіти дає в результаті цілісне уявлення процесу управління як 

системи взаємопов’язаних її складників. 

Ключові слова: державне управління, сфера охорони здоров’я, адаптивне 

навчання, інформаційно-психологічна складова, факторно-критеріальна 

(кваліметрична) модель оцінювання.  
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EXPERT STUDY OF THE INFLUENCE OF THE INFORMATION-

PSYCHOLOGICAL COMPONENT IN THE ADAPTIVE PRIVATE 

NIFAHIVTSIV OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF 

HEALTHCARE 

Abstract. The article presents the results of the study of theoretical and practical 

issues of the formation and expert research of the level of influence of the information 

and psychological component in the adaptive training of public administration 

specialists in the field of health care. The leading principles of informational and 

psychological components of adaptive learning, associated with changes in the 

dominants in the educational process of higher education and the peculiarities of 

thinking of modern applicants for higher education in the areas of public administration 

and health care, as a result of the globalization of the components of technical progress, 

in particular, total computerization of all spheres of life, in particular, medicine and 

environmental protection, which has the greatest impact on modernity. Under such 

conditions, the educational environment for education of specialists in public 

administration in the field of health care should be equipped with special 

methodological and other forms of professional training due to an increase in the share 

of the information and psychological component associated with the application of 

teaching principles, implemented on a general basis, adaptation processes in all forms of 

their manifestation. (social, biological and psychological). It is noted that the problem of 

using information and psychological components in adaptive learning in the preparation 

of future specialists in public administration in the field of health care is still unfinished. 

One of the ways to solve it can be the transition from traditional subject to adaptive 
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teaching of such students with the selection of the leading principles of adaptive 

teaching in order to implement them in the professional training of future managers of 

this industry, in particular, the use of factor-criterial (qualimetric) factors as an integral 

representation of the process management through a system of interconnected. 

information and psychological components in the adaptive training of specialists. It is 

shown that the use of such a model of expert assessment and the establishment of 

management levels in the educational process of educational institutions of health care 

with the use of the information and psychological component in adaptive training of 

applicants for higher education results in a holistic view of the management process as a 

system of its interrelated components. 

Keywords: public administration, health care, adaptive learning, informational and 

psychological component, factorial initial (qualimetric) assessment model.  

Постановка проблеми. За роки незалежності в Україні система охорони 

здоров'я постійно стикається з низкою проблем. На даний час у нашій державі 

відсутні обґрунтований план належного розвитку та напрямів діяльності сфери 

охорони здоров'я. Кількість та якість медичних спеціальностей не доведено до 

європейських стандартів, не впроваджено міжнародних програм навчання та 

освіти професійних кадрів для медичних установ, а їх підготовка не завжди 

відповідає викликам сьогодення. Останніми роками Україна, на-жаль, стала 

«донором» фахового медичного персоналу для значної кількості країн, кожного 

року втрачаючи більше 6 тис. фахових спеціалістів. Причому ця кількість вже не 

задовільняється щорічними випускниками вітчизняних вищих та спеціальних 

навчальних закладів сфери охорони здоров'я. Найбільше дефіцит кадрів 

позначився на службі невідкладної допомоги, фтизіатричній службі, 

рентгенслужба, паталого-анатомічна та дослідна лабораторна служби. 

Укомплектованість лікарями на сучасному етапі складає 76%, третина 

працюючих – лікарі пенсійного віку [1]. За оцінкою вітчизняних та закордонних 

експертів, неефективним залишається управління галузі охорони здоров'я на всіх 

рівнях. 

Сучасний стан в системі охорони здоров'я держави потребує термінового 

втручання в її організаційну діяльність з метою прискорення реалізації основних 

положень законодавчих актів України з питань захисту здоров'я нації. 

Забезпечення збереження належного стану здоров'я громадян, тим самим повинна 

бути перетворена на найважливіше завдання соціального та економічного 

напрямів політики розвинутої держави. 

Реаліями сьогодення є активне впровадження інформаційно-психологічних 

компонентів та в адаптивних складових в освітній процес навчання у вищій 
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школі, зокрема, у фахову підготовку майбутніх працівників державного 

управління у сфері охорони здоров’я. Загалом застосування цих компонентів та 

складових передбачають процес сприйняття навчальної інформації від 

різноманітних суб’єктів/об'єктів без урахування зв'язків між ними. Для нього 

характерні фрагментарність інформаційного потоку, алогічність, максимальна 

різнорідність інформації, яка потрапляє з високою швидкістю переключення між 

її фрагментами та відсутністю цілісної картини сприйняття навколишнього 

оточуючого середовища. Термін «адаптація» в науковій літературі вперше 

згадується у другій половині 18 ст. німецьким фізіологом Н. Аубертом (нім. – H. 

Aubert). Цю властивість людського організму він розглядав як здатність 

пристосування органів сенсорного відчуття людини до дії зовнішніх подразників. 

Але це трактування явища «адаптації» суто з точки зору позиції фізіології, а 

зазначена властивість притаманна не тільки суто біологічному існуванню 

людини. Наприклад, явища психологічної і соціальної адаптації.  

Актуальними постають питання експертних досліджень впливу 

інформаційно-психологічної складової в процесі адаптивного навчання у вищій 

школі, зокрема, адаптивному навчанні фахівців державного управління у сфері 

охорони здоров’я. Ефективність процесу організації управління освітнім 

середовищем професійного розвитку вчителів залежить від багатьох зовнішніх і 

внутрішніх чинників, раціонального використання ресурсів, здійснення заходів, 

спрямованих на забезпечення можливості здійснення ефективної організації 

управлінської діяльності задля досягнення соціально значущих та особистісних 

цілей усіх задіяних в освітньому й управлінському процесах. Інструментарієм для 

вимірювання є факторно-критеріальні моделі дослідження інформаційно-

психологічної складової в процесі адаптивного навчання у вищій школі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Адаптація проявляється під час 

особливої діяльності людини, що спричинена її мотивацією і потребами, які 

виникають у відповідній Психологічна діяльності на зміни навколишнього 

середовища. Серед них називають такі потреби: пізнавальну, емоційного 

контакту та потребу у сенсі життя [2]. Вищевказаний перелік орієнтувальних 

потреб пов’язаний з освітою, за допомогою якої здійснюється наукове пізнання 

явищ, відбувається адекватна оцінка емоційних станів оточуючих, а також 

співвіднесення власних цінностей із загальноприйнятими в суспільстві. 

Педагогічні аспекти адаптації в літературних першоджерелах розглядають у 

контексті освітньої (педагогічної) адаптації. Під цим поняттям Д. Ловцов розуміє 

«цілеспрямований процес погодженої взаємодії суб’єктів навчання з урахуванням 

їх можливостей і дидактичного середовища, регульованого за допомогою 

спеціальних дидактичних засобів і методів» [3]. З такої самої позиції явище 
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освітньої адаптації ґрунтовно розглядають як підхід до навчання в контексті 

практичних вимог до освітнього процесу, як процес пристосування до умов 

професійного становлення [4; 5; 6;], як пристосування студентів до інноваційних 

форм подачі навчального матеріалу в контексті дидактичної адаптації [7; 8], як 

складову адаптивних систем в освіті [9; 10; 3], як підхід до управління освітою 

[23]2, як процес входження у викладацьку діяльність [11; 12], як реалізацію 

адаптивної технології навчання [13]. Освітня адаптація у науково-педагогічній 

літературі також висвітлена як складова адаптивних платформ навчання, зокрема, 

віртуального характеру [12].  

Дослідження теоретичних і практичних питань інформаційно-психологічної 

складової в адаптивному навчанні знайшли відображення у роботах значної 

кількості науковців. Дослідженню чинників групи теорій психологічного впливу 

були започатковані Г. Тардом, Г. Лебоном, Ф. Олпортом,  В. М. Бехтерєвим та ін. 

Слід нагадати теоретичні та експериментальні теорії «групового тиску», а також 

проявів конформізму (М. Шериф та С. Аш), «групової поляризації» (С. Московісі 

та М. Заволоні), прояву «дифузії відповідальності в групі» (М. Уоллача,                

Н. Коугана та Д. Бема), явища «зрушення до ризику» (Р. Броуна), процесу 

«створення іміджу» (В. М. Шепеля), теорії «атаки на свідомість» (В. Прокоф’єва). 

Увага досліджуваному питанню приділена і в роботах вітчизняних науковців      

Ю. Бабенко, Д. Прокоф’євої, М. Присяжнюка, Я. Жаркова, В. Толубко та ін. 

На думку А. Калашнікової [14] «освітня адаптація» включає дидактичну 

адаптацію та адаптацію під час освітнього процесу до навчальної та пізнавальної 

діяльності. Ці два взаємопов’язаних процеси проходять із взаємним впливом 

зовнішніх та внутрішніх складових. При цьому дидактична адаптація передбачає 

домінування зовнішніх складників як особливостей дидактичної системи вищої 

освіти. Домінування внутрішніх складових характерне адаптації навчально-

пізнавальної діяльності студентів до умов, які мають на меті професійне 

становлення майбутнього фахівця. Керуючись трактуванням різновидів категорії 

«адаптація», іноді вважають таке розмежування некоректним і висловлюють 

думку, що адаптивне навчання відбувається у навчальному середовищі, складники 

якого у процесі постійної взаємодії змінюються (при цьому відхиляється 

безпосереднє трактування освітньої адаптації як бінарної системи [11; 15].  

Загалом для складових процесу інформаційно-психологічного впливу при 

адаптивному навчанні фахівців державного управління, зокрема, у галузі освіти 

та охорони здоров’я, є характерними загальновідомі закономірності, серед яких 

виокремлюються: 

– спрямованість на психолого-емоційну сферу спільноти, її запити                 

та очікування, оскільки його наслідки впливають  на  цілеспрямованість   та   силу 
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факторів спонукання, індивідуальних побажань і особистісних прагнень; 

– поведінкові та інші прояви під впливом емоційного оточення, які

впливають на стан та внутрішні психологічні прояви, відношення та стосунки 

між членами суспільного колективу; 

– вплив безпосередньо на комунікативні та поведінкові особливості, прояви

специфічності у спілкуванні та взаємовідносинах, що дає можливість створювати 

в освітньому та управлінському колективах потрібні соціальні та психологічні 

умови, які виключають прояви дискомфорту, змушує членів колективу до 

співпраці та виключення можливостей створення конфліктних ситуацій; 

– зміни, внаслідок психологічного впливу на інтелектуальну та пізнавальну

освітню сферу особистості в проявах її уявлення, характерних особливостях 

сприйняття та оброблення нової інформації, і, як підсумок, створення, так званої 

«картина світу людини» [16, с. 297]. 

Для ефективної організації адаптивного навчання під час підготовки фахівців 

державного управління у сфері охорони здоров’я необхідним є аналіз даних 

проведених вже досліджень для добору та експертного дослідження 

інформаційних та психологічних складових адаптивного навчання та вивчення 

впливу на останній інформаційно-психологічної компоненти процесу навчання. 

Перелік таких складових у опублікованих дослідженнях різниться. У значній 

кількості досліджень роблять наголос на складовій «індивідуалізації» адаптивного 

навчання  [17; 18; 19; 3; 20; 21]. У роботах [18; 19; 22] виокремлюють складову 

«активності» навчання. При цьому автори  [18; 19] долучають до переліку 

складові «системності» та «послідовності», а [17; 19; 22] – складові 

«самостійності» та «диференціації». Окремо серед важливих інформаційно-

психологічних складових адаптивного навчання також вважають:  «варіативність 

методичного забезпечення» [18]; «сукупність фронтальних, групових та 

індивідуальних форм навчання» [22]; «соціально-особистісного розвитку», 

«культурно-історичного та ціннісного розвитку», «компетентнісного підходу» 

[21]; «контролю та самоконтролю», «функціонування при мінімальній інформації 

про учасників освітнього процесу», «нечутливості» [23]; «коригування мислення 

та діяльності студента» та «адаптивного управління інноваційними моделями 

організації навчання» [21]; «науковість», «динамічність» та «паритетність» 

адаптивного навчання  [18]. На-жаль, належної на нашу думку, уваги не приділено 

складовим «стимулювання та мотивації» освітнього процесу. 

Мета статті. Суттєві зміни у мисленні здобувачів вищої освіти 

спричинюють необхідність відповідних змін і в їх підготовці до майбутньої 

професійної діяльності. Саме на цьому наголошено у працях багатьох дослідників 

[24; 25; 26; 27]. Окреслена проблема щодо використання інформаційно-
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психологічних складових в адаптивному навчанні при підготовці майбутніх 

фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я все ще залишається 

недопрацьованою. Одним зі шляхів її розв’язання може бути перехід від 

традиційно-предметного до адаптивного навчання таких студентів. Тому 

потрібним є добір провідних принципів адаптивного навчання з метою їх 

реалізації у фаховій підготовці майбутніх управлінців зазначеної галузі. Також 

потрібен теоретико-методологічний розгляд теоретичних та практичних питань 

експертних досліджень впливу інформаційно-психологічних складових в 

адаптивному навчанні фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я 

з точки зору можливості використання факторно-критеріальних чинників як 

цілісного уявлення процесу управління через систему взаємопов’язаних. 

інформаційно-психологічних складових в адаптивному навчанні фахівців 

державного управління у сфері охорони здоров’я. 

Методи дослідження передбачали використання загальноприйнятих 

наукових та окремих емпіричних прийомів суспільної науки, що засновані на 

дотримання вимог системного підходу. Також використані методи критичного 

аналізу опублікованих результатів досліджень в процесі дослідження впливу 

інформаційно-психологічної складової в адаптивному навчанні фахівців 

державного управління у сфері охорони здоров’я, логічного порівняння 

отриманих при цьому результатів, систематизації та узагальнення, що дало змогу 

досягти мети дослідження. Крім цього, у процесі роботи застосовувались такі 

загальні методи досліджень, як узагальнення та порівняння. 

Виклад основного матеріалу. Виходячи з наведеного огляду, реалізація 

потреби експертного дослідження ефективності від впровадження інформаційно-

психологічної складової в адаптивне навчання фахівців державного управління у 

сфері охорони здоров’я мотивує поведінку людини, спрямовану на дослідження і 

аналіз нових ситуацій у середовищі, що виникають як із появою нових суб’єктів, 

так і на основі емоційної оцінки їх зв’язків з іншими людьми, а також 

співвіднесення із загальними цінностями. Стверджують, що психологічна 

адаптація є процесом мотивації адаптивної поведінки людини, формування цілі і 

програми її реалізації, що виникають у відповідь на значущу новизну змін у 

навколишньому середовищі [28]. 

В залежності від реальності під соціальною адаптацією науковці вбачають 

різний її зміст. Водночас вони вважають, що соціальна адаптація охоплює всю 

сукупність видів діяльності, яка притаманна людині. Тобто структура та сутність 

адаптивної діяльності містить якісну оцінку ознак характеру і важливості змін; 

здійснення при цьому відповідної за необхідності корекції поведінкових 

особливостей особистості та поточного перетворення оточуючого середовища. 
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Тому соціальну адаптацію розглядають як вид взаємодії особистості з соціальним 

середовищем, в процесі якого узгоджуються вимоги і очікування учасників. Вона 

містить інші рівні взаємодії (біологічну і психологічну). На основі механізму 

адаптації у трьох її різновидах була сформована адаптаційно-розвивальна 

концепція соціалізації, яка дозволяє коригувати зміст і форми освіти як одного із 

механізмів соціалізації [11]. 

В літературі за проблемою розгляду наводиться поняття «педагогічна 

адаптація», під яким мають на увазі зміну структури якостей здобувачів освіти, їх 

інтелектуальної, емоційної, комунікаційної і практичної сфер активності 

відповідно до освітнього середовища, в якому вони знаходяться [28, с. 136]. Зміст 

складових ланцюга адаптації такий: 

1) адаптація до пізнавальної діяльності, як до умови певного середовища

(навчального). При цьому її результатом є формування якостей особистості; 

2) цілеспрямоване формування якостей особистості відбувається в процесі

його адаптації до освітнього середовища життєдіяльності; 

3) основним засобом формування і розвитку особистості здобувача освіти є

його перебування у спеціально створеному освітньому середовищі [29]. 

Тобто можна стверджувати, що це двосторонньо спрямований процес 

навчання, який направлений на трансформормування індивідуальних якостей та 

характеристик здобувача. При цьому він підлаштовується (проходить адаптацію) 

засобами дидактичного забезпечення навчального процесу під індивідуальні 

особисті особливості здобувача вищої освіти з метою досягнення найкращих 

ефективності та результативності навчання. 

Процес формування освітньої адаптації, як свідчить практика, реалізується 

шляхом організації відповідного адаптивного навчання. Під загальним 

визначенням адаптивного навчання іноді розуміють явище з широким спектром 

впливу особистості на оточуюче її освітнє, соціальне, морально-етичне 

середовище, або навпаки – впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на 

особистість» [17]. Адаптивне навчання у закладах вищої професійної освіти 

представляють собою діалектичну єдність двох процесів: адаптації здобувача 

вищої освіти до навчання й адаптації системи навчання до індивідуальних 

особливостей здобувача, що вбачає пристосування до сучасних вимог часу всіх 

елементів педагогічної системи: цілей, змісту, методів, способів, засобів 

освітнього процесу, форм його організації та діагностики результатів. 

Розглядаючи адаптивне навчання в контексті управління освітньою системою у 

закладах вищої освіти, визначають його основні функції. До них віднесені 

полегшення й стимулювання діяльності студентів у процесі фахової підготовки, 

максимально наближеної до професійної; створення інтелектуальної та емоційної 
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атмосфери у процесі навчання через досвід; надання педагогічної допомоги та 

психологічної підтримки у розв’язанні проблемних, професійно значимих 

ситуацій інтерактивними, фахово-доцільними методами безпосередньої взаємодії 

учасників освітнього процесу [17]. 

Аналіз освітньої проблеми адаптивного навчання свідчить про наявність 

підстав для ідентифікації та характеристики освітньої адаптації у вищій школі, як 

бінарної системи. Тобто, поняття «адаптаційного» та «адаптивного» навчання 

повинні бути розмежовані. Під першим поняттям розуміють пристосування 

здобувача вищої освіти до навчання у виші, під другим – підлаштування всієї 

освітньої системи під здобувачів освітнього процесу. 

Експертне дослідження впливу інформаційно-психологічної складової в 

адаптивному навчанні фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я 

як невід’ємної складової підготовки фахівців для неї, дає підстави стверджувати, 

що способи та види інформаційного впливу на психологію майбутнього 

спеціаліста можуть бути згруповані наступним чином: 

 (1) вплив інформаційний та психологічний (інформаційно-

психологічний); 

 (2) вплив психогенних чинників;

 (3) психо-аналітичні складові впливу;

 (4) вплив психотропний та (V) психотронний;

 (5) нейролінгвістичний вплив.

Інформаційно-психологічний (1) характер впливу характеризується 

особливостями впливу інформаційного потоку під час навчання, причому, 

психологічні особливості такого виду вплив мають за основну мету декларування 

конкретних ідей світогляду,  суспільних поглядів та думок, уявлень, існуючих 

та/або доведених переконань, при одночасному формуванні у суб’єкта освітнього 

процесу позитивного або негативного ставлення, відчуттєвих емоцій, 

різноманітних почуттів, загальних психічних та психоемоційних реакцій. 

Вплив на рівні психогенної дії (2) в таких випадках є наслідком фізичного 

впливу на мозок фізичного суб’єкта різноманітних фізичних факторів (звук, 

світло, освітлення, колір, температура, тиск тощо), а також шокового впливу умов 

середовища і певних подій емоційного характеру (як позитивного, так і 

негативного характеру). Внаслідок психогенного впливу фізична особа може 

втратити здатність до раціональних мислення та дій, може дезорієнтуватися в 

оточуючому просторі, може впасти в стан афекту або депресії, іноді можливі 

прояви паніки та, так званий, перехід у «стан ступору». Тому і використовується 

поняття  психогенного негативного впливу під час якогось суспільного процесу, у 
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т. ч. і освітнього. Це також притаманно стану окремих категорій працівників 

сфери охорони здоров’я, пов’язаного із виконанням ними професійних 

специфічного характеру 

Вплив психо-аналітичний (3) характеризується впливом на людську 

підсвідомість засобами терапевтичного характеру, зокрема в гіпнотичному стані 

або у стані глибокого сну. Психотронним впливом (4) передбачений вплив на 

психічний стан людини, використовуючи лікарських препарати, різноманітних 

хімічних або біологічних форм. Психотропний вплив (5) має на меті вплив на 

свідомість людини завдяки інформаційному контакту через позачуттєве 

(неусвідомлене) сприйняття різного роду інформації. 

Нейролінгвістичний вплив (6) – передбачає зміну в мотиваційній поведінці 

особи шляхом доведення до їхньої свідомості спеціалізованих лінгвістичних 

програм (різноманітні елементи лінгвістичного кодування). 

Серед інформаційно-психологічних складових чинників впливу в 

адаптивному навчанні фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я у 

їх складі чинники активності, самостійності, індивідуальності, систематичності та 

послідовності. На їх основі активність реалізується в діяльності (навчальній), 

кінцевим результатом якої є вміння не тільки розв’язання завдань за певним 

визначеним алгоритмом, але також індивідуальне самостійне конструювання 

алгоритму при виконанні поставлених професійних завдань. Складова 

самостійності проявляється у формуванні вмінь самостійно орієнтуватися в нових 

напрямках діяльності, самостійно мислити та вміти добирати порядок здійснення 

та відповідні алгоритми при виконанні нових завдань. 

Реалізація адаптивного навчання фахівців державного управління у сфері 

охорони здоров’я, враховуючи складову індивідуалізації процесу навчання, 

ґрунтується на особливій взаємодії здобувача освіти та викладача у системі 

професійного навчання у вищій школі, при якому враховуються індивідуальні 

особливості здобувача. Такий підхід допомагає у процесі формування високого 

рівня інтелектуального розвитку студента. 

Складова систематичності та послідовності забезпечує формування логічних, 

послідовних знань, вмінь і навичок не тільки в межах одного досліджуваного 

питання (теми), але впродовж вивчення наступних, не обов’язково логічно 

взаємопов’язаних програмою навчальної дисципліни. Також наведені складові 

адаптивного навчання фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я, 

доцільно доповнити дидактичними складовими, які мають на меті продуктивність 

навчання з урахуванням індивідуальних можливостей здобувача вищої освіти. 

Проте їх реалізація має практичну ефективність лише при комплексній взаємній 

прив’язці до інших загальноприйнятих дидактичних складових. 
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Експертне оцінювання та опрацювання змісту, суті та особливостей 

застосування інформаційні технології як засіб адаптивного навчання фахівців 

державного управління у сфері охорони здоров’я, потребує дещо критичного 

підходу до трактування можливості Їх застосування, оскільки основою 

практичного запровадження є особистісна індивідуалізація здобувача вищої 

освіти, на базі якої конструюються індивідуальні освітні програми навчання 

фахівців досліджуваної галузі освіти. Тому застосування інформаційних 

технологій потрібно розглядати крізь призму необхідності застосування 

складових адаптивного навчання, причому його принципи ґрунтуються на основі 

індивідуалізації мислення та методологічного вміння адаптуватися 

(пристосуватися) під індивідуальні навчальні потреби кожного окремо здобувача 

вищої освіти. 

Інформаційно-психологічні складові адаптивного підходу у навчанні 

фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я базуються на системі 

загальних і спеціалізованих специфічних дидактичних складових, що мають чітко 

означені взаємні зв’язки. До найважливіших можна небезпідставно віднести 

складові індивідуалізації освітньої діяльності, науковості, системності, 

послідовності, самосвідомості та активності тощо. Далі можна розташувати 

складові динамічності, усвідомленої індивідуальної перспективи, варіативності 

можливих рішень, навчально-методичного забезпечення та паритетності відносин  

між учасниками освітнього процесу. 

На нашу думку, є доцільним згрупування цих складових у, принаймні, три 

узагальнені групи: базові (1), які регулюють процеси адаптації в освітньому 

процесі підготовки фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я; 

основні (2), що сприяють процесам адаптації здобувачів вищої освіти цієї галузі 

до спілкування, взаємних міжособистісних відносин, сприйняття сучасних 

інтерактивних методів та технологій фахової професійної підготовки фахівців 

державного управління у сфері охорони здоров’я; загальні дидактичні (3), які 

здійснюють регуляторний вплив на  процеси освіти у вищій школі з одночасним 

засвоєнням знань, умінь і навичок та формуванням професійних фахових 

здібностей та здатності до їх застосування у власній практичній діяльності з 

управління у сфері охорони здоров’я. 

Ці групи складових інформаційно-психологічного забезпечення в 

адаптивному навчанні фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я 

повинні функціонувати в комплексі як єдина система. 

В цій системі вони виконують наступні функції: 

 формування вимог до освітньої та педагогічної взаємодії викладача і 

студента, здобувача вищої освіти; 
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 дотримання вимог дидактичного і психологічного забезпечення умов 

якісної реалізації адаптивних функцій процесу професійної підготовки майбутніх 

фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я. 

Таким чином, здійснення дій із реалізації основних принципів, що 

забезпечують адаптацію студентів у процесі вивчення змісту фахових дисциплін 

як відносно автономних (наприклад, методики навчання окремих дисциплін), 

регулюються загально дидактичними принципами предметного навчання. 

Зокрема, загально дидактичний принцип індивідуального та 

диференційованого підходів до навчання, вимагає врахування індивідуальних 

здібностей кожного здобувача вищої освіти. Поряд з цим, фізіологічно та 

психологічно індивідуалізовані можливості, притаманні кожному з учасників 

навчального процесу у вищій школі, диференціювати зміст навчального матеріалу 

за його змістом, структурою та наповненням і рівнями можливості їх 

опрацювання та засвоєння (сприйняття/відтворення; усвідомлення/розуміння; 

осмислення, узагальнення/застосування знань, умінь і навичок тощо). 

Як відомо, при оцінюванні будь-якого процесу, виду діяльності, явища 

застосовують елементи загальновідомого кваліметричного підходу, який має на 

меті кількісний опис характеристик рівня якості будь-яких предметів, об’єктів 

дослідження або процесів (кількісне оцінювання рівня якості) [30;  31; 15; 32]. 

На-сьогодні у сфері вищої освіти, у т. ч. і при експертизі рівня якості 

підготовці фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я 

застосовується педагогічна кваліметрія, в якій використовуються методи 

загальноприйнятої кваліметрії [33]. В нашому випадку в галузі педагогічних 

вимірювань з метою кількісного оцінювання рівня якості психологічних, 

педагогічних та дидактичних об’єктів і учасників освітнього процесу за умов 

застосування методів загальної кваліметрії для кількісного оцінювання параметрів 

та характеристик педагогічних, психолого-педагогічних та дидактичних 

характеристик об’єктів та суб’єктів педагогічних вимірювань, за умов 

комплексного поєднання загальної кваліметрії, основ загальної та спеціалізованої 

педагогіки, математики, соціології та кібернетики. 

Під час експертного дослідження впливу інформаційно-психологічної 

складової в адаптивному навчанні фахівців державного управління у сфері 

охорони здоров’я може бути використана факторно-критеріальна модель 

управління освітнім середовищем професійного навчання у відповідності до 

алгоритму, запропонованого у [6, с. 79], який включає наступні етапи: 

1) виділення основних параметрів експертного оцінювання;

2) визначення сукупності факторів, необхідних для досягнення заданих

параметрів; 
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3) визначення критеріїв, які характеризують вимоги до кожного з факторів;

4) визначення вагомості параметрів та їх характеристик, факторів впливу та

критеріїв оцінки методом експертного оцінювання; 

5) оформлюється та опис отриманої моделі у визначеному вигляді.

Для побудови факторно-критеріальної моделі виокремлюють параметри

оцінювання, критерії експертного оцінювання, фактори, які можуть вплинути на 

експертів та ін. В якості  параметрів беруться ознаки, які дають характеристику 

основних якостей об’єкта експертного оцінювання (його головні складники), які 

повинні відповідати основним цілям оцінюваного об’єкта, тобто, інформаційно-

психологічні складові в адаптивному навчанні фахівців державного управління у 

сфері охорони здоров’я. (Фактор, як чинник, причина, умова будь-якого явища, 

процесу, повинен розкривати одиничний параметр; критерій; як ознака, що є 

основою визначення, ідентифікації, або класифікації максимально конкретизувати 

деталізацію обраного фактору; параметр – розмірне значення, яке дає 

характеристику об’єкта, який оцінюється експертами). 

Для експертного добору параметрів оцінювання інформаційно-психологічні 

складові в адаптивному навчанні фахівців державного управління у сфері охорони 

здоров’я слід враховувати, що в ньому загалом виокремлюються три групи 

параметрів: 

1) параметри діяльності навчального закладу державного управління у сфері

охорони здоров’я; 

2) параметри, що характеризують окремі залежності між керованою й

керуючою системами; 

3) параметрів, які характеризують саму систему управління навчального

закладу державного управління у сфері охорони здоров’я. Ці параметри 

поділяються на більш конкретні, що дає можливість охопити всі напрями 

діяльності навчального закладу. 

Параметри управління освітнім середовищем професійного розвитку 

викладачів мають відображати і діяльність, і систему управління в навчальному 

закладі державного управління у сфері охорони здоров’ям. Тому визначають дві 

групи параметрів управління освітнім середовищем, які характеризують систему 

управління; параметри, що його характеризують діяльність тощо (рис. 1). 

Експертне оцінювання параметрів здійснюється за відповідними факторами і 

критеріями. За матеріалами наукових джерел нами складений робочий список 

факторів і критеріїв із застосуванням методу експертного оцінювання (вибір, 

ранжування). Усього в процедурі відбору брали участь 100 респондентів. 
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Рис. 1 Параметри складових систему управління навчального закладу державного 

управління у сфері охорони здоров’я 

Для визначення вагомості (значущості) параметричних складових 

оцінювання також застосований експертний метод. Була створюють експертна 

група з фахівців-професіоналів в галузі державного управління у сфері охорони 

здоров’я (досвідчених викладачі, управлінці галузі за ієрархічними рівнями, 

науковці, вузькоспеціалізованих фахівців з суміжних галузей, а також 

зовнішнього оточуючого середовища навчального закладу. Група експертів 

використовували при оцінюванні метод Дельфі (який передбачає послідовне 

коректування отриманих результатів на базі та з врахуванням аргументів кожного 

окремого експерта на користь виставленої ним оцінки). При цьому можливе 

застосування будь-якого іншого методу експертного оцінювання (наприклад: 

рейтингування, соціологічних досліджень, бального оцінювання). 

Оцінювання кожної факторної складової розраховували як суму добутків 

результатів оцінок за кожним обраним критерієм у відповідності із коефіцієнтами 

його вагомості, загальну оцінку кожної параметричної складової виводили як 

суму добутків результатів оцінювання по кожному фактору та відповідному до 

нього коефіцієнта вагомості, оцінювання по кожному об’єкту проводили за сумою 

отриманих оцінок за параметричними складовими. 

При цьому під час проведення експертного оцінювання слід враховувати 

наступне. Будь-яка структуризація обраних для дослідження показників має 

відповідати та узгоджуватись із підсумковою результативністю певного виду 

управлінської діяльності в освітньому процесі або кінцевому рівню досягнення 

поставленої мети (бажаного визначеного результату), Оскільки тільки показник 

результативності діяльності свідчить про ступінь досягнення визначеної мети, що 

є, у свою чергу, показником рівня (якості, ефективності) використання 

інформаційно-психологічної складової в адаптивному навчанні фахівців 

державного управління у сфері охорони здоров’я. 
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Для отримання остаточної експертної оцінки у проведеному дослідженні 

використовувалась методику [34], за якою середній рівень визначається 25-

відсотковим відхиленням оцінки від середньої в загальному по діапазону 

отриманих значень оцінок, що дає практичну можливість встановлення рівнів 

управління у сфері освітнього процесу навчальних закладів охорони здоров’я з 

використанням інформаційно-психологічної складової в адаптивному навчанні 

здобувачів вищої освіти. Отримані результати показують, якщо загальна сума 

балів коливається в межах: 0-0,25 – рівень використання інформаційно-

психологічної складової в адаптивному навчанні фахівців державного управління 

у сфері охорони здоров’я управління освітнім середовищем та професійного 

розвитку викладачів низький; 0,25-0,49 – рівень середній; 0,50-0,74 – рівень 

достатній; 0,75-1 – рівень високий. 

Результати дослідження показують, що провідними принципами адаптивного 

навчання є загальні дидактичні. Як свідчить наведений вище аналіз, провідними 

принципами адаптивного навчання є принципи індивідуалізації, диференціації, 

системності, послідовності, активності та самостійності. Саме вони і реалізуються 

в моделі формування дослідницьких умінь здобувачів вищої освіти в умовах 

використання та впливу інформаційно-психологічної складової в адаптивному 

навчанні фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я. 

Проведене дослідження надалі потребує: 

- сформувати загальну уяву про освітню складову «педагогічна (освітня) 

адаптація», як двоспрямований процес навчання, який з одного боку направлений 

на трансформацію якостей студентів, з іншого – підлаштований засобами 

дидактичного забезпечення під індивідуально-типологічні особливості студентів 

для досягнення ефективної результативності навчання; 

- довести некоректність розведення понять «адаптаційне» та «адаптивне» 

навчання та дати їх загальне визначення; 

- усвідомити адаптивне навчання як таку організацію навчального процесу, 

що здійснюється у середовищі, складники якого в процесі постійної взаємодії 

змінюють один одного; 

- виокремити провідні принципи адаптивного навчання, до складу яких 

входять: індивідуалізація, диференціація, активність, самостійність, 

систематичність та послідовність. 

Застосування факторно-критеріальної (кваліметричної) моделі експертного 

оцінювання та встановлення рівнів управління у сфері освітнього процесу 

навчальних закладів охорони здоров’я з використанням інформаційно-

психологічної складової в адаптивному навчанні здобувачів вищої освіти дає в 

результаті цілісне уявлення процесу управління як системи взаємопов’язаних її 
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складників. Виокремлення параметрів та факторів інформаційно-психологічних 

складових і визначення критеріїв ефективного управління адаптованим освітнім 

процесом професійного розвитку викладачів сприятиме оцінюванню ступеня 

реалізації мети досліджуваного освітнього процесу, відображеної в отриманні 

очікуваного результату – підвищенні ефективності складових управління освітнім 

середовищем професійного розвитку викладачів закладів вищої освіти в умовах 

адаптивного навчання фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я. 

Предметом подальших досліджень може стати розроблення підходів реалізації 

відібраних принципів адаптивного навчання, що спрямовані на врахування і 

трансформацію мислення майбутніх фахівців державного управління у 

професійній підготовці та їх конкретизацію у системі навчально-пізнавальних 

завдань із фундаментальних навчальних дисциплін підготовки управлінців у 

сфері охорони здоров’я. 

Висновки. У ході дослідження з’ясовано, що за умов адаптивного навчання 

фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я проявляться 

різноманітні впливи, які мають особливу структуру, закони, принципи. Одні 

спричиняють певні зміни у формах людської активності (поведінці, діяльності, 

спілкуванні, вчинках), інші – у мотивації, пізнавальних процесах, ще інші – в 

емоційно-вольовій сфері особистості. Тому ключове значення у поліпшенні 

теоретичної та практичної складових суспільного буття має вивчення 

закономірностей, технологій, засобів і прийомів психологічного впливу на 

соціальну спільноту фахівців державного управління, професійні громади сфери 

охорони здоров’я. 

Потужний розвиток інформатизаційних процесів у сфері управління може 

призводити до непередбачуваних наслідків. При цьому вплив інформаційної та 

психологічної складових відіграє роль своєрідного інструментарію адаптивного 

навчання фахівців державного управління у сфері охорони здоров’я, за 

допомогою якого здійснюється перебудова та вдосконалення професійних, 

соціальних, політичних, економічних та інші сфери суспільного громадського 

середовища, галузі державного управління у сфері охорони здоров’я із метою 

спрямувати та підвищити ефективність її розвитку. 
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМІВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ДІТЕЙ СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВИХ 

КАТЕГОРІЙ 

Анотація. У статті аналізуються поняття «інституційний догляд», 

«механізми державного управління», «механізми реформування системи 

інституційного догляду дітей соціально вразливих категорій». Обґрунтовано, що 

під системою державного управління у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей в Україні можна розуміти організаційно-функціональну єдність 

ієрархічно впорядкованої сукупності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, які в межах своїх повноважень справляють управлінський 

організуючий вплив на функціонування закладів інституційного догляду та 

виховання дітей усіх типів, форм власності та підпорядкування з метою 

забезпечення реалізації державної політики щодо соціального захисту: дітей-

сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей з 

особливими освітніми потребами; дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. Автором визначено, що під механізмами державного управління у 

сфері інституційного догляду та виховання дітей слід розуміти сукупність 

організаційних, економічних, правових, соціальних та інших засобів, практичних 

заходів, важелів та стимулів, за допомогою яких уповноважені органи державної 

влади та місцевого самоврядування послідовно розв’язують проблеми управління 

соціально-педагогічними процесами щодо організації та здійснення соціального 

захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, з метою забезпечення дотримання їх законних 

прав та інтересів. 

Ключові слова: державне управління, деінституалізація, інтернати, 

механізми державного управління, система інституційного догляду та виховання 

дітей, соціальна політика, соціальний захист прав дітей, соціальні послуги. 
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF MECHANISMS OF REFORMING 

THE SYSTEM OF INSTITUTIONAL CARE OF CHILDREN OF SOCIALLY 

VULNERABLE CATEGORIES 

Abstract. The article analyzes the concepts of "institutional care", "mechanisms of 

public administration", "mechanisms of reforming the system of institutional care of 

children of socially vulnerable categories." The paper substantiates that the system of 

public administration in the field of institutional care and upbringing of children in 

Ukraine can be understood as organizational and functional unity of a hierarchically 

organized set of public authorities and local governments, which within their powers 

exert managerial organizational influence on the functioning of institutions of 

institutional care and education. children of all types, forms of ownership and 

subordination in order to ensure the implementation of state policy on social protection: 

orphans; children deprived of parental care; children with disabilities; children with 

special educational needs; children who are in difficult life circumstances. The author 

determines that the mechanisms of public administration in the field of institutional care 

and upbringing of children should be understood as a set of organizational, economic, 

legal, social and other means, practical measures, levers and incentives by which the 

authorized bodies of state power and local government consistently solve problems of 

management of social and pedagogical processes concerning the organization and 

realization of social protection of orphans, children deprived of parental care, children 

with disabilities, children with special educational needs, children who are in difficult 

life circumstances, for the purpose of ensuring observance of their legal rights and 

interests . 

Key words: public administration, deinstitutionalization, boarding schools, 

mechanisms of public administration, system of institutional care and upbringing of 

children, social policy, social protection of children 's rights, social services. 

Постановка проблеми. Протягом останніх років в Україні неодноразово 

здійснювались спроби перетворення усталеної сфери інституційного догляду та 

виховання дітей на сферу надання соціальних послуг для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку. Нажаль, досі помітних 
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зрушень здійснити не вдалось, але ці спроби привернули значну увагу з боку 

держави та громадськості. Крім реформування внутрішніх процесів даної сфери 

потребують удосконалення й існуючі механізми державного управління сферою 

інституційного догляду та виховання дітей. Розвиток державного управління в 

Україні, який зумовлюється курсом євроінтеграції та реформа адміністративної 

системи потребують якісного удосконалення дієвих механізмів державного 

управління відповідно до сучасного стану управління в країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основою для дослідження 

сутності механізмів державного управління є праці В.Авер’янова, О.Амосова, 

Г.Атаманчука, В.Бакуменко, Д.Безносенко, І.Гасюка, Н.Глазунової, В.Говорухи, 

В.Князєва, В.Коваленко, В.Корженка, О.Коротич, М.Круглова, В.Куйбіди, 

М.Кравченко, М.Лесечко, В.Малиновського, Н.Мельтюхової, А.Михненко, 

П.Надолішнього, Н.Нижник, В.Олуйка, Л.Паращенко, Л.Приходченко, 

І.Розпутенка, Р.Рудницької, А.Сіцінського, М.Сіцінської, О.Стельмах, Ю.Сурміна, 

Ю.Тихомирова, О.Федорчак, О.Фурсіна, Л.Юзькова. 

Оскільки, процес інституційного догляду та виховання дітей частково 

інтегрується до соціальної сфери, освітньої сфери, сфери охорони здоров’я та 

охорони дитинства, зазначимо про окремі галузеві дослідження механізмів 

державного управління. Зокрема, вивченням механізмів державного управління у 

соціальній сфері займались О.Вольська, К.Дубич, М.Мельник, М.Панченко. 

Поняття механізмів державного управління в освітній сфері розкриваються у 

доробку Н.Зелінської, Н.Карпеко, О.Коцовської, Л.Паращенко. Розвитком теми в 

галузі охорони здоров’я займались такі дослідники: В.Григорович, Д.Карамишев, 

М.Музика, З.Надюк, І.Фуртак, В.Шевченко, В.Шевцов. Механізми державного 

управління у сфері охорони дитинства відображені у доробку Л.Кривачук, 

О.Крестовської, О.Темченко. Проте, в науковій літературі відсутні системні 

дослідження наукових підходів до поняття та сутність механізмів реформування 

системи інституційного догляду дітей соціально вразливих категорій. 

Мета статті – систематизація наукових підходів до поняття та сутність 

механізмів реформування системи інституційного догляду дітей соціально 

вразливих категорій. 

Виклад основного матеріалу. Під інституційним доглядом розуміють 

діяльність інтернатних закладів, які виконують застарілі функції колективного 

виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, частково 

дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади розвитку. 

Поняття системи інституційного догляду та виховання дітей в контексті 

державного управління інтегрує у собі діяльність, пов’язану з основними сферами 
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суспільного життя – економічною, соціальною, політичною та духовною. Таке 

широке трактування потребує конкретного визначення сутності поняття системи 

інституційного догляду та виховання дітей. 

Аналізуючи наукову літературу, ми не зустріли визначення даного поняття, 

лише класифікацію закладів інституційного догляду та виховання дітей за типами, 

формами власності та підпорядкування, зазначену у Національній стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 

роки та відповідних положеннях про організацію роботи цих закладів. Це – 

загальноосвітні школи-інтернати; навчально-реабілітаційні центри; будинки 

дитини; дитячі будинки; дитячі будинки-інтернати; навчально-виховні комплекси, 

у складі яких є групи, класи, відділення цілодобового перебування дітей; інші 

заклади цілодобового та довготривалого (понад три місяці) перебування дітей, у 

яких одночасно проживає більше ніж 15 дітей [1]. 

Слід зазначити, що лише частина дітей з особливими освітніми потребами 

потрапляє до закладів інституційного догляду та виховання дітей в Україні, 

оскільки протягом останніх років активно запроваджується інклюзивна освіта для 

цієї категорії дітей. Відповідно, до інституцій направляються діти, які з певних 

причин не можуть здобувати освіту у інклюзіях. Такі діти можуть здобувати 

освіту у навчально-реабілітаційних центрах, що являють собою – 

«…загальноосвітній навчальний заклад, метою діяльності якого є реалізація права 

на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними 

вадами розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних 

реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти 

відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень». У Положенні про 

навчально-реабілітаційний центр зазначається, що діти із складними вадами 

розвитку – «… це діти з вадами слуху, зору, тяжкими системними мовленнєвими 

порушеннями, тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні з 

розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, сліпоглухі, діти, які себе 

не обслуговують і відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-

інваліда потребують індивідуального догляду та супроводу, але вони можуть 

перебувати у дитячому колективі згідно з рекомендованим лікарями 

режимом» [2]. 

Ще один тип закладів інституційного догляду та виховання для дітей, що 

мають вади розвитку це – спеціальна загальноосвітня школа-інтернат. Положення 

про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку приводить нам 

широке визначення даного типу установ – «…спеціальна загальноосвітня школа 

(школа-інтернат) – загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів для дітей, які 
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потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, (далі – спеціальна 

школа (школа-інтернат)), що забезпечує реалізацію права таких громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти та здійснює заходи з реабілітації. 

Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат – загальноосвітній навчальний 

заклад, що забезпечує здобуття певного рівня освіти, професійну орієнтацію та 

підготовку, проводить корекційно-розвиткову роботу з дітьми, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку, умови проживання та утримання 

за рахунок держави. 

Спеціальна загальноосвітня школа – загальноосвітній навчальний заклад з 

продовженим днем, що забезпечує навчання, виховання та корекційно-розвиткову 

роботу дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за 

рахунок держави» [3]. 

Дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування усіх типів і форм власності це – 

«…навчальні заклади, що забезпечують дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, умови для проживання, різнобічного розвитку, 

виховання, здобуття освіти, професійної орієнтації та підготовки, готують дітей 

до самостійного життя» [4]. 

Новим типом закладів інституційного догляду та виховання є малий 

груповий будинок. Це – «…заклад соціального захисту, що призначений для 

тривалого (стаціонарного) проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю, та осіб з їх числа в 

умовах, наближених до сімейних». Метою існування такого типу закладів є 

забезпечення умов проживання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в тому числі дітей з інвалідністю, та осіб з їх числа шляхом їх догляду 

та виховання в умовах, максимально наближених до сімейних, соціалізації та 

підготовки до самостійного життя, організації надання їм комплексу необхідних 

послуг, зокрема у громаді, сприяння поверненню дітей в біологічну сім’ю або 

влаштування в сімейні форми виховання» [5]. 

Для дітей віком до 4 років у системі інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні існують будинки дитини, які є комунальними закладами охорони 

здоров’я для медико-соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишились без 

піклування батьків, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. 

Типове положення про будинок дитини визначає основні типи даних закладів: а) 

будинок дитини загального типу – для медико-соціального захисту здорових 

дітей-сиріт (I-II груп здоров’я), дітей, які залишилися без піклування батьків, 

віком від народження до трьох років. Крім дітей цієї категорії, тут можуть 

знаходитись діти, які мають сім’ю, проте утримання та виховання їх у сім’ї з 
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поважних причин (хвороба годувальника, тривале відрядження, навчання тощо) 

неможливе, а також діти із затримкою розумового та фізичного розвитку 

внаслідок несприятливих умов виховання; б) спеціалізований будинок дитини – 

для медико-соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування 

батьків, з вадами  фізичного та розумового розвитку (III-V груп здоров’я) віком 

від народження до чотирьох років, а також: з органічним ураженням нервової 

системи та порушенням психіки; з органічним ураженням центральної нервової 

системи, в тому числі з дитячим церебральним паралічем без порушення психіки; 

з порушенням функції опорно-рухового апарату та іншими вадами фізичного 

розвитку без порушення психіки; з порушенням слуху та мови; з порушенням 

мови; з порушенням зору (сліпі, слабозорі); тубінфікованих, хворих з малими та 

згасаючими формами туберкульозу, ВІЛ-інфікованих. У спеціалізованих 

будинках дитини можуть організовуватись 1–2 групи для здорових дітей» [6; 7]. 

Для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах в Україні 

функціонують притулки для дітей служби відповідної місцевої державної 

адміністрації. Подібні інституції є закладами соціального захисту, створеними для 

тимчасового перебування дітей віком від 3 до 18 років. Відповідно до Типового 

положення про притулок для дітей служби у справах дітей основними завданнями 

закладу є: 

– соціальний захист позбавлених сімейного виховання дітей, які опинилися в

складних житлово-побутових умовах, залишили навчальні заклади; 

– створення належних житлово-побутових і психолого-педагогічних умов для

забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм можливості для 

навчання, праці та змістовного дозвілля [8]. 

Така розгалужена класифікація закладів інституційного догляду та виховання 

дітей, кількість сфер підпорядкування наводить на думку про відсутність чіткої 

координації в державному управлінні такими закладами. Доцільність поєднання 

цих закладів у єдину організаційну систему інституційного догляду та виховання 

дітей є актуальною, і дозволить мінімізувати адміністративні зусилля та бюджетні 

витрати, призведе до доцільнішого використання коштів на користь дітей та сімей 

з дітьми, які потребують соціальної підтримки. Особливої актуальності цей 

процес набуває в умовах проведення адміністративної реформи в Україні. 

Таким чином, система інституційного догляду та виховання дітей в Україні – 

це комплексна діяльність закладів цілодобового перебування дітей усіх типів і 

форм власності та підпорядкування (Міністерству освіти і науки України, 

Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики 

України), що здійснюють соціально-педагогічну діяльність, з метою реалізації 

законних прав на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
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піклування, дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, щодо забезпечення умов 

проживання та догляду, надання соціальних, освітніх, виховних, юридичних, 

медичних та реабілітаційних послуг у межах цих закладів. 

Отже, під системою державного управління у сфері інституційного догляду 

та виховання дітей в Україні можна розуміти організаційно-функціональну 

єдність ієрархічно впорядкованої сукупності органів державної влади та 

місцевого самоврядування, які в межах своїх повноважень справляють 

управлінський організуючий вплив на функціонування закладів інституційного 

догляду та виховання дітей усіх типів, форм власності та підпорядкування з 

метою забезпечення реалізації державної політики щодо соціального захисту: 

дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; 

дітей з особливими освітніми потребами; дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

Наступним поняття є «механізм реформування системи інституційного 

догляду дітей соціально вразливих категорій». 

В науковій літературі існує багато визначень механізмів державного 

управління. На нашу думку, попереднє визначення державного управління 

доступно ілюструє визначення авторів «Словника-довідника з державного 

управління», які зазначають, що механізми державного управління – це практичні 

заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи державної влади 

впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з метою 

досягнення поставлених цілей. Схема реального механізму державного 

управління містить цілі, рішення, впливи, дії, результати. Комплексний механізм 

державного управління вони визначають як систему політичних, економічних, 

соціальних, організаційних і правових засобів цілеспрямованого впливу органів 

державного управління [9; с. 50]. 

Механізм державного управління – це: 

- сукупність відповідних державних органів, організованих у систему для

виконання цілей (завдань) державного управління відповідно до їх правового 

статусу, та масив правових норм, що регламентують організаційні засади та 

процес реалізації вказаними органами свого функціонального призначення. Звідси 

складовими елементами зазначеного механізму виступають: система органів 

виконавчої влади; сукупність правових норм, що регламентують як організаційну 

структуру системи органів виконавчої влади, так і процеси її функціонування та 

розвитку [10]; 

- сукупність засобів організації управлінських процесів та способів впливу на 
розвиток  керованих  об’єктів  із використанням відповідних методів  управління, 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №5 (5) 2020 

162 

 спрямованих на реалізацію цілей державного управління [11]; 

- складова частина системи управління, що забезпечує вплив на фактори, від

стану яких залежить результат діяльності управлінського об’єкта. Механізми 

державного управління, на думку автора, це складна система державних органів, 

організованих відповідно до визначених принципів для здійснення завдань 

державного управління; це інструмент реалізації виконавчої влади держави. 

Механізми формування та реалізації державного управління – це сукупність і 

логічний взаємозв’язок соціальних елементів, процесів та закономірностей, через 

які суб’єкт державного управління «схоплює» потреби, інтереси і цілі суспільства 

в управляючих впливах, закріплює їх у своїх управлінських рішеннях та діях і 

практично втілює в життя, зважаючи на державну владу [12]; 

- складова частина системи управління, що забезпечує вплив на внутрішні

(коли йдеться про механізм управління організацією) та зовнішні (коли говорять 

про механізм взаємодії з іншими організаціями) фактори, від стану яких залежить 

результат діяльності управлінського об’єкта [13; с. 50]. 

Розглянувши, на нашу думку, основні визначення механізмів державного 

управління, які зрозуміло розкривають сутність даного поняття, можемо зробити 

висновок, що у науковій літературі зустрічається велика кількість визначень 

механізмів державного управління, але, немає єдиного узагальненого визначення. 

Переважна більшість визначень сутності механізмів державного управління 

трактується з позицій конкретних досліджень провідних вчених галузі. 

Аналізуючи наукові доробки з проблематики нашого дослідження, 

перейдемо до класифікації механізмів державного управління. Серед значної 

кількості наукових підходів до класифікації у літературі з державного управління 

слушною видається думка Н.Брюховецької, що від переваги акцентів на ті чи інші 

сфери управління, механізм управління буде мати свою назву. Залежно від того, 

які саме проблеми і як вирішуються із  застосуванням конкретного державного 

механізму управління, він може бути складним (компонентом) і включати в себе 

декілька самостійних механізмів. Комплексний механізм державного управління 

може складатися із таких видів механізмів: економічного (механізми державного 

управління банківською, грошово-валютною, інвестиційною, інноваційною, 

кредитною, податковою, страховою діяльністю тощо); мотиваційного (сукупність 

командно адміністративних та соціально-економічних стимулів, що спонукають 

державних службовців до високоефективної роботи); організаційного (об’єкти, 

суб’єкти державного управління, їх цілі, завдання, функції, методи управління та 

організаційні структури, а також результати їх функціонування); політичного 

(механізми формування економічної, соціальної, фінансової, промислової 

політики тощо); правового (нормативно-правове забезпечення: закони і постанови 
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Верховної Ради України, укази Президента, постанови і розпорядження Кабінету 

Міністрів України, а також методичні рекомендації та інструкції тощо) [14]. 

Розглянувши основні підходи до визначення сутності поняття механізмів 

державного управління та їх класифікації, перейдемо до використання цього 

доробку безпосередньо у сфері інституційного догляду та виховання дітей. 

Велика кількість типів закладів, типів їх підпорядкування, органів 

державного управління та учасників процесу інституційного догляду та 

виховання дітей не дозволяють вважати ефективним процес державного 

управління у цій сфері. На нашу думку, з метою ефективної реалізації державної 

політики у сфері інституційного догляду та виховання дітей в сучасних умовах 

слід запровадити комплексний механізм уніфікованих зусиль. За визначенням 

словника-довідника з державного управління комплексний механізм державного 

управління розглядаємо як «…систему політичних, економічних, соціальних, 

організаційних і правових засобів цілеспрямованого впливу органів державного 

управління» [10]. 

У сфері інституційного догляду та виховання виділяємо – організаційний, 

правовий, мотиваційний, інноваційний, соціальний та фінансовий механізми 

державного управління. 

Висновки. Основну роль механізмів державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні вбачаємо у: 

– підвищенні ефективності забезпечення додержання прав і законних

інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; 

– посилення захисту їх особистих і майнових прав;

– забезпечення якості надання соціальних, освітніх, реабілітаційних,

медичних, юридичних послуг дітям, які виховуються в інтернатах; 

– здійснення моніторингу та контролю за якістю надання послуг дітям з

інвалідністю та дітям з особливими освітніми потребами в системі інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні; 

– підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників закладів

інституційного догляду та виховання дітей; 

– розширення видів діяльності, спрямованої на підтримку дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей з 

особливими освітніми потребами, дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах в органах державної влади та громадських організаціях з урахуванням 

її проведення під час надзвичайних ситуацій або військового стану; 

– оптимізацію взаємовідносин органів виконавчої влади та інститутів
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громадянського суспільства у сфері інституційного догляду та виховання дітей, 

забезпечення їх якості та ефективності тощо. 

Під механізмами державного управління у сфері інституційного догляду та 

виховання дітей слід розуміти сукупність організаційних, економічних, правових, 

соціальних та інших засобів, практичних заходів, важелів та стимулів, за 

допомогою яких уповноважені органи державної влади та місцевого 

самоврядування послідовно розв’язують проблеми управління соціально-

педагогічними процесами щодо організації та здійснення соціального захисту 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, 

дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, з метою забезпечення дотримання їх законних прав та 

інтересів. 
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ТРАДИЦІЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ 

Анотація. Створення децентралізованої влади в Україні передбачає: 

модернізацію регіональної політики держави; вдосконалення і прискорення 

надання адміністративних послуг на місцях; передачу фінансових ресурсів 

органам місцевого самоврядування, а також реформування в контексті політики 

децентралізації медицини й освіти України; вдосконалення відповідно до 

сучасних вимог адміністративно-територіального устрою держави. 

Облік і адаптації традицій децентралізації влади, які склалися в українському 

суспільстві допоможе прискорити процес подальшого успішного впровадження 

реформи децентралізації влади в нашій державі. Тому актуальним напрямом 

наукового дослідження являється пошук оптимальної моделі децентралізованої 

влади, в якій було б враховано національні традиції децентралізації публічної 

влади, які склалися в Україні протягом століть. 

Аналіз наукової літератури показав, що залишається малодослідженою 

питання з'ясування становлення традицій децентралізації влади в історичній 

ретроспективі. 
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Метою статті є з'ясування особливостей формування традицій 

децентралізації влади України в історичній ретроспективі. 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що на території України 

склалися давні традиції функціонування децентралізованої публічної влади. 

Зокрема, перші децентралізовані органи публічної влади з'явилися ще в епоху 

формування державності східних слов'ян. Формування традицій децентралізації 

влади на українських землях було продовжено в давньоруській державі, а також в 

періоди бездержавності (литовсько-польський період, період козацтва, 

імперський період). Тому вважаємо введення реформи децентралізації влади 

України є умовою для успішного розвитку нашої держави; євроінтеграції України 

в ЄС; збереження, обліку та адаптації традицій децентралізації влади, які склалися 

в українському суспільстві протягом століть. 

Ключові слова: фінанси, місцеве самоврядування, пряма демократія, 
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TRADITION OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC POWER IN 

UKRAINE: A RETROSPECTIVE ASPECT 

Abstract. The reform of the decentralization of power continues in Ukrainian 

society. The creation of decentralized power provides for the modernization of the 

state's regional policy; improving and accelerating the provision of local administrative 

services; transfer of financial resources to local authorities, as well as reforms in the 

context of the policy of decentralization of medical and education in Ukraine; 
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Improvement in accordance with modern requirements of the administrative-territorial 

structure of the state. Taking into account and adapting the traditions of decentralization 

of power that have developed in Ukrainian society will help accelerate the process of 

further successful implementation of the reform of decentralization of power in our 

state.Improvement in accordance with modern requirements of the administrative-

territorial structure of the state. Taking into account and adapting the traditions of 

decentralization of power that have developed in Ukrainian society will help accelerate 

the process of further successful implementation of the reform of decentralization of 

power in our state. 

Therefore, a very relevant direction of scientific research today is the search for an 

optimal model of decentralized power, which would take into account the national 

traditions of decentralization of public power, which have developed in Ukraine over 

the centuries. 

The analysis of scientific literature has shown that the issue of clarifying the 

formation of the traditions of decentralization of power in the historical retrospective 

remains poorly studied. 

The purpose of the article is to clarify the features of the formation of the traditions 

of decentralization of power in Ukraine in historical retrospect. 

As a result of the study, it has been established that on the territory of Ukraine 

there have been long-standing traditions of functioning of decentralized public power. 

In particular, the first decentralized public authorities appeared in the era of the 

formation of the statehood of the Eastern Slavs. The formation of traditions of 

decentralization of power in the Ukrainian lands was continued in the ancient Russian 

state, as well as in the day of statelessness (the Lithuanian-Polish period, the day of the 

Cossacks, the imperial period). Therefore, we believe the introduction of the reform of 

the decentralization of power in Ukraine is a necessary prerequisite: 

Successful development of our state; European integration of Ukraine into the 

EU; Preservation, accounting and adaptation of the traditions of decentralization of 

power that have developed in Ukrainian society over the centuries. 

Keywords: finance, local self-government, direct democracy, community. 

Постановка проблеми. В українському суспільстві вже не один рік 

тривають процеси реформування вітчизняної публічної влади в напрямку її 

децентралізації. Запровадження реформи децентралізації влади України сьогодні 

є ключовою політичною програмою нашої держави. За задумом реформаторів 

створення децентралізованої влади  має : модернізувати регіональну політику 

держави; удосконалити та прискорити надання адміністративних послуг на 

місцях; передати фінансові ресурси до органів місцевого самоврядування, а також 
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реформувати в контексті політики децентралізації медичну й освітні галузі 

України; удосконалити відповідно до сучасних вимог адміністративно-

територіальний устрій держави [1]. 

Отже, успішне запровадження реформи децентралізації влади сприяє 

зростанню добробуту та покращенню якості життя пересічних громадян нашої 

держави. 

Загальновідомим є факт, що успішне запровадження реформи децентралізації 

влади в Україні залежить від багатьох факторів. Передусім від внутрішнього та 

зовнішнього становища у державі, а також від суспільно-політичного та 

соціально-економічного розвитку держави. Крім того, важливим фактором, що 

сприяє успішному запровадженню реформи децентралізації влади є наявність, 

врахування та збереження традицій децентралізації влади, що склались в певному 

суспільстві впродовж століть. Адже, будь-яке реформування завершується тоді 

успішно, коли впровадження інновацій (реформ) відбувається обережно, не 

порушуючи прогресивні національні традиції, що склались упродовж тривалого 

проміжку часу в певному суспільстві. 

Отже, врахування та адаптування традицій децентралізації влади, що 

склались в українському суспільстві допоможе прискорити процес подальшого 

успішного впровадження реформи децентралізації влади в нашій державі. Тому 

вельми актуальним напрямком наукового дослідження є сьогодні пошук 

оптимальної моделі децентралізованої влади, в якій було б враховано національні 

традиції децентралізації публічної влади, що склались в Україні впродовж століть. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз сучасного 

стану дослідження питання становлення традицій децентралізації публічної влади 

на українських теренах в історичній ретроспективі, засвідчив, що у науковій 

літературі останніх років проблематика становлення традицій децентралізації 

влади частково висвітлена вітчизняними дослідниками різних наукових 

напрямків. Наявну наукову літературу можна умовно поділити на кілька груп. До 

першої групи ми віднесли наукові розвідки, в яких проаналізовано передусім 

сучасний стан запровадження реформи децентралізації влади України. Це 

фундаментальні дослідження державознавців: Р. Колишко, А. Колодій, 

К. Ліньова, В. Кампо, В. Куйбіди, С. Саханєнко, П. Ворони та інших науковців. 

До наступної групи слід віднести наукові дослідження у яких вчені розглянуто 

становлення традиції децентралізації влади в Україні лише в окремий історичний 

період. Політологи Р. Гринюк і М. Примуш проаналізували специфіку 

формування національної децентралізованої моделі місцевого самоврядування в 

контексті трансформаційного розвитку України. Державознавець Т.Забейворота 

запропонували авторську періодизацію становлення та розвитку 
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децентралізованих ідей в українській державно-управлінській думці кінця ХІХ - 

початку ХХ ст. Вітчизняний правознавець О. Ременяк вважає, що перша спроба 

створити децентралізацію владу в Україні було здійснено У Конституції УНР 

1918 р. Ряд дослідників проаналізували особливості існування громад окремих 

народів. Так, проблемі існуванню кримської громади присвячена публікація 

В.Скальського [2]. Втім, в останні роки все більше науковців 

схиляються до думки, що засади децентралізації почали формуватись на 

українських теренах набагато раніше. А саме більшість науковців пов'язують 

децентралізацію влади із запровадженням в українських містах магдебурзького 

права. 

Проведений аналіз наукової літератури засвідчив, що попри представленої 

широкого кола публікацій проблему традицій децентралізації влади не можна 

вважати повністю пізнаною. Залишається малодослідженим питання становлення 

традицій децентралізації влади в різні періоди української державності.  

Метою нашої статті є з'ясування особливостей становлення традицій 

децентралізації влади України в ретроспективі.  

Виклад основного матеріалу. Процес становлення традицій децентралізації 

публічної влади на українських теренах був нерівномірний і тривалий за часом. 

Тому для теоретичного осмислення проблеми становлення традицій 

децентралізації влади України передусім слід визначити критерії, які би 

дозволили визначити ознаки децентралізації публічної влади у різні періоди 

української державності. 

Передусім зазначимо, що поняття “децентралізація влади” передбачає 

передачу вищим керівництвом повноважень й обов'язків до керівництва 

середнього та нижчого рівня [2]. 

Усталеною думкою є те, що децентралізація часто веде до демократизації, 

оскільки поява політичного плюралізму породжує суспільні вимоги щодо 

перерозподілу влади між центральним і субнаціональним рівнями управління на 

користь останнього [4, c. 149]. 

Отже, децентралізація влади пов’язана з: 

наявністю та функціонуванням органів місцевого самоврядування з 

широкими повноваженнями на певній території. Тому, при визначенні 

особливостей становлення традицій децентралізації публічної влади на 

українських теренах ми акцентуємо увагу передусім на дослідженні: окремих 

територіально-адміністративних одиниць (громад), в яких функціонувало виборне 

місцеве самоврядування, що мало широкі повноваження та власні фінансові 

ресурси. 
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Зазначимо, що всі вище означені риси децентралізації публічної влади не 

завжди мали місце в різні періоди української державності. Втім, окремі ознаки 

децентралізації влади почали формуватись, ще у додержавну добу. 

Пропонуємо розглядати формування традицій децентралізації влади у 

наступній хронологічній послідовності. 

Перший період формування засад децентралізації влади на українських 

землях, на наш погляд, слід віднести додержавну добу. Саме в означений період 

східні слов'яни жили громадами й активно застосовували народовладдя при 

розв'язанні нагальних питань громади. Так, очевидець подій візантійський 

письменник Прокопій Кесарійський описуючи суспільний лад антів 

(протодержава східних слов'ян, яка існувала на українських теренах у IV–VII 

століттях) наголошував на колективному управлінні державою: «антами не 

править один муж, але з давніх часів живуть так, що порядкує громада, і для того 

всі справи, щасливі або нещасливі, до громади йдуть» [5, с. 38–39]. 

Другий період становлення традицій децентралізації публічної влади на 

українських теренах пов'язаний з існуванням Київської держави IX – серед. ХІІІ 

ст. Так, удільні князівства, що входили до складу Київської держави були 

автономними. Значна роль в управлінні державою належала місцевому 

самоуправлінню та вічовим зборам. До компетенції центральної влади належала 

лише оборона держави та збір данини з населення. Крім того, удільні князі 

карбували власну монету й вели незалежну від великого київського князя 

внутрішню і зовнішню політику. 

Формування традиції децентралізації публічної влади на українських землях, 

продовжено у литовсько-польську добу (третій період). Так, ступень 

децентралізації влади у Великому князівстві Литовському (далі - ВКЛ) залишався 

високим достатньо високим. Загалом, децентралізація у ВКЛ мала ознаки 

адміністративної децентралізації у формі делегування та деконцентрації влади. 

ВКЛ були повітові сеймики (органи місцевого самоврядування) на зборах яких 

розглядались нагальні проблеми повіту (адміністративно-територіальна одиниця). 

Загалом ВКЛ так й не вдалось створити власної централізованої державності, 

влада князя була обмежена радою аристократів. Ключова роль у раді аристократів 

належала делегованим депутатам з різних литовських земель. 

До прогресивної традиції децентрації влади в литовсько-польську добу слід 

віднести надання українським містам привілею Магдебурзького права. Українські 

державознавці О. Лукша й І. Федів цілком вірно зазначили, що «класичним актом 

часткової децентралізації суверенної влади середньовічної держави та її 

правителя (короля) на рівні міста та його громади була Магдебурзька або коронна 

грамота, що передбачала ряд пільг (зі сплати податків) і компетенцій для 
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самостійного вирішення міською владою питань місцевого значення» [6, с. 5]. 

Погоджуючись із думкою вчених, що децентралізація на рівні міста була 

частковою, з’ясуємо ступінь децентралізації публічної влади у містах із 

магдебурзьким привілеєм. Магдебурзьке право в українських містах поширили у 

XIV столітті німецькі колоністи. Міста з магдебурзьким привілеєм звільнялись від 

управління та суду земельних власників. У таких містах діяли власні органи 

міського самоврядування, зокрема «магістрат (Ради), що, по суті, був прототипом 

сучасних органів місцевого самоврядування» [7, с. 3–4]. До складу магістрату в 

різних містах входили від 6 до 20 осіб. Проте обраними до магістрату могли бути 

лише заможні купці та ремісники, власники ремісничих майстерень та інші міські 

патриції чоловічої статі.  

Масово українські міста стали отримувати магдебурзьке право у кінці 

XIV століття. Завдяки магдебурзькому привілею влада в місті мала ознаки 

децентралізації. Адже, влада в містах максимально наближена до об’єктів 

управління. Через створені магістрати (органи місцевого самоврядування) міщани 

мали можливість приймати самостійні рішення. На чолі Магістрату стояв війт із 

бурмистрами, радниками і лавниками, які обирались із середовища міщан. У 

розпорядженні магістрату перебувала «канцелярія на чолі з майстратовим 

писарем, а для виконання своїх розпоряджень магістрат мав «міських слуг», які 

обіймали різні посади із «катом» включно» [8, с. 258]. Останнє, свідчить, що в 

містах з магдебурзьким привілеєм були власні фінансові ресурси. Фінансова 

спроможність органів місцевого самоврядування у містах із магдебурзьким 

правом забезпечувалась завдяки збору податків на користь певної 

адміністративно-територіальної одиниці. Українським містам із магдебурзьким 

привілеєм надавалось право на пільгову торгівлю. Спеціальними грамотами 

містам дозволено було проводити щотижневі торги та щорічні ярмарки, прибуток 

від яких ішов до місцевої казни.  

Аналіз українських міст з магдебурзьким правом засвідчив, що ці міста мали 

ряд ознак децентралізації публічної влади, а саме: розмежування на 

законодавчому рівні компетенцій між різними рівнями влади; поділ повноважень 

є результатом делегування, розподілу, передавання згори донизу, із єдиного 

центру на периферію (дарування магдебурзького привілею від князя, короля); 

відсутність відносин субординації, підпорядкованості між рівнями влади; вищий 

рівень влади наділений компетенціями координації та контролю за реалізацією 

повноважень нижчих рівнів влади, встановлених до правових рамок; широка 

автономія міст, які володіють необхідними правами, обов’язками та ресурсами; 

функціонування місцевого (міського) самоуправління.  

Отже,  магдебурзьке   право   спряло  формуванню  традицій  децентралізації 
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публічної влади на українських землях. 

До фактів, що підтверджували існування адміністративної децентралізації 

(деконцентрації) публічної влади у Литві, ми віднесли: функціонування органів 

місцевого самоврядування (повітові сеймики та міське самоврядування у містах із 

магдебурзьким правом), тобто влада була певною мірою наближена до народу; 

проведення процедури обрання посадовців до місцевої влади (виборність 

посадовців, певна прозорість і демократичність в управлінні автономними 

адміністративно-територіальними одиницями). 

Вважаємо доцільним, відокремити добу Козаччини та Гетьманщини в 

окремий період формування традиції децентралізації публічної влади. Адже 

українські козаки, Запорізька Січ, а пізніше й Гетьманщина формально 

перебували у складі Речі Посполитої й вели незалежну політику. 

Козацьке товариство (так звана козацька громада), з’явилось на українських 

землях ще у добу Великого князівства Литовського. У територіальному плані 

козацька громада являла собою окремий населений пункт: місто, містечко або 

село. У кожній означеній громаді функціонувало на засадах Звичаєвого 

козацького права козацька громада. 

 Зазначимо, що в основі функціонування козацької громади були 

успадковані давньоруські вічові традиції народовладдя (пряма демократія одна їх 

ознак децентралізації влади). Всі козаки мали право брати участь у козацькій раді 

й обговорювати найважливіші проблеми життя козацької громади, причому 

вирішальною була думка саме простих козаків (переважна більшість населення), а 

не козацької старшини (управлінці-менеджери). Про це свідчать спогади 

німецького посла Еріха Лясота, який відвідав козацьку раду у Запорозькій Січі в 

1594 році. Пізніше посол надав наступну характеристику особливостям 

проведення козацької ради: “при обговоренні найважливіших питань козаки 

ділились на два кола. В одному колі була козацька старшина, в іншому – прості 

козаки. Після ухвалення рішення простими козаками, вони оголошували своє 

рішення старшині, пригрозивши, що, якщо хтось буде проти, вони його втоплять 

у воді. Козацька старшина відразу погоджувалася, бо не могла противитися черні, 

яка сильніша, могутніша й загартованіша, й не терпить ніяких заперечень”[9]. 

Отже, існування самоуправління в козацькій громаді давало можливість 

безпосередньо впливати на функціонування владних інституцій козацького 

суспільства. Перебуваючи далеко від влади Литви та Польщі, козаки, за згодою із 

литовськими князями, організували Запорізьку Січ (автономна територіально-

адміністративна одиниця). Чисельні писемні джерела свідчать, що козаки 

створили «місцеве самоврядування, яке пізніше було підтримане першими 

польськими королями» [10, с. XVIII]. 
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Після звільнення Б. Хмельницьким українських земель від польського 

панування та з утворенням Гетьманщини, на ці території були перенесені 

традиційні для Запорозької Січі адміністративно-територіальний устрій і козацьке 

самоврядування. 

Щодо Запоріжжя у Гетьманську добу воно зберігало автономію у складі Речі 

Посполитої, пізніше Московської держави. Загалом, усталеною є думка, що 

«упродовж більше, ніж двохсотрічного існування Запорізька Січ являла собою 

окрему автономну військово-адміністративну одиницю, поділялась на полки та 

паланки й була безпосередньо підпорядкована гетьманові» [11, с. 32]. До того ж 

«Військо Запорозьке Низове, на відміну від Гетьманщини і Слобожанщини, у 

своєму статусі перебувало значно вище: мало власне унікальне самоврядування, 

право на територію, міжнародні зносини» [12, с. 475].  

Отже, влада у Запоріжжі мала ознаки політичної децентралізації:  

функціонування козацьких органів самоуправління. Крім того, Запорізька Січ 

вела незалежну внутрішню та зовнішню політику. 

Дослідження особливостей владних інститутів козацтва засвідчив, що 

козацькі громади Гетьманщини і Запорізьке Військове товариство (козацька 

громада Запоріжжя) мали власні органи самоуправління, що фактично свідчило 

про те, що Запорізька Січ та інші козацькі громади є автономними утвореннями у 

складі Речі Посполитої. Означені факти дали підставу вважати «органи 

управління Запорізької Січі своєрідними органами місцевого самоврядування» 

[13, с. 47].  

У козацьку добу була здійснена перша спроба на українських теренах 

закріпити й окремі засади децентралізації публічної влади на конституційному 

рівні. Так, аналіз тексту статей «Пактів й конституції законів та вольностей 

Війська Запорозького» (далі - Конституція)  Пилипа Орлика [14] засвідчило, що 

окремі статті означеної Конституції мають ознаки децентралізації публічної 

влади. Зокрема, Конституцією П. Орлика закріплено виборність органів місцевого 

самоврядування, розподіл повноважень між державною владою та місцевим 

самоврядуванням. Визначено обсяг фінансових ресурсів органів місцевого 

самоврядування. До компетенції місцевого самоврядування належало розв'язання 

місцевих проблем. Згідно Конституцією до повноважень гетьмана (представник 

державної виконавчої влади) належало розв'язання внутрішньодержавних 

проблем і боротьба з корупцією. Конституцією передбачено встановлення 

контролю за діяльністю органів влади.   

Друга половина ХІХ – початок ХХ століття – це наступна доба становлення 

традиції децентралізації влади. Проте, для означеного періоду характерне 
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існування децентралізованої публічної влади лише для українських земель, які 

входили до складу Російської імперії.  

Упродовж 1864–1890 років у Російській імперії відбулася децентралізація 

управління. До лютого 1917 року в місцях існували дві системи управління:  

1) державне управління за принципом «згори-донизу»;

2) місцеве самоврядування «знизу-вгору».

Земська система управління не була заснована на принципі підпорядкування

(цим земський устрій і відрізнявся від бюрократичного). Земські установи - це 

розпорядчий орган (земські збори) і виконавчий (земська управа).  

Причинами проведення у 1864 р. земської реформи стала суцільна криза, що 

охопила всі підросійські землі. Ряд дослідників наголосили у другій половині ХІХ 

ст.: «влада російської імперії визнала, що деградація та недієздатність наявної 

станово-бюрократичної системи управління провокує подальше поглиблення 

кризових явищ у соціально-економічному житті держави, підриває авторитет 

центральної влади, загрожує ескалацією соціальної і політичної напруги в 

провінції. Розумна децентралізація влади уявлялася єдиним варіантом подолання 

стагнації у розвитку регіонів держави» [15, с. 7].  

Спробою виходу із кризового стану стало запровадження в 1864 р. земського 

самоврядування в українських губерніях і повітах, які належали Російській 

імперії. Означена реформа ознаменувала провал попередньої централізованої 

імперської політики на українських землях.  

У сучасній вітчизняній науці усталеною є думка, про те, що «земська 

реформа імператора 1864 року була спробою деконцентрації влади, формування 

бодай якось наближеної до населення губерній і повітів системи державної 

адміністрації. Будучи наскрізь пронизаною авторитарними традиціями правління, 

закладеними ще в часи Московського царства, ця реформа дуже швидко 

знівелювала, хоча слід визнати, що вона дещо сприяла підвищенню ділової 

активності свого часу» [16, с. 5].  

В нашому дослідженні ми розглянемо земську реформу 1864 р. як таку, що 

має ознаки децентралізації. Законодавчою основою реформи земської реформи 

стало затверджене російським імператором Олександром ІІ «Положення про 

губернські та повітові земські установи» від 13 (1) січня 1864 року [17, c. 1–14], 

яке було доповнено «Положенням про губернські і повітові земські установи» від 

12 червня 1890 р. [18, c. 493–511] (далі – «Положення»). Ці законодавчі акти 

передбачали створення земських установ – загальних виборних органів місцевого 

(земського) самоврядування з розпорядчими (губернські та повітові збори) та 

виконавчими (губернські та повітові земські управи) функціями.  

Земським  установам  притаманні  ознаки децентралізованої публічної влади. 
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Так, у «Положенні» від 1864 року зауважено, що для «керівництва справами, що 

стосуються місцевої господарської корости та охоплюють потреби кожної 

губернії та повіту, створюється губернська повітова установа» [19, с. 2]. Тобто 

центральна влада (в особі російського імператора) делегувала повноваження до 

виборних органів місцевого самоуправління (земським установам).  

Упродовж 1865–1870 років на території 6 українських губерній (Харківської, 

Полтавської, Чернігівської, Херсонської, Катеринославської, Таврійської) 

запроваджені органи земського самоврядування. Щодо Правобережної України (у 

Київській, Подільській і Волинській губерніях) «земські установи були 

запроваджені лише 1904 року як спрощені земські установи у формі губернських 

комітетів і лише з квітня 1911 року вступило в дію положення про земські 

установи (щоправда, з деякими змінами, які стосувалися виборчого цензу й 

обмежували права польської шляхти на користь російських поміщиків)» за [20, с. 

346].  

Земські установи, як і децентралізовані органи публічної влади, були 

забезпечені бюджетними ресурсами. У «Положенні» земствам надано право 

«відати майном, капіталами та грошовими зборами земства» [17, с. 20], а також 

призначати місцеві збори для задоволення земських потреб губернії та повіту [19, 

с. 3]. Втім головною вадою земського самоуправління на думку більшості вчених 

є те, що переважання дворянства у виборних земських органах було порушенням 

правової рівності [21, с. 3]. 

Висновки. У результаті проведеного дослідження з'ясовано, що на теренах 

України склались давні традиції існування децентралізованої публічної влади. 

Зокрема, перші децентралізовані органи публічної влади з'явились, ще у добу 

формування державності східних слов’ян. Формування традицій децентралізації 

влади на українських землях було продовжено в давньоруській державі, а також 

за добу бездержавності (литовсько-польський період, доба Козаччини, імперський 

період). Тому вважаємо запровадження реформи децентралізації влади України 

являється необхідними передумовами для: успішного розвитку нашої держави; 

євроінтеграції України до ЄС; збереження, врахування й адаптування традицій 

децентралізації влади, що склались в українському суспільстві впродовж віків.  
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВПРОВАДЖЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 

Анотація. Стаття присвячена основним проблемам розвитку процесів 

державного управління впровадженням соціальних інновацій. Розкривається зміст 

та сутність соціальних інновацій як об’єкту державного управління. Метою даної 

статті є аналіз особливостей та змісту державного регулювання процесів 

впровадження соціальних інновацій та пошук оптимізації їх управління.  

Визначається вплив соціальних інновацій на соціально-економічні процеси в 

суспільстві. Досліджуються особливості процесу державного управління 

соціальними інноваціями. Розкривається призначення соціальних інновацій та 

процесу їх управління для цілей сталого розвитку. Встановлюються орієнтири 

реалізації державної політики в сфері управління соціальними інноваціями. 

Сутність соціальних інновацій, з огляду на викладене, розглядається за змістом 

соціальної інновації завжди є покращення надання тих чи інших послуг, 

організації взаємодії в соціальній сфері із максимальним рівнем задоволення 

потреб суспільства. Зазначається, що соціальні інновації – це ті форми, моделі 

соціальних процесів (відносин) або ті інструменти, механізми, засоби державного 

регулювання соціальної сфери, які одночасно наближають соціальні послуги до 

населення, а також оптимізують соціально-економічну складову таких послуг. 

Зроблено висновок, що процес управління соціальними інноваціями є досить 

складним, оскільки передбачає координацію зусиль між державою, приватним 

сектором та громадянським суспільством. Така складна система відносин 

передбачає делегування більшості повноважень щодо фактичного розвитку та 

впровадження соціальних інновацій державою іншим учасникам. Підкреслюється, 

що держава завжди виступає як кінцевий бенефіціар ефективності та корисності 

впровадження соціальних інновацій, що можна розглядати як непрямий спосіб 

перекладання   відповідальності   за    якість   соціальних   послуг   на    приватний 
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сектор при мінімізації бюджетних витрат. 

Ключові слова: соціальні інновації, державне управління, концепція сталого 

розвитку, управління соціальними інноваціями, соціально-економічні процеси.  
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STATE REGULATION OF SOCIAL INNOVATION PROCESSES FOR 

IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY 

Abstract.The article deals with the main problems of development of public 

administration of social innovation processes. The content and essence of social 

innovations as an object of public administration are revealed. The objective of this 

article is to analyse the features and content of state regulation of social innovations, 

and the search for optimization of its management. The influence of social innovations 

on socio-economic processes in society is determined. Peculiarities of the public 

administration process of social innovations are studied. The purpose of social 

innovations and the process of their management for the purposes of sustainable 

development are revealed. Guidelines for the implementation of state policy in the field 

of social innovation management are set. In view of the above, the essence of social 

innovation is considered in terms of social innovation, and is always to improve the 

provision of certain services, the organization of interaction in the social sphere with the 

maximum level of satisfaction of society’s needs. It is noted that the economic content 

of social innovations is revealed only in the long run, as the reduction, optimization or 

rationalization of the use of public funds is realized only on a large scale, which leads to 

the prevailing view that social innovation is always an excessive burden on local 

finances. It is concluded that when introducing social innovations, the leading place is 

played by civil society institutions, which most often act as their initiators, developers, 

and also take an active part in the implementation processes. It is stated that social 

innovations are those forms, models of social processes (relations) or those tools, 

mechanisms, means of state regulation of the social sphere which simultaneously bring 

social services closer to the population, as well as optimizing the socio-economic 

component of such services. It is concluded that the process of managing social 

innovations is quite complex as it involves a coordination of efforts between the state, 

the private sector and civil society. Such a complex system of relations involves the 

delegation of most powers for the actual development and implementation of social 

innovations by the state to other participants. It is emphasized that the state always acts 
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as the ultimate beneficiary of the efficiency and usefulness of the introduction of social 

innovations, which can be seen as an indirect way of shifting responsibility for the 

quality of social services to the private sector while minimizing budget expenditures. 

Keywords: social innovations, public administration, concept of sustainable 

development, management of social innovations, socio-economic processes. 

Постановка проблеми. Зміна парадигми державного регулювання в 

сучасних умовах вимагає пошуку нових механізмів впорядкування соціально-

економічних та публічно-політичних процесів. Сталий розвиток, як нова 

концепція державотворення та організації систем публічного управління в умовах 

мінливого середовища та з урахуванням найбільш гострих викликів сучасності 

вимагає від органів державного управління запровадження широкого спектру 

соціальних інновацій, здатних в нових умовах трансформувати суспільні процеси. 

Такі соціальні інновації можуть проявлятися в таких сферах як акумуляція 

соціального капіталу; зміна соціально свідомості; трансформація 

соціогуманітарної сфери тощо. В будь-якому випадку соціальні інновації 

виступаю новелами з точки зору державного управління, правового регулювання 

та організаційного забезпечення процесів їх практичного впровадження. В таких 

умовах держава позбавлена практичності в питаннях максимізації ефекту від 

запровадження соціальних інновацій, але разом з тим – здатна розробляти 

узагальнені алгоритми та процедури процесами їх запровадження орієнтуючись 

на закордонний досвід та враховуючи основні тренди розвитку українського 

суспільства. Саме реагування на суспільні запити і є тим необхідним елементом 

запровадження соціальних інновацій, який держава не може ігнорувати та на який 

повинна адекватно й оперативно реагувати. Все це підвищує актуальність даної 

проблематики та вимагає пошуку дієвих механізмів держаного регулювання 

процесами їх запровадження.  

Аналіз останніх досліджень і публікаці й. Проблематика державного 

управління процесами запровадження соціальних інновацій на сьогодні є одним із 

найбільш перспективних напрямків досліджень в сфері державного управління, 

оскільки стосується нової парадигми організації державотворчих процесів – 

концепції сталого розвитку. Не дивлячись на новизну тематики в українській 

науці державного управління вже з’являються актуальні дослідження з даної 

теми. Зокрема слід відмітити роботи таких фахівців як Бойко-Бойчук Л.В., 

Гонта О.І., Заяць Т.А., Лукашевич М. П., Мамфорд М.Д.,  Мигович I.I., Міллер В., 

Мельник О.Г., Москальов І., Набатова О.О., Салтан А.А., Терон І.В.,       

Федулова Л.І., Хамалайнен Т., Хейскала Р. та ін. 

Метою   статті   є  аналіз  особливостей  та  змісту  державного  регулювання 
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процесів впровадження соціальних інновацій та пошук оптимізації їх управління. 

Виклад основного матеріалу. Визначаючи сутність соціальної інновації як 

об’єкту державного управління слід наголосити на тому, що ця категорія поєднує 

в собі елементи соціальної сфери, економічний зміст, а також суспільне 

призначення. Власне через соціальну складову і розкривається особливість 

досліджуваного феномену і саме цим такий вид інновацій відрізняється від 

класичних для економічної науки інновацій – процесів удосконалення 

економічних моделей, що дають конкурентні переваги їх власникам, а також 

відчутний економічний ефект у вигляді максимізації прибутку чи мінімізації 

витрат. З точки зору соціальних інновацій справедливим залишатиметься лише 

сам зміст та цілі їх запровадження – оптимізація чи раціоналізація управлінського 

процесу з потенційно можливим ефектом мінімізації державних витрат.  

Загалом, підходячи до вирішення проблеми детермінації категорії соціальна 

інновація слід навести наступні існуючи та усталені точки зору вчених на дане 

явище (табл. 1).  

Таблиця 1 

Підходи до визначення сутності соціальних інновацій, як об’єкту державного 

управління 

Автор Соціальні інновації – це 

В. Міллер будь-який розвиток соціальних або організаційних 

структур, принципів або практик, не залежно від того, хто 

продукує ідею [1] 

М. Мамфорд процеси генерації та впровадження нових ідей про те, як 

люди повинні організувати міжособистісні відносини  або 

соціальних взаємодії, щоб вирішити одну або більше 

спільних цілей [2] 

Маулік С.С. ідеї (продукти, послуги та моделі), які одночасно 

задовольняють соціальні потреби (більш ефективно, ніж 

існуючі альтернативи) і створюють нові соціальні 

відносини та/або співробітництва [3] 

Москальов І. трансформації у соціальних структурах і процесах, що 

призводять до зміни способу функціонування соціальної 

систем [4]. 

Лукашевич М. П., Мигович I. I. свідомо організоване нововведення або нове явище в 

соціальній сфері, яке формується на певному етапі 

розвитку суспільства відповідно до змін соціальних умов, і 

має за мету ефективні позитивні перетворення в соціальній 

сфері [5] 

Федулова Л.І. результат творчої діяльності, що одержав широке 

застосування та став підставою для значимих соціальних 

змін; процес перетворення нововведень у соціокультурні 

норми і взірці, що забезпечує їхнє інституціональне 

оформлення й закріплення в сфері духовної та 

матеріальної культури суспільства [6]. 
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Хамаліненн Т, 

Хеїскала Р. 

моделі відносин пов'язані з регулюванням 

(законодавчим або адміністративним), політикою 

організаційними що 

покращують 

структурами і 

функціонування 

(politics) або 

практиками, 

суспільства [7]. 

Л.В. Бойко-Бойчук процеси здійснення змін (впровадження нових рішень), 

зміни, нестандартні рішення триваючі соціальні 

соціальної розвиток структур, проблеми, 

принципів,практик [8] 

Сутність соціальних інновацій, з огляду на викладене, полягає у наступному: 

по-перше, за рахунок соціальних трансформацій вдосконалюються моделі 

суспільних відносин в сфері соціально обслуговування та соціальної взаємодії, 

тобто в сферах в яких держава бере на себе зобов’язання із соціального 

забезпечення; 

по-друге, зміст соціальної інновації завжди є покращення надання тих чи 

інших послуг, організації взаємодії в соціальній сфері із максимальним рівнем 

задоволення потреб суспільства; 

по-третє, економічний зміст соціальних інновацій розкривається лише в 

довгостроковій перспективі, оскільки скорочення, оптимізація чи раціоналізація 

використання державних коштів відбувається лише на масштабах, через що панує 

усталена думка стосовно того, що соціальні інновації завжди є надмірним тягарем 

для системи місцевих фінансів;  

по-четверте, в процесах запровадження соціальних інновацій провідне місце 

відіграють інститути громадянського суспільства, які частіше за все виступають 

їх Ініціаторами, розробниками, а також приймають активну участь в процесах 

реалізації; 

по-п’яте, соціальні інновації виступають засобом реагування держави на 

суспільні запити та потреби населення держави в частині підвищення доступності 

адміністративних послуг або соціально-економічних процесів. 

Таким чином, соціальні інновації слід визначати в двох аспектах: 

з точки зору сутнісного аспекту соціальна інновація – це модель організації 

суспільних відносин, способу взаємодії в соціумі з приводу реалізації соціальних 

цілей та завдань державного розвитку, яка характеризується значним рівнем 

нововведень в процеси соціальної взаємодії, міжсуспільних, міжгрупових, 

міжособистісних відносин та характеризується обов’язковим спрямуванням на 

досягнення цілей державного управління в соціальній сфері; 

з точки зору динамічного аспекту соціальна інновація – це процес 

запровадження такої форми організації суспільних процесів, соціально-

економічних відносин, за якої досягнення цілей державного управління 
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екстраполюється на зусилля державного, приватного секторів та громадянське 

суспільство.   

Спектр соціально спрямованих інновацій включає всі аспекти суспільного 

життя – від організації публічної владий управління до культурної політики та 

забезпечення здоров’я нації [9, с. 208]. Тобто фактично соціальні інновації 

підвищують мобілізаційний потенціал суспільства та розширюють можливості 

задоволення суспільних потреб в спосіб, який обмежує державне втручання, 

підвищуючи цим самим рівень можливостей для процесів самоорганізації 

населення, активізації інститутів громадянського суспільства, розширення 

соціальної відповідальності бізнес-середовища. 

Слушно зазначає Л.В. Бойко-Бойчук, що соціальна інновація передбачає 

головним чином «створення дружнього для інновацій зниження інноваційного 

спротиву в суспільстві, «інноватизацію» культурно-освітнього середовища, 

створення сприятливого правового поля та необхідних інфраструктур, що 

забезпечують інноваційну діяльність» [8, с. 96-97]. Тобто соціальні інновації 

можуть виступати базисом, підґрунтям для подальшого впровадження 

економічних перетворень, реалізації державних стратегій розвитку тих чи інших 

секторів економіки, ґрунтуючись на новій якості суспільних відносин.    

Як ми вже зазначали у попередніх статтях, «соціальні інновації – це 

нестандартне рішення соціальної проблеми, яке є більш ефективним, доцільним, 

життєздатним і в певному сенсі виходить за межі технологізації діяльності, разом 

з тим, вони залишаються важливим елементом соціально-інноваційного процесу» 

[10, с. 65]. За такого розуміння соціальних інновацій вбачається логічним їх 

поєднання із процесами державного управління та запровадженням концепції 

сталого розвитку, оскільки під впливом соціальних інновацій відбувається 

трансформація суспільної  свідомості сприйняття ролі держави в соціально-

економічному управлінні суспільством. Держава перестає розглядатися як 

імператив та виключно система примусу. Соціальні інновації трансформують не 

лише сприйняття держави, але і її роль в процесах управління економічними 

процесами. Відбувається акумуляція соціального потенціалу, розвитку різних 

форм капіталу, носієм якого є як окремий індивідуум (людський, 

інтелектуальний), так і суспільство в цілому (соціальний капітал).   

Власне через це «соціальні інновації можуть не привести до бажаних 

результатів, якщо вони не спираються на відповідні зміни у моделях поведінки 

суб’єктів мікрорівня, тобто безпосередніх учасників соціальних відносин. Через 

це виникнення інноваційних практик може не супроводжуватися відповідним 

оновленням інституційних форм, оскільки в цьому немає суспільної потреби. 

Соціум повинен бути не лише готовий да впровадження соціальної інновації, вона 
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повинна стати реакцією держави на суспільний запит  лише через це 

розкриватиметься її соціально-економічний ефект» [11, с. 61].  

Тобто, як слушно зазначає І.В.Терон  не дивлячись на те, що в економіці 

України різноманітні соціальні новації з’являються постійно, «проте далеко не всі 

вони проходять через суспільний «фільтр» відбору. Інноваціями стають лише ті 

нові ідеї, які одержують соціальне схвалення, визнання, інтегруються в загальний 

масив культури і з часом стають його органічними компонентами» [12, с. 60-61]. 

Ця теза демонструє необхідність створення такої системи державного управління 

процесами впровадження соціальних інновацій, яка б забезпечувала одночасно 

аналіз та моніторинг суспільних процесів з метою виявлення найбільш гострих 

соціальних викликів, суспільних потреб та одночасно пропонувала соціуму такі 

моделі трансформації усталених для нього відносини, які б задовольняли 

потребам сталого розвитку.   

Разом з тим, О.І. Гонта та О.Г. Мельник підходять значно практичніше до 

проблеми визначення сутності державного управління соціальними інноваціями, 

оскільки розглядають їх як конкретні елементи вдосконалення державою тих чи 

інших соціально орієнтованих процесів, зокрема в сфері державної соціальної 

політики з приводу адаптації  людей з обмеженими фізичними можливостями. 

При цьому сутність соціальних інновацій визначається як трансформація підходів 

до соціальної реінтеграції таких осіб [13, с. 15-18]. Такий підхід значно звужує 

процес державного управління соціальними інноваціями, оскільки зводить його 

лише до конкретної управлінської дії конкретного органу державної влади. 

Натомість в умовах впровадження концепції сталого розвитку державне 

управління соціальними інноваціями повинно розглядатися як тривалий 

стратегічний процес трансформації існуючої парадигми державно-управлінського 

вплив уна суспільні процеси.  

Власне тому, А.А. Салтан акцентує увагу на тому, що успіх та ефективність 

соціальних інновацій можливий лише тоді коли відбувається «усвідомлення 

державними діячами трансформації концепції державного управління як системи 

в цілому, наявність для цього відповідного законодавчого підґрунтя, яке 

дозволить розвиватися соціальним ініціативам на основі фінансування найбільш 

важливих проектів з мінімальним втручанням держави» [14, с. 112].  При цьому 

слід зауважити, що багато соціальних інновацій є експериментальними, тобто є 

доповненням або удосконаленням вже існуючих технологій, моделей тощо. Їх 

необхідність диктується реальним життям, ринком або вимогами економічної, 

політичної кон’юнктури, оскільки вони модернізують економіку поступово, не 

приводячи до різких змін у технологіях, соціальному житті й звичному укладі 

трудового життя більшості людей.  
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Основна цінність соціальних інновацій полягає в тому, що вони мають 

значний соціально-економічний потенціал, який розкривається при максимізації 

ефективності від їх запровадження але при цьому мають і доволі низький рівень 

витратності, оскільки їх ініціатором виступає саме суспільство. Метою ж держави 

повинно стати створення системи забезпечення соціальних інновацій в спосіб, 

який максимально розкриває їх потенціал при охопленні максимальної кількості 

цільової аудиторії і при цьому – досягнення самих цілей соціальних інновацій – 

запровадження трансформацій суспільних процесів в спосіб, який дає змогу по 

новому та в повному обсязі вирішувати соціальні проблеми суспільства. 

Соціальні інновації запроваджуються самим соціумом і це є найбільш 

оптимальним управлінським рішення з точки зору держави. Але при цьому 

запровадження соціальних інновацій потребує стимулювання з боку держави. 

Розуміючи інновацію як процес оптимізації, вдосконалення, оптимізації чи 

модернізації слід усвідомлювати, що такий процес стосується соціальної сфери, в 

якій економічна складова сама по собі є значною лише в контексті державного 

фінансування соціальних послуг населенню. З цих позицій управління 

соціальними інноваціями повинно в першу чергу передбачати пошук нових форм, 

моделей, методів соціальної взаємодії чи організації соціальних відносин, які 

суттєво зменшать витрати держави. Найбільш яскравим прикладом може стати 

запровадження Е-врядування, коли величезна кількість адміністративних послуг 

надається із застосуванням онлайн сервісів, електронних ресурсів, що мінімізує 

витрати на персонал та зменшує часові втрати для населення.  

Іншим аспектом державного управління соціальними інноваціями є розвиток 

інфраструктури їх запровадження та практичної реалізації. Зрозуміло, що в 

більшості випадків держава зацікавлена в тому, щоб під час запровадження 

соціальних інновацій їх економічна складова була організована через 

ефективність, перш за все, в сфері державних фінансів (скорочення витрат на 

надання соціальних послуг; підвищення якості соціальних послуг при незначному 

збільшенні витрат на їх фінансування; вдосконалення соціальної інфраструктури з 

мінімальними фінансовими витратами тощо). 

Звичайно таких результатів досягнути важко, але можливо за умови 

консолідації зусиль державного, приватного та громадського сектору. Ми 

наголошуємо що в процесах державного управління соціальними інноваціями 

необхідним є розробка таких моделей відносин держави, бізнес-структур та 

інститутів громадянського суспільства, за якої держава залишатиме собі функцій 

організаційного, координаційного та, в меншому обсязі, фінансового характеру; 

бізнес-структури, навпаки, нестимуть основний тягар витрат, що 

кореспондуватиметься із їх соціальною відповідальністю та одночасно 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №5 (5) 2020 

189 

визнаватиметься державою видом благодійницької допомоги; інститути 

громадянського суспільства виступатимуть в якості драйверів трансформаційних 

процесів та забезпечуватимуть супровід впровадження соціальних інновацій. 

Потенціал соціального партнерства може бути ефективно реалізований у 

різних організаційних формах через механізм так званої плюралістичної системи, 

коли узгодження інтересів відбувається на рівні суспільства (парламент, 

діяльність політичних партій) та окремих компаній на тлі відсутності спеціально 

створених механізмів соціального партнерства (США, Канада, Велика Британія) 

чи корпоративної системи з використанням спеціальних регулюючих 

інструментів та механізмів (Німеччина, Нідерланди, Швейцарія, Японія). В 

Україні, враховуючи доволі слабку орієнтованість корпоративного сектора 

економіки на вирішення нагальних соціальних завдань, доцільно створювати 

необхідні передумови для розвитку соціального партнерства на державному рівні, 

зважаючи на необхідність активізації головних соціальних функцій держави через 

трудове і соціальне законодавство, податкову і фіскальну системи, а також 

активну діяльність адміністративно-правових інституцій. За будь-яких умов 

основним джерелом соціальних інновацій у суспільстві має бути соціальна 

політика [15, с. 737].  

По-перше, соціальні інновації розуміються нами одночасно як процес 

вдосконалення, трансформації чи оптимізації суспільних процесів в соціальній 

сфері, за яку відповідає держава, оскільки соціальне забезпечення та 

обслуговування є її конституційним обов’язком; та як форма, модель, спосіб 

організації суспільних процесів в соціальній сфері, запровадження якої значно 

максимізує отримуваний споживачами соціальних послуг ефект при мінімізації 

витрат на його досягнення, що в кінцевому рахунку за задоволення суспільних 

потреб чи соціальних запитів суспільства. 

По-друге, важливо усвідомлювати, що соціальні інновації завжди повинні 

включати високу питому вагу громадянської (суспільної) інклюзивності. 

Соціальні інновації не можливі без широкого залучення соціуму, інститутів 

громадянського суспільства та соціально активно бізнесу. Держава через систему 

державних органів не в змозі в повній мірі і повноцінно забезпечити процес 

запровадження соціальних інновацій, особливо що стосується реалізації концепції 

сталого розвитку, яка сама по собі передбачає високий рівень делегування 

повноважень в сфері соціально-економічного управління як інститутам 

громадянського суспільства, так і бізнес-структурам. 

По-третє, будь-яка соціальна інновація повинна відповідати критеріям 

економічності, раціональності та модернізації. Лише шляхом акумулювання 

потенціалу соціальних інновацій через максимізацію корисності використання 
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людського, соціального капіталу можливо досягнути реальних зрушень в сфері 

сталого розвитку. Соціальні інновацій в даному випадку виступають тим 

необхідним засобом модернізації суспільних процесів, в якому розвиваються 

особливості сучасної парадигми державного регулювання суспільних процесів. 

По-четверте, державне управління процесами запровадження соціальних 

інновацій повинно зводитися до функцій стимулювання, організації, координації 

та моніторингу ефективності. Під час реалізації соціальних інновацій держава 

повинна більшу частину функцій та повноважень делегувати приватному сектору 

та громадськості, залишаючи собі при цьому організацію процесів, узгодженню 

цілей всіх учасників процесів для їх практичної реалізації, та координації 

ресурсного забезпечення. 

Таким чином, державне управління процесами впровадження соціальних 

інновацій на сучасному етапі розвитку України через призму концепції сталого 

розвитку повинно стати не тільки формальним , але і практичним прикладом 

усвідомлення державою свого обов’язку делегування, децентралізації та 

деконцентрації більшості процесів державного управління, підвищення не лише 

рівня ініціативи громадянського суспільства, але і забезпечення його реальними 

інструментами практичного втілення таких ініціатив. 

Висновки. Підводячи підсумки за результатами аналізу способів підвищення 

ефективності державного регулювання процесами впровадження соціальних 

інновацій слід зазначити наступне. 

Соціальними інновації виступають такі форми, моделі суспільних процесів 

(відносин) або такі інструменти, механізми, засоби державного регулювання 

соціальної сфери за яких відбувається одночасно наближення соціальних послуг 

населенню, а також оптимізація соціально-економічної складової надання таких 

послуг. 

Процес управління соціальними інноваціями є доволі складним оскільки 

передбачає кординацію зусиль між державою, приватним сектором та 

громадянським суспільством. Така складна система відносин передбачає 

делегування більшості повноважень з фактичної розробки та впровадження 

соціальних інновацій державою іншим учасникам. При цьому держава завжди 

виступає кінцевим бенефіціаром ефективності та корисності від запровадження 

соціальних інновацій, що може розглядатися як опосередкований спосіб 

перекладання відповідальності за якість надання соціальних послуг на приватний 

сектор при мінімізації бюджетних витрат. 

Враховуючи ту обставину, що соціальні інновації завжди виступають 

реакцією на суспільні запити та потреби, цілком логічним вбачається розглядати 

їх як окрему сферу державно-управлінських відносин, в яких максимально 
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розкривається зміст концепції сталого розвитку, оскільки відбувається 

консолідація зусиль всіх учасників соціально-економічних відносин в контексті 

підвищення якості надання відповідних послуг із мінімізацією та раціоналізацією 

витрат ресурсів на їх надання, в тому числі державних фінансів.  
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УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ДИПЛОМАТИЧНОЇ 

СЛУЖБИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

Анотація. Інтелектуальний капітал дипломатичної служби є рушійною 

силою структурних та організаційних процесів під час функціонування 

дипломатичної служби України, отже, існує потреба в обґрунтуванні теоретичних 

аспектів та формуванні механізму управління інтелектуальним капіталом, який 

дозволить забезпечити зв’язок між напрямами розвитку практичних навичок і 

творчих здібностей, інтелектуальних, соціальних, психічних та фізіологічних 

характеристик представників дипломатичної служби та загальною ефективністю її 

діяльності. 

Метою статті є поглиблення теоретичних засад управління інтелектуального 

капіталу дипломатичної служби як забезпечуючого фактору розвитку механізму 

функціонування інтелектуального капіталу. 

Проаналізовано трактування сутності поняття «управління інтелектуальним 

капіталом» та запропоновано авторське визначення категорії «управління 

інтелектуальним капіталом дипломатичної служби», яка розглядається нами як 

процес формування, розвитку та ефективного використання інтелектуальних, 

соціальних, психічних та фізіологічних характеристик представників 

дипломатичної служби з метою підвищення ефективності їх інтелектуальної праці 

та використання її продуктів для ефективного функціонування дипломатичної 

служби та зміцнення національної безпеки держави. Систематизовано основні 

завдання та функції дипломатичної служби України, які мають стати базисом 

процесу управління її інтелектуальним капіталом. Досліджено принципи та 

функції управління інтелектуальним капіталом дипломатичної служби. 

Досліджено зовнішні та внутрішні чинники впливу на процес управління 

інтелектуальним капіталом дипломатичної служби України. Запропоновано 

авторське бачення на структуру механізму управління інтелектуальним капіталом 

дипломатичної служби, у результаті якого очікується соціальний ефект від 
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розвитку інтелектуального капіталу дипломатичної служби та зміцнення 

національної безпеки держави. 

Ключові слова: інтелектуальний капітал, інтелектуальний потенціал, 

дипломатична служба, державна служба, управління інтелектуальним капіталом. 
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INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT OF THE DIPLOMATIC 

SERVICE: THEORETICAL ASPECTS 

Abstract. Intellectual capital of the diplomatic service is the driving force of 

structural and organizational processes during the functioning of the diplomatic service 

of Ukraine, therefore, there is a need to substantiate the theoretical aspects and form a 

mechanism for managing intellectual capital, which will provide a link between 

practical skills  social, mental and physiological characteristics of the diplomatic service 

and the overall effectiveness of its activities. 

The purpose of the article is to deepen the theoretical foundations of the 

management of intellectual capital of the diplomatic service as a factor in the 

development of the mechanism of functioning of intellectual capital. 

The interpretation of the essence of the concept of "intellectual capital 

management" is analyzed and the author's definition of the category "intellectual capital 

management of the diplomatic service" is offered, which is considered by us as a 

process of formation, development and effective use of  labor and the use of its products 

for the effective functioning of the diplomatic service and strengthening the national 

security of the state.  The main tasks and functions of the diplomatic service of Ukraine, 

which should become the basis of the process of managing its intellectual capital, are 

systematized.  The principles and functions of intellectual capital management of the 

diplomatic service are studied.  External and internal factors influencing the process of 

intellectual capital management of the diplomatic service of Ukraine are studied.  The 

author 's vision on the structure of the mechanism of management of intellectual capital 

of the diplomatic service is offered, as a result of which the social effect from 

development of intellectual capital of diplomatic service and strengthening of national 

security of the state is expected. 

Keywords: intellectual capital, intellectual potential, diplomatic service, civil 

service, intellectual capital management. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства 

індустріальна економіка поступово перетворюється в економіку інноваційну, в 

якій важливість інтелектуальних ресурсів та капіталу підвищується стрімкими 

темпами. Інтелектуальний капітал дипломатичної служби є рушійною силою 

структурних та організаційних процесів під час функціонування дипломатичної 

служби України [1, c. 34], отже, існує потреба у формуванні механізму управління 

інтелектуальним капіталом, який дозволить забезпечити зв’язок між напрямами 

розвитку практичних навичок і творчих здібностей, інтелектуальних, соціальних, 

психічних та фізіологічних характеристик представників дипломатичної служби 

та загальною ефективністю її діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління 

інтелектуальним капіталом і досі залишаються дискусійними питаннями та 

характеризуються різноманітністю поглядів різних вчених, що підтверджується 

фундаментальними працями: О. В. Кендюхова, який ґрунтовно дослідив 

методологію формування механізму управління інтелектуальним капіталом 

підприємства [5]; А. С. Полторак, яка запропонувала структуру фінансово-

економічного механізму регулювання розвитку інтелектуального капіталу в 

Україні [11; 12]; Г. О. Козинця, що представив теоретико-методичні аспекти 

управління інтелектуальним капіталом [6]; В. В. Липчука та Т. В. Липчука, які 

спрямували наукове дослідження на особливості управління інтелектуальним 

капіталом організації [7], А. Ю. Сенюри, який приділив увагу практичним 

основам управління інтелектуальним капіталом персоналу на підприємствах 

машинобудування [15]; С. В. Хомича, що проаналізував ефективне управління 

інтелектуальним капіталом в сучасних умовах [17]; О. В. Чалої – у процесі 

уточнення системи управління інтелектуальним капіталом підприємства [17]. 

Зазначимо також, що різні аспекти управління інтелектуальним капіталом 

розглядали у своїх працях М. Марінічєва [8], О. Ю. Мінченкова [9], 

Н. Н. Мухачева та Д. В. Попов [10], Ю. Полякова [13] та інші автори.  

Зауважимо, що в основному проблему управління інтелектуальним капіталом 

розглядають на рівні підприємства, тоді як особливості управління 

інтелектуальним капіталом дипломатичної служби представлені у науковій 

літературі недостатньо. Функціонування дипломатичної служби в Україні як 

складової частини державної служби України розглядала у своєму дослідженні 

А. О. Гончарова [3]. Заболотна Л. В. приділила увагу перспективам 

вдосконалення діяльності державних службовців дипломатичної служби [4]. 

Високо оцінюючи наукові результати, представлені у працях вищезазначених 

науковців,  звертаємо  увагу   на  те, що складність  та  комплексність   окресленої 
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проблематики потребують подальших напрацювань. 

Метою статті є поглиблення теоретичних засад управління інтелектуального 

капіталу дипломатичної служби як забезпечуючого фактору розвитку механізму 

функціонування інтелектуального капіталу.  

Для досягнення мети було поставлено та вирішено наступні завдання: 

систематизувати наявні трактування сутності поняття «управління 

інтелектуальним капітал» та на основі узагальненої інформації запропонувати 

авторське визначення сутності поняття «управління інтелектуального капіталу 

дипломатичної служби»; систематизувати основні завдання та функції 

дипломатичної служби України, які мають стати базисом процесу управління її 

інтелектуальним капіталом; дослідити принципи та функції управління 

інтелектуальним капіталом дипломатичної служби; уточнити структуру 

механізму управління інтелектуальним капіталом дипломатичної служби. 

Виклад основного матеріалу. Інтелектуальний капітал і досі залишається 

поняттям, яке по-різному трактується вченими, відповідно, виникають різні 

підходи до управління ним. Погоджуємося з думкою О. В. Чалої, що розвиток 

інтелектуального капіталу фактично базується на формуванні нових знань, 

отриманих у результаті інтелектуальної діяльності [17, с. 273]. 

Переконані, що процес управління інтелектуальним капіталом має 

базуватися та враховувати специфіку об’єкту, так, процес управління 

інтелектуальним капіталом дипломатичної служби буде суттєво відрізнятися від 

аналогічного процесу, що відбувається, наприклад, на виробничому підприємстві. 

Крім того, враховуючи стрімкий розвиток інформаційних технологій, нових 

методів та форм навчання, появу значної кількості освітніх платформ, процес 

управління інтелектуальним капіталом отримує нові методи, які можуть 

ефективно запроваджуватися дистанційно, що особливо важливо для 

дипломатичної служби, представники якої працюють у різних країнах на різних 

континентах.  

Розглянемо сутність поняття «управління інтелектуальним капіталом» та 

узагальнимо визначення вчених на рис. 1, що дозволить систематизувати 

отриману інформацію та представити авторське визначення поняття «управління 

інтелектуальним капіталом дипломатичної служби». 
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Рис. 1 Сутність поняття «управління інтелектуальним капіталом»

Джерело: узагальнено автором на основі праць [2; 7; 10; 6; 13; 8; 16] 

Автори: Визначення поняття «управління 

інтелектуальним капіталом»: 

Липчук В. 

Липчук Т. [7] 

процес, складовими частинами якого є 

планування, організація, реалізація та 

контроль процесів відтворення 

інтелектуального капіталу 

Мухачева Н. 

Попов Д. [10] 

пошук способів ефективного створення та 

використання знань та інформації задля 

досягнення поставлених цілей, пов’язаних з 

підвищенням ефективності інтелектуальної 

праці робітників та використанням продуктів 

цієї праці для стійкого розвитку організації 

Стюарт Т. [2] управління явними та неявними знаннями 

організації 

Хомич С. [16] 

система дій під впливом різних факторів та 

стимулів, які забезпечують трансформацію в 

ланцюжку «знання – інтелектуальний капітал 

– інноваційна діяльність – інновації»

Полякова Ю. [13] 
діяльність усіх ланок корпоративного 

менеджменту, пов’язана з аналізом та 

ефективним використанням знань 

співробітників задля досягнення цілей 

організації. 

Марінічєва М. [8] 

процес, що охоплює обмін знаннями, 

управління зовнішніми потоками інформації, 

навчання, структуризацію знань в компанії, 

спільну роботу в об’єднаннях, управління 

взаємовідносинами з клієнтами 

Козинець Г. [6] 

процес формування під впливом факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища, за 

допомогою методів та інструментів 

управлінського впливу інтелектуальних 

ресурсів підприємства та забезпечення 

ефективного подальшого їх використання  
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На нашу думку, цікавою є наукова позиція С. Хомича, який наголошує на 

тому, що процес управління інтелектуальним капіталом – це фактично особлива 

система дій, які забезпечує поступову трансформацію знань в інтелектуальний 

капітал, інноваційну діяльність та інновації, що відбувається під впливом різних 

стимулів та факторів [16]. 

Підтримуємо наукову позицію Ю. Полякової, яка вважає, що основним 

джерелом інтелектуального капіталу є знання співробітників [13].  

Отже, проаналізувавши сутність поняття «управління інтелектуальним 

капіталом» (рис. 1) та основні правові засади, порядок організації та особливості 

проходження дипломатичної служби, особливості формування правового статусу 

представників дипломатичної служби, викладені у Законі України «Про 

дипломатичну службу» № 2449-VIII від  07.06.2018 р. [14], вважаємо, що 

управління інтелектуальним капіталом дипломатичної служби – це процес 

формування, розвитку та ефективного використання інтелектуальних, соціальних, 

психічних та фізіологічних характеристик представників дипломатичної служби з 

метою підвищення ефективності їх інтелектуальної праці та використання її 

продуктів для ефективного функціонування дипломатичної служби та зміцнення 

національної безпеки держави. 

На думку Т. Стюарта, управління інтелектуальним капіталом буде 

неефективним, якщо цей процес на кожному з його етапів не буде зосереджений 

на ключових напрямах діяльності компанії. Так, адаптуючи цю думку до предмета 

дослідження, та спираючись на основні завдання та функції дипломатичної 

служби (рис. 2), викладені у ст. 6-7 Закону «Про дипломатичну службу» [14], 

вважаємо, що управління інтелектуальним капіталом дипломатичної служби має 

відбуватися на основі та з урахуванням всіх її особливостей, завдань та функцій, 

представлених у нормативно-правовій базі держави.  

Суб’єктом управління інтелектуальним капіталом дипломатичної служби є 

Міністерство внутрішніх справ України в цілому та її окремі посадові особи, які 

мають специфічні посадові повноваження та володіють певними компетенціями, 

зокрема.  
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Рис. 2 Основні завдання та функції дипломатичної служби України 

Джерело: узагальнено автором на основі [14] 

Основні завдання органів дипломатичної служби України 
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Сприяння діяльності іноземних 

дипломатичних представництв та 

консульських установ, представництв 

міжнародних організацій в Україні 

Підготовка пропозицій щодо 

вдосконалення законодавства України у 

сфері міжнародних відносин 

Здійснення зовнішньополітичної 

діяльності держави 

Забезпечення координації діяльності, 

що здійснюється державними органами 

у сфері зовнішніх зносин 

Організація проведення переговорів, а 

також участь у підготовці укладення 

міжнародних договорів України 

Здійснення в установленому порядку 

функцій депозитарія міжнародних 

договорів України 

Забезпечення в установленому порядку 
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Об’єктом управління інтелектуальним капіталом окремі автори називають 

знання [16], деякі вчені схиляються до думки, що об’єктом є загальний 

інтелектуальний капітал та його складові [2; 7]. 

На нашу думку, специфічні особливості управління інтелектуальним 

капіталом дипломатичної служби формуються з урахуванням особливостей 

об’єкту (інтелектуальні, соціальні, психічні та фізіологічні характеристики 

представників дипломатичної служби та їх проєкція на діяльність служби в 

цілому) та суб’єкту управління (Міністерство внутрішніх справ України).  

Крім того, управління інтелектуальним капіталом дипломатичної служби 

відбувається в досить складних умовах впливу внутрішніх та зовнішніх чинників, 

які характеризуються мінливістю. Відповідно, у процесі управління 

інтелектуальним капіталом дипломатичної служби чинники впливу мають 

систематично аналізуватися та враховуватися. 

Внутрішні чинники впливу на процес управління інтелектуальним капіталом 

дипломатичної служби – це певні зміни людського капіталу, серед яких доцільно 

виділити зміни у вміннях та знаннях, здібностях і навичках, а також досвіді 

представників дипломатичної служби, зміни організаційного капіталу, а саме в 

організаційній культурі служби, командній роботі або лідерстві та інші. 

Серед чинників зовнішніх, які можливо розподілити на контрольовані та 

неконтрольовані, виділяють: глобалізаційні трансформації; міжнародні відносини, 

у т. ч. політичні, економічні та інші; загострення конкурентної боротьби держав 

за сфери впливу та присутність на певних ринках; трансформацію у нормативно-

правовому забезпеченні; зміни соціально-культурних обставин; розвиток 

технологій та наукомістких галузей. 

Крім того, зовнішні чинники впливу на процес управління інтелектуальним 

капіталом дипломатичної служби можливо також розділити на міжнародні 

(наприклад, стан економічних та політичних відносин між країнами; перспективи 

інтеграції держави; вплив міжнародних корпорацій) та національні, у т. ч. 

політичні; макроекономічні; культурні; соціальні; інформаційно-технологічні. 

Представимо загальну схему чинників впливу на управління інтелектуальним 

капіталом дипломатичної служби на рис.2. 
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Рис. 2 Чинники впливу на процес управління інтелектуальним капіталом 

дипломатичної служби України 

Джерело: представлено автором на основі [17; 6] 

Чинники впливу на управління інтелектуальним капіталом 

дипломатичної служби України 
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Внутрішні: екстерналізація, комбінація знань представників 

дипломатичної служби, зміни людського капіталу (у вміннях, знаннях, 

навичках, здібностях, досвіді) та інші 

Трансформаційні: інтерналізація, соціалізація знань представників 

дипломатичної служби та інші 
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Ми погоджуємось з думкою А. Сенюри, що система управління 

інтелектуальним капіталом у т. ч. має передбачати формування механізму 

управління [1, с. 35]. Так, механізм управління інтелектуальним капіталом 

дипломатичної служби – це фактично система елементів організаційного впливу 

на управлінський процес дипломатичної служби, в якому елементи управління 

впливають на його об’єкт, що призводить до специфічних результатів. 

Керуюча система механізму управління інтелектуальним капіталом 

дипломатичної служби України здійснює вплив на керовану систему через 

функції, принципи, управлінські рішення та комплекс методів. 

Принципи управління інтелектуальним капіталом дипломатичної служби – 

це теоретичні положення з ефективного управління інтелектуальним капіталом, 

узагальнені на основі базових принципів управління з урахуванням специфіки 

діяльності дипломатичної служби. Так, як зазначають у своїх працях 

О. Минченкова [9] та О. Кендюхов [5] до базових принципів управління 

інтелектуальним капіталом належать: наукова обґрунтованість; неперервність; 

системність; ефективність; гнучкість; зворотність зв’язку; емерджентність; 

гуманізм; синергізм та перспективність. Додамо, що з урахуванням особливостей 

функціонування дипломатичної служби України до системи принципів 

управління інтелектуальним капіталом дипломатичної служби необхідно також 

включити: відстоювання національних інтересів України; демократизм і 

законність; пріоритет прав та свобод людини і громадянина; гуманізм і соціальна 

справедливість. 

Представимо авторське бачення на структуру механізму управління 

інтелектуальним капіталом дипломатичної служби на рис. 3. 
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Рис. 3 Механізм управління інтелектуальним капіталом дипломатичної 

служби України 

Джерело: адаптовано автором до предмета дослідження на основі праць [1; 6] 

Погоджуємось з науковою позицією Г. Козинця [6], який зазначає, що 

виділяють загальні (планування, мотивація, організація, регулювання, контроль) 

та конкретні функції управління відповідно до ознаки місця в управлінському 

процесі. Конкретні функції управління характеризують сам управлінський процес  
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[1], відповідно, їх ефективна реалізація здійснюється через загальні функції. 

Особливу увагу, на нашу думку, необхідно приділити методам управління 

інтелектуальним капіталом дипломатичної служби, тобто сукупності напрямів 

впливу керуючої системи механізму управління інтелектуальним капіталом 

дипломатичної служби України на керовану систему, що в цілому забезпечує 

ефективну інтелектуальну діяльність представників дипломатичної служби та 

сприяє зміцненню національної безпеки держави. 

Умовно методи управління інтелектуальним капіталом дипломатичної 

служби можливо розподілити на економічні, адміністративні та соціально-

психологічні, однак необхідно наголосити на взаємопов’язаності та 

взаємодоповнюваності цих методів.  

Економічні методи, враховуючи специфіку діяльності дипломатичної 

служби, на нашу думку, коректніше називати мотиваційними, оскільки класичні 

економічні методи, що застосовуються у процесі управління інтелектуальним 

капіталом на підприємствах, серед яких вплив на економічні інтереси через 

оплату праці, прибуток або за допомогою цін [6], не є ключовими у процесі 

управління інтелектуальним капіталом дипломатичної служби, адже 

ініціативність, відстоювання національних інтересів України, професіоналізм, 

компетентність, об’єктивність, чесність, порядність, належне виконання 

службових обов’язків і додержання трудової дисципліни – є базовими 

принципами роботи представників дипломатичної служби відповідно до 

законодавства. 

Соціально-психологічні методи управління інтелектуальним капіталом 

дипломатичної служби спираються на неекономічні інтереси потреби 

представників дипломатичної служби, передбачають застосування особливих 

способів, моральних стимулів та інших напрямів впливу на психологічні та 

емоційні особливості представників дипломатичної служби. 

Адміністративні методи управління інтелектуальним капіталом дипломатичної 

служби передбачають вплив на об’єкт управління, тобто інтелектуальні, 

соціальні, психічні та фізіологічні характеристики представників дипломатичної 

служби та їх проєкцію на діяльність служби в цілому, через трансформацію 

законодавчо-нормативної бази у сфері функціонування дипломатичної служби, за 

рахунок авторитету керівництва суб’єкта управління.  

Висновки. Таким чином, у процесі дослідження теоретичних аспектів 

управління інтелектуальним капіталом дипломатичної служби зроблено наступні 

висновки: 

1. Проаналізовано трактування сутності поняття «управління 

інтелектуальним капіталом» та запропоновано авторське визначення категорії 
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«управління інтелектуальним капіталом дипломатичної служби», яка 

розглядається нами як процес формування, розвитку та ефективного 

використання інтелектуальних, соціальних, психічних та фізіологічних 

характеристик представників дипломатичної служби з метою підвищення 

ефективності їх інтелектуальної праці та використання її продуктів для 

ефективного функціонування дипломатичної служби та зміцнення національної 

безпеки держави. 

2. Узагальнено основні завдання та органів дипломатичної служби України

та з’ясовано, що управління інтелектуальним капіталом дипломатичної служби 

має відбуватися на основі та з урахуванням всіх її особливостей, завдань та 

функцій, представлених у нормативно-правовій базі держави. 

3. Досліджено зовнішні та внутрішні чинники впливу на процес управління

інтелектуальним капіталом дипломатичної служби України, дію яких необхідно 

враховувати та аналізувати у процесі управління інтелектуальним капіталом 

дипломатичної служби України. 

4. Запропоновано авторське бачення на структуру механізму управління

інтелектуальним капіталом дипломатичної служби, у результаті якого очікується 

соціальний ефект від розвитку інтелектуального капіталу дипломатичної служби 

та зміцнення національної безпеки держави. 

Перспективами подальших розвідок у даному напрямі вважаємо аналіз 

ефективності функціонування механізму формування інтелектуального капіталу 

дипломатичної служби України через моніторинг його складових.  
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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ 

ІНФРАСТРУКТУРИ : ДОСВІД ДЕРЖАВ ЄС 

Анотація. У статті вивчено зарубіжний досвід взаємодії органів влади та 

бізнесу в сфері реалізації інфраструктурних проектів в межах ДПП. Аналіз 

свідчить про ряд проблем при реалізації ДПП в зарубіжних країнах, які характерні 

для України. По-перше, виявлено низький рівень державного фінансування 

об’єктів інфраструктури в майбутні періоди, що зумовлює передачу ризиків на 

приватний сектор. За відсутності поділу ризиків, чіткого контролю рівень участі 

приватного сектору та залучення інвесторів скорочується. Змішана форма 

реалізації ДПП та тривалі довгострокові терміни зумовлюють складність 

проектів. Проведено аналіз ефективності реалізації проектів ДПП в Україні у 

сфері інфраструктури. В Україні проекти передбачено реалізувати протягом 25-50 

років, а основна форма реалізації – змішана. Визначено, що для ефективності 

реалізації доцільно розподілити ризики, повинні бути створені належна структура 

і методологія реалізації проектів ДПП, які потребують часу та є складними в 

реалізації. Додатковими умовами ефективності ДПП є точність, чіткість 

договірних угод між сторонами з можливістю внесення змін; обробка ризиків, 

поділ ризиків і визначення величини ризиків проектів. У статті виявлено, що 

конкурентний ринок для певної послуги, належна форма контракту, забезпечення 

передачі ризиків і високий рівень відповідальності між постачальником послуг і 

громадянами, які отримують послугу, сприяють взаємодії влади та бізнесу. 

Фундаментальним рушійним фактором успіху ДПП є консультації та участь 

ключових зацікавлених сторін в партнерстві. Операційні витрати та доходи 

повинні бути включені в план проекту, забезпечуючи розрахунок майбутніх 

грошових потоків та ефективності. Фіксовані умови договорів накладають 

жорсткість, яка підриває можливість гнучкого пристосування угод до 

несподіваних умов зовнішнього середовища. Тому концепція гнучкості ДПП 

повинна бути інтегрована у взаємодію держави та бізнесу.  

Ключові слова:  державно-приватне  партнерство, інфраструктурні проекти, 
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взаємодія органів влади та бізнесу, ефективність ДПП, змішана форма ДПП. 
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MECHANISMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD 

OF INFRASTRUCTURE: EXPERIENCE OF EU STATES 

Abstract. The article examines the foreign experience of cooperation between 

government and business in the field of infrastructure projects within the PPP. The 

analysis shows a number of problems in the implementation of PPP in foreign countries, 

which are typical for Ukraine. First, there is a low level of public funding for 

infrastructure in future periods, which leads to the transfer of risks to the private sector. 

In the absence of risk-sharing, clear control, private sector participation and investor 

involvement are reduced. The mixed form of PPP implementation and long-term terms 

determine the complexity of projects. An analysis of the effectiveness of PPP projects in 

Ukraine in the field of infrastructure. In Ukraine, projects are expected to be 

implemented within 25-50 years, and the main form of implementation is mixed. It is 

determined that for the effectiveness of implementation it is advisable to allocate risks, 

an appropriate structure and methodology for the implementation of PPP projects 

should be created, which require time and are difficult to implement. Additional 

conditions for the effectiveness of PPP are the accuracy, clarity of contractual 

agreements between the parties with the possibility of amending; risk treatment, risk 

sharing and project risk assessment. The article reveals that a competitive market for a 

particular service, the proper form of the contract, ensuring the transfer of risks and a 

high level of responsibility between the service provider and the citizens who receive 

the service, contribute to the interaction of government and business. The fundamental 

driving force behind the success of PPPs is the consultation and participation of key 

stakeholders in the partnership. Operating expenses and income should be included in 

the project plan, ensuring the calculation of future cash flows and efficiency. Fixed 

terms of contracts impose rigidity, which undermines the possibility of flexible 

adaptation of agreements to unexpected environmental conditions. Therefore, the 

concept of PPP flexibility should be integrated into the interaction of government and 

business. 

Keywords: public-private partnership, infrastructure projects, interaction of 

authorities and business, PPP efficiency, mixed form of PPP. 
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Постановка проблеми. Розвиток інфраструктури в розвинених країнах, 

особливо в соціальній сфері, відбувається завдяки використанню механізму 

державно-приватного партнерства (ДПП). В Україні подібна практика мало 

поширена, а проекти у сфері інфраструктури практично не реалізуються. Як 

наслідок, фактично відсутній досвід взаємодії органів влади та бізнесу у цій 

області. Зарубіжна практика свідчить про ефективність подібного досвіду, 

завдяки чому держава перекладає певні функції з надання соціальних послуг 

приватному сектору, а приватний сектор має змогу отримати додаткове джерело 

надходження прибутку [1]. Разом з цим, досвід використання ДПП в сфері 

залізничного транспорту у світі показує, що при їх реалізації відбувається багато 

невдач [2]. Зазначене актуалізує проблематику вивчення можливостей 

імплементації зарубіжного досвіду взаємодії органів влади та бізнесу у сфері 

інфраструктури.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій доводить відсутність практичних 

аспектів вивчення зарубіжного досвіду взаємодії органів влади та бізнесу у сфері 

інфраструктури. Відтак, праці Безбах, Н. В. [1], Біла, І. С., Іллічова, Е. І. [3], 

Білоус, А. О. [4], Жуковська, А. [5], Полякова, О. М. [6], Солодаренко, М. О. [7], 

Сугак, Т. М. [8], Тараненко, І. В., & Охінько, О. В. [9] акцентуються на вивченні 

зарубіжного досвіду реалізації механізмів ДПП і різних сферах, що не дає змогу 

повноцінно оцінити взаємодію влади та бізнесу в сфері інфраструктури. 

Водночас, науковці виділяють такі пріоритетні сфери фінансування через 

механізм ДПП: виробнича й транспортна інфраструктура; ЖКГ; охорона здоров’я 

та соціальні послуги; фінансування наукових досліджень, які мають перспективи 

комерціалізації; розвиток інноваційної інфраструктури [9]. Транспортна та 

соціальна інфраструктура є пріоритетними для реалізації ДПП: залізниці, порти, 

автодороги, аеропорти, трубопровідний транспорт; освіта, охорона здоров’я, 

розваги, туризм; водопостачання, очищення води, електропостачання, 

газопостачання та ін.  

Мета статті полягає в вивченні можливостей імплементації зарубіжного 

досвіду взаємодії органів влади та бізнесу у сфері інфраструктури.  

Для досягнення мети доцільно виконати такі завдання: 1) вивчити ефективність 

реалізації проектів ДПП в Україні у сфері інфраструктури; 2) узагальнити 

практику зарубіжних країн щодо подолання проблем реалізації ДПП у сфері 

інфраструктури; 3) сформувати можливі рішення щодо покращення взаємодії 

органів влади та бізнесу у сфері інфраструктури в Україні на основі досвіду 

зарубіжних країн.  

Виклад основного матеріалу. Світова практика реалізації проектів ДПП 

систематизує такі основні типи взаємодії держави та бізнесу в інфраструктурних 
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об’єктах: 1) контракти підряду (для управління об’єктом, оренди об’єкту); 

2) концесії (обслуговування, експлуатація, передача об’єкта; обслуговування,

оренда, передача об’єкта; будівництво, обслуговування, експлуатація та передача

об’єкта); 3) нові проекти, «проекти з нуля»; 4) продаж активів (повна /  часткова

приватизація) [1].

На основі аналізу зарубіжного досвіду використання механізмів ДПП можна 

систематизувати такі аспекти успішності та передумови реалізації:  

1. Розвинена ринкова торгівля, паритетність у відносинах державного

сектору та бізнесу. 

2. Використання ДПП в сфері інфраструктури та сферах, які перебували

у державній власності: загальна освіта, охорона здоров’я, водопостачання, 

будівництво доріг тощо. 

3. Створення спеціальних інституцій, які відповідають за дотримання

регламентованих у контрактах умов ДПП, зокрема за цільове використання 

інвестицій.  

4. Обґрунтований вибір пріоритетності різних сфер з використанням

механізмів ДПП (наприклад, автодороги у США, освіта у Німеччині, охорона 

здоров'я та освіта у Великобританії, охорона здоров’я у Франції, Італії та Канаді.  

5. Деталізовані процедури аналізу різних аспектів реалізації проектів

ДПП. 

6. Обґрунтований та двосторонній розподіл ризиків / завдань ДПП.

7. Вдосконалення та поєднання інструментів стимулювання 

інноваційного економічного розвитку, зокрема за допомогою трансферу  

інновацій [3].  

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, «станом на 01.01.2020 на засадах ДПП укладено 187 

договорів, з яких реалізується 52 договори (34 – договорів концесії, 16 – договорів 

про спільну діяльність, 2 – інші договори), 135 договори не реалізується (4 

договори – закінчено термін дії, 18 договорів – розірвано, 113 договорів – не 

виконується)» [10]. Зокрема, в сфері інфраструктури реалізуються 1 проект в 

Івано-Франківській області, 5 проектів в Одеській області та 1 проект в 

Херсонській області.   

Аналіз стану здійснення ДПП в сфері інфраструктури свідчить про наступні 

особливості (Таблиця 1): модернізації та розбудова інноваційної інфраструктури, 

зокрема в галузі енергетики; інтеграція енергосистеми України до ЄС; отримання 

інвестицій та залучення приватних інвесторів у проекти; позитивна чиста 

дисконтована вартість проектів та операційний прибуток; позитивна внутрішня 

норма рентабельності; можливості передачі експертного зарубіжного досвіду, 
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нових технологій та знань у різних сферах. Крім цього, використання змішаної 

форми реалізації ДПП свідчить про можливі складні відносини між 

зацікавленими сторонами проектів та потребує вивчення зарубіжного досвіду 

взаємодії органів влади та бізнесу при реалізації інфраструктурних проектів.   

Таблиця 1 

Ефективність здійснення ДПП в сфері інфраструктури 

Проект Сфера реалізації / мета 
Розрахункова 

вартість 

Період 

реалізації 

Форма 

державної 

підтримки 

Енергетичний міст 

«Україна – ЄС»  

Енергетика. Інтеграція 

енергетичної системи 

України з ЄС через 

експорт електроенергії з 

Хмельницької АЕС та 

фінансування розвитку 

генеруючих 

потужностей атомної 

енергетики  

243,5 млн. євро 23,25 року 

Постачання 

приватному 

партнеру 

товарів 

(робіт, 

послуг) 

Модернізація 

портової 

інфраструктури 

Херсонського та 

Скадовського 

морських портів та 

підвищення 

ефективності їх 

використання 

Інфраструктура, морські 

порти. Модернізація 

наявних та створення 

нових об’єктів 

інфраструктури, 

забезпечення зростання  

обсягів 

вантажопереробки 

портів в середньо- та 

довгостроковому 

періодах 

34 млн. дол. 

США 
49 років 

Змішаний 

договір на 

основі різних 

елементів 

механізмів 

ДПП 

(концесія, 

договори 

управління 

майном та 

спільної 

діяльності) 

Концесія у морському 

порту Херсон  

Інфраструктура, морські 

порти. Зростання обсягів 

активів та реалізація 

зарубіжного досвіду 

управління, покращення 

якості послуг  

215,735 млн. 

грн., додатково 

463,160 млн. 

грн. на 

реконструкцію 

активів 

30 років Концесія 

Проект концесії в 

Спеціалізованому 

морському порту 

Ольвія 

Інфраструктура, морські 

порти. Збільшення 

активів порту, 

імплементація 

зарубіжного досвіду 

управління  

1,56 млрд. грн. 

початкові 

інвестиції 

35 років Концесія 

Реконструкція 

існуючого та 

створення нового 

вантажного терміналу 

в аеропорту 

«Бориспіль» 

Інфраструктура, 

аеропорти. Збільшення 

вантажопотоків, ріст 

якості послуг, 

імплементація світових 

стандартів  

210 млн. дол. 25 років 
Змішаний 

договір 
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Проект Паливно-

заправний комплекс в 

Міжнародному 

аеропорту 

«Бориспіль» 

Інфраструктура, 

аеропорти. Модернізація 

централізованої системи 

заправки повітряних 

суден у ДП «Бориспіль» 

249,74 млн. 

дол. 
25 років 

Змішаний 

договір 

Проект з розвитку 

центральної заправної 

станції паливно-

заправного комплексу 

ДП «Міжнародний 

аеропорт «Бориспіль» 

Інфраструктура, 

аеропорти. Модернізація 

та розширення ЦЗС для 

збільшення об’ємів в 

трубопровідного 

постачання авіа палива 

та збільшення 

обслуговування 

кількості злітно-

посадочних операцій  

1037 млн. грн. 35 років 
Змішаний 

договір 

Джерело: за даними [11]. 

За даними Світового банку в Україні рейтинг ДПП за різними напрямки 

оцінки ефективності становить [12-13]: 1) підготовка 61; 2) закупки 51; 3) 

управління контрактами 66; 4) незатребувані пропозиції 75. Це означає, що в на 

усіх стадіях реалізації ДПП існують проблемні питання, які потребують вивчення 

напрямків вирішення.  

В Україні можна виділити чотири цикли розвитку механізмів фінансування 

ДПП: 1992-2000 роки, 2001-2010 роки, 2011-2015 роки, з початку 2016 рік – новий 

цикл, що характеризується відновленням фінансування проектів ДПП у 2018-2019 

роках та висхідною динамікою після значного спаду у 2016-2017 роках [12]. 

Механізми ДПП в Україні за умови їх ефективності зумовлюють низький рівень 

державного фінансування об’єктів інфраструктури в майбутні періоди, 

нагромадження валового капіталу внаслідок реалізації проектів зумовлює низький 

рівень державного фінансування інфраструктури в майбутньому, в Україні 

переважає приватна форма нагромадження капіталу, що означає зосередження у 

руках приватних інвесторів інфраструктури після завершення проектів ДПП. 

Нагромаджений капітал внаслідок реалізації проектів ДПП призупиняє активність 

приватних інвесторів та рівень їх участі в розвитку інфраструктури України.  

Незважаючи на наявність усталеної та ґрунтованої на європейських 

стандартах нормативно-правової бази, упродовж останнього часу так й не вдалося 

досягти суттєвих зрушень у запровадженні державно-приватного партнерства в 

Україні. Фахівці наголошують, що основними чинниками, які обмежують 

прагнення приватного інвестора здійснювати капіталовкладення у 

інфраструктуру, є критична залежність сфери бізнесу від політичної кон'юнктури, 

високий рівень корумпованості органів публічної влади, відсутність незалежної 
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системи судочинства та кримінальної юстиції загалом, неефективність системи 

державного та муніципального управління, низькі доходи населення, які 

визначають його високу чутливість до зміни рівня тарифів, високий ступінь 

невизначеності стану основних фондів, що передаються в управління приватному 

бізнесу, неефективна тарифна політика тощо. Як наслідок, державно-приватне 

партнерство достатнього розвитку в Україні не набуло, прикладів успішних 

інвестиційних проектів на принципах державно-приватного партнерства на 

сьогодні замало.  

У дослідженні Ітман Г. В. [2] проведено оцінку досвіду реалізації ДПП в 

Південній Африці та визначено, що в країні діють відповідні політики, закони і 

правила, що стосуються державно-приватного партнерства. Разом з цим, повинні 

бути створені належна структура і методологія реалізації ДПП, які потребують 

часу та є складними в реалізації. Подібний досвід існує в Україні: проекти 

передбачено реалізувати протягом 25-50 років, а основна форма реалізації – 

змішана. Участь уряду залишається важливою, проте в Україні участь уряду 

зводиться до розробки та оцінки проекту, відсутній ефективний контроль та 

фінансування, що означає відсутність поділу ризиків фінансування. Тому важливе 

значення при реалізації ДПП мають точні, чіткі договірні угоди між сторонами. 

Обробка ризиків, поділ ризиків і величина ризиків повинні бути уточнені з 

узгодженням того, в якій підсистемі існують ризики. Фінансова життєздатність, 

співвідношення ціни і якості, фінансові вигоди для ключових гравців приватного 

сектора не підлягають обговоренню. Для вирішення подібних проблем в Україні, 

необхідна наявність відповідного законодавства для реалізації ДПП, в той час як 

двома іншими важливими елементами є економічні обставини і належне 

виконання проекту. Беручи до уваги всі ці фактори, сфера інфраструктури може 

тільки виграти від успішно узгоджених і реалізованих ДПП [2].  

У багатьох країнах існує подібна проблема реалізації ДПП – обмеження 

державних коштів, доступних для розвитку інфраструктури, що змушує уряди 

пропонувати підприємствам приватного сектора укладати довгострокові договірні 

угоди про фінансування, будівництво та / або експлуатацію капіталомістких 

проектів. Для державного закупівельника існує очевидна потреба в забезпеченні 

оптимального співвідношення ціни і якості. Для спонсорів проекту такі 

підприємства характеризуються низьким капіталом в механізмі проекту і 

залежністю від прямих доходів для покриття операційних та капітальних витрат, а 

також обслуговування боргового фінансування, що надається банками і іншими 

фінансовими установами. Оцінка ризиків складна і вимагає аналізу з різних точок 

зору організаціями державного і приватного секторів [14].  

Науковий   і    практичний    інтерес    до   використання   механізмів     ДПП 
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обумовлений визначенням того, чи виконують виконавці проекти та обіцянки, або 

ж причини невиконання. Від інвестицій в ДПП можуть виграти або програти 

кілька сторін, а не тільки приватні і державні підприємства, які об'єднують активи 

для виробництва і надання послуг. З одного боку, платники податків є основними 

зацікавленими сторонами в результатах ДПП. Одними з факторів, які 

заслуговують на дослідження, є вивчення того, чи впливає різний розподіл 

повноважень щодо прийняття рішень і ризиків на ймовірність досягнення обома 

сторонами виграшного результату. Деякі з тих же чинників, які впливають на 

використання механізмів ДПП, наприклад характеристики товару або послуги, які 

будуть надаватися, також можуть впливати на ймовірність успіху. Визначення 

факторів, що впливають на успіх чи невдачу, забезпечує важливі переваги для 

практичної реалізації, допомагаючи визначити, які кроки можуть бути зроблені 

політиками і практиками в межах реалізації ДПП.  

На основі трьох тематичних досліджень ДПП в Ірландії ( у галузі 

водопостачання та соціальної інфраструктури), Рівз Е. [15] аналізує, чи 

забезпечують проекти ефективне співвідношення ціни і якості, що є основним 

результатом ДПП. За його оцінкою, ДПП в Ірландії не виправдали очікуваної 

розрахункової ефективності. Ймовірність успішних результатів виконання ДПП 

визначається декількома факторами, зокрема, конкурентним ринком для даної 

послуги, належною формою контракту, забезпеченням передачі ризиків і високим 

рівнем відповідальності між постачальником послуг і громадянами, які 

отримують послугу. Фундаментальним рушійним фактором успіху ДПП є 

консультації та участь ключових зацікавлених сторін в партнерстві.  

Дослідження Мартінеса-Лакамбра М. [16], практикуючого виконавця  ДПП, 

дає експериментальний погляд на успішність реалізації проектів. Фінансова 

віддача не є єдиною метою реалізації ДПП, але залучення приватних партнерів 

може забезпечити більшу гнучкість та можливості, недоступні державному 

секторі. Однак такі висновки узгоджуються з основним висновком Рівз Е. [15] про 

те, що успіх, який визначається співвідношенням ціни і якості, гнучкістю або 

підвищеною якістю, є функцією істинного партнерства між державними і 

приватними партнерами, в якому обидва беруть активну участь у виконання 

спільних завдань. 

Хоча взаємозв'язок між передачею ризику і ступенем приватної участі в ДПП 

викликала відповідний інтерес серед урядів і державних агентств [17], науковий 

емпіричний аналіз факторів, що запускають використання механізму ДПП, 

зазвичай обмежувався подвійністю державної і приватної форм надання послуг. 

Різноманітність ДПП в залежності від рівня передачі ризику і ступеня участі 

приватного сектора набагато більша, ніж просто рішення «так / ні».  
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Повторні переговори є ключовою характеристикою динаміки, пов'язаної з 

реалізацією проектів ДПП, оскільки угоди зазвичай бувають неповними, а 

терміни реалізації зазвичай тривалими. Енгель Е. [18] підкреслили, що фіксовані 

умови договорів накладають жорсткість, яка підриває можливість гнучкого 

пристосування угод до несподіваних умов зовнішнього середовища. Подібна 

проблема стосується інфраструктурних проектів в Україні, де терміни складають 

25-50 років, мінливе законодавство та переважає змішана форма реалізації ДПП.

Для вирішення проблем, пов'язаних з фіксованими термінами, ці автори

запропонували механізм, заснований на контрактах зі змінним терміном, так

звану «найменшу приведену вартість доходів». За допомогою поступок зі

змінними термінами приватний партнер може отримувати дохід до досягнення

загальної накопиченої дисконтованої суми. Потім угода закінчується, і

інфраструктура / об'єкт передається уряду.

Де Рос Г. і Номбела Г. [19] включили операційні витрати для створення 

більш повної основи для механізмів ДПП зі змінними термінами, а Альбалате Д. і 

Бел Г. [20-21] показали, як змінні умови можуть забезпечити найкращі результати 

для використання ДПП на практиці. Хоча контракти зі змінними умовами значно 

скорочують необхідність в повторних переговорах, до сих пір такі угоди 

використовувалися дуже рідко.  

Нарешті, ключовим питанням також є оцінка економічних результатів, які 

забезпечуються в ході розробки та оцінки ефективності проектів ДПП. Відтак, в 

Україні не всі розглянуті інфраструктурні проекти оцінюють фінансові ризики 

реалізації в кількісному вираженні, не визначено розподілу ризиків між 

державним та приватним сектором.  

Важливий прогрес був досягнутий в теоретичному аналізі фінансування 

ДПП, а в літературі доступні цікаві тематичні дослідження конкретних форм 

реалізації ДПП. Однак варто зазначити, що є мало повноцінних робіт, де 

систематично і надійно проведено емпіричний аналіз результатів реалізації ДПП.  

Висновки. Проведене дослідження дає змогу сформувати ряд важливих 

висновків. Зарубіжний досвід взаємодії органів влади та бізнесу в сфері реалізації 

інфраструктурних проектів в межах ДПП свідчить про ряд проблем, які 

характерні для України. По-перше, низький рівень державного фінансування 

об’єктів інфраструктури в майбутні періоди зумовлює передачу ризиків на 

приватний сектор. За відсутності поділу ризиків, чіткого контролю рівень участі 

приватного сектору та залучення інвесторів скорочується. Змішана форма 

реалізації ДПП та тривалі довгострокові терміни зумовлюють складність 

проектів. В Україні проекти передбачено реалізувати протягом 25-50 років, а 

основна форма реалізації – змішана. Для ефективності реалізації доцільно 
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розподілити ризики, повинні бути створені належна структура і методологія 

реалізації проектів ДПП, які потребують часу та є складними в реалізації. 

Фіксовані умови договорів накладають жорсткість, яка підриває можливість 

гнучкого пристосування угод до несподіваних умов зовнішнього середовища. 

Тому концепція гнучкості ДПП повинна бути інтегрована у взаємодію держави та 

бізнесу.  
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ОСВІТИ 

Анотація. В умовах інтеграції України до світового та європейського 

простору освіти перед професійною освітою постає завдання відповідати високим 

стандартам якості. Реалізація на практиці ідей сталого розвитку та децентралізації 

зумовлює підвищення конкурентоспроможності закладів професійної освіти на 

ринку освітніх послуг, важливим напрямом якої є формування маркетингової 

стратегії їх діяльності. Все це актуалізує доцільність розроблення відповідних 

методичних підходів з урахуванням накопиченого вітчизняного та закордонного 

досвіду, застосування закладом професійної освіти інструментів маркетингу 
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відповідно до поточного стану конкуренції на ринку освітніх послуг та 

удосконалення власної організаційної структури управління.  

Мета: обґрунтування сучасних підходів до розроблення маркетингової 

стратегії діяльності закладу професійної освіти. 

Методи: використано метод контент-аналізу (для виявлення проблем, 

постановки мети дослідження), структурно-функціональний метод (для аналізу 

підходів до вибору та застосування інструментів маркетингу відповідно до 

особливостей ринку освітніх послуг), системно-структурний підхід (при 

комплексному дослідженні напрямів реалізації маркетингової стратегії закладу 

професійної освіти), метод структурного аналізу (для визначення організаційної 

структури управління маркетинговою діяльністю закладу професійної освіти).  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти, нормативні документи, 

аналітичні матеріали, опубліковані у науковій літературі, дослідження автора, 

матеріали мережі Інтернет. 

Результати: сформульовано напрями реалізації маркетингової стратегії 

закладу професійної освіти; обґрунтовано підходи до вибору та застосування 

інструментів маркетингу відповідно до особливостей ринку освітніх послуг; 

запропоновано напрями удосконалення організаційної структури управління 

маркетинговою діяльністю закладу професійної освіти.  

Висновки: визначена маркетингова стратегія діяльності закладу професійної 

освіти та умови її розроблення з орієнтацією на створення та реалізацію якісних 

освітніх послуг як кінцевого продукту з використанням інструментів соціального 

партнерства, що є важливим підґрунтям підвишення конкурентоспроможності та 

розвитку закладу професійної освіти.  

Ключові слова: заклад професійної освіти, маркетингова стратегія, 

маркетингова діяльність, освітні послуги, соціальне партнерство. 
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MARKETING STRATEGY OF PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTION 

Abstract. Relevance: In the context of Ukraine's integration into the world and 

European space of education, vocational education faces the task of meeting high 

quality standards. The practical implementation of the ideas of sustainable development 

and decentralization leads to increased competitiveness of vocational education 

institutions in the market of educational services, an important area of which is the 

formation of marketing strategy for their activities. All this actualizes the feasibility of 

developing appropriate methodological approaches taking into account the accumulated 

domestic and foreign experience, the use of vocational education marketing tools in 

accordance with the current state of competition in the market of educational services 

and improving its own organizational management structure. 

Purpose: substantiation of modern approaches to the development of marketing 

strategy of the vocational education institution.  

Methods: used the method of content analysis (to identify problems, setting the 

purpose of the study), structural and functional method (to analyze approaches to the 

selection and application of marketing tools in accordance with the market of 

educational services), system-structural approach (in a comprehensive study of 

marketing strategy vocational education), the method of structural analysis (to 

determine the organizational structure of management of marketing activities of 

vocational education). 

The information base of the research is legislative acts, normative documents, 

analytical materials published in the scientific literature, the author's research, materials 

of the Internet. 

Results: the directions of realization of marketing strategy of the institution of 

professional education are formulated; substantiated approaches to the selection and 

application of marketing tools in accordance with the characteristics of the market of 
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educational services; the directions of improvement of organizational structure of 

management of marketing activity of establishment of vocational education are offered. 

Conclusions: defined marketing strategy of the vocational education institution and the 

conditions of its development with a focus on the creation and implementation of 

quality educational services as a final product using social partnership tools, which is an 

important basis for increasing the competitiveness and development of the vocational 

education institution. 

Keywords: vocational education institution, marketing strategy, marketing 

activities, educational services, social partnership. 

Постановка проблеми. Формування та реалізація державної освітньої 

політики згідно Закону України «Про освіту» (2017) відбувається з урахуванням 

прогнозів розвитку з метою задоволення потреб людини та суспільства. У 

Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 

2027 року» (2019) наголошується на необхідності забезпечення якості професійної 

(професійно-технічної) освіти шляхом впровадження як внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти так і системи зовнішнього забезпечення якості освіти. 

Отже, забезпечення якості професійної освіти є ефективним інструментом 

управління закладом професійної освіти в умовах сталого розвитку. Розроблення 

та реалізація маркетингової стратегії є необхідною умовою розвитку закладів 

професійної освіти в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях С. Батишева, Р. 

Гуревич, Н. Ничкало закладені загальнонаукові засади маркетингу в професійній 

освіті. Дослідженням методологічних основ маркетингу, а також розвитком 

маркетингової політики на макрорівні займалися зарубіжні науковці: П. Друкер, 

Ф. Котлер, Дж. Сондерс і вітчизняні: О.Дацій, В. Корінєв та інші.  

Сучасні соціально-економічні умови змінили підходи до дослідження 

маркетингової стратегії діяльності закладів професійної освіти. Такі аспекти 

розглянуті у працях М. Артюшина, О. Бородієнко, С. Гончаренко, Р. Гуревич, 

Г. Єльникової, В. Олійника, В. Радкевич та інших. Сучасні теоретичні та 

практичні світові та вітчизняні підходи до управління розвитком професійно-

технічної освіти з урахуванням особливостей маркетингової діяльності в освіті 

досліджені В. Болгаріною, Ю. Красильником, Т. Лукіною, В. Cвистуном, Л. 

Сергеєвою,  І. Соловій, В. Соловій та іншими. Теоретичні засади та практичні 

аспекти щодо маркетингового управління закладами професійної освіти в умовах 

ринкової економіки викладені у працях Ю.Палькевич, П. Помаран, В. Свистуна, 

Г. Чернобук та інших. 
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Але комплексні теоретичні, методологічні, управлінські засади 

маркетингової стратегії діяльності закладу професійної освіти ще залишилися 

нерозробленими.  

Методи: використано метод контент-аналізу (для виявлення проблем, 

постановки мети дослідження), структурно-функціональний метод (для аналізу 

підходів до вибору та застосування інструментів маркетингу відповідно до 

особливостей ринку освітніх послуг), системно-структурний підхід (при 

комплексному дослідженні напрямів реалізації маркетингової стратегії закладу 

професійної освіти), метод структурного аналізу (для визначення організаційної 

структури управління маркетинговою діяльністю закладу професійної освіти).  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти, нормативні 

документи, аналітичні матеріали, опубліковані у науковій літературі, дослідження 

автора, матеріали мережі Інтернет. 

Мета статті - обґрунтування сучасних підходів до розроблення 

маркетингової стратегії діяльності закладу професійної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Маркетингова стратегія є вибором цілісного 

ринку, конкурентної позиції та розробки ефективної програми заходів маркетингу 

для досягнення й обслуговування обраного ринку (Дацій, О., І., Корінєв, В., Л., 

2007). Формулювання маркетингової стратегії закладу професійної освіти 

включає в себе рішення про: поточні програми та ринки - досягти, побудувати або 

відмовитися від них; майбутні нові освітні програму й можливості ринку; аналіз 

конкурентів. 

Розглянемо кожен із перелічених вище напрямків. Щодо процесу оцінки 

поточних пропозицій. Заклади професійної освіти часто надають багато освітніх 

програм і мріють про додаткові ресурси. Разом з тим, деякі заклади професійної 

освіти не можуть реалізувати все в певній мірі. Вони вважають, що мають 

вибрати ті освітні програми, які користуються попитом і об'єднати або 

відмовитися від інших. Обмеження державного фінансуваня змусили багато з 

закладів професійної освіти прийняти важкі рішення про розвиток освітніх 

програм (Соловій, І.П., Геник, Я.В., Соловій, В.І., 2014). Кожен заклад 

професійної освіти фокусує свої фінансові та інші засоби на освітніх програмах, 

які відповідають їх місії, зміцнюють їх сильні сторони та задовольняють потреби 

певного сегмента ринку. 

Кожен заклад професійної освіти, що відкриває нову освітню програму, 

аналізує потреби в програмі та встановлює критерії її оцінки. Якість є мірилом 

характерних рис програми, включаючи її глибину, обсяг і професіоналізм 

викладацького складу. Якість може бути виміряна також за допомогою 

рейтингової системи оцінки закладів професійної освіти. 
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При цьому потрібно розуміти поняття життєздатності ринку як стану, при 

якому зберігається справжній і майбутній попит на навчання в сфері даної 

освітньої програми (Свистун, В.І., Помаран, П.І., Палькевич, Ю.С., Чернобук, 

Г.Г., 2015). Програма може бути високоякісною і близькою до місії закладу 

професійної освіти, але якщо існує низький або нульовий інтерес студентів до цієї 

сфери, то вона не зможе вижити до тих пір, поки заклад професійної освіти не 

буде готовий перенаправити засоби від інших програм на її підтримку. 

Визначення життєздатності програми на ринку включає в себе вивчення минулого 

досвіду (рівня прийому студентів, наприклад) і тенденцій, відображених в аналізі 

навколишнього середовища, або може потребувати додаткового дослідження 

ринку. 

Виявлення потенційних можливостей передбачає наступне. Після вивчення 

свого поточного портфеля освітніх програм заклад професійної освіти може 

виявити значні суперечності в своїх пропозиціях. У нього може бути кілька 

фінансових донорів. Ринковий попит може переміститися зі сфери сильних сторін 

закладу професійної освіти, і заклад професійної освіти має вдосконалити свої 

послуги або знайти нові освітні програми та ринки. Таким закладам професійної 

освіти необхідний систематичний підхід до виявлення потенційних можливостей. 

Відносно визначення поточного стану закладу професійної освіти. Кожен заклад 

професійної освіти займає певне положення на ринку (Сергеєва, Л., М., 

Лукіна, Т., О., Красильник, Ю., С., 2017). Положення показує, як заклад 

професійної освіти сприймається по відношенню до інших. 

Алгоритм розробки стратегії визначення поточного стану закладу 

професійної освіти складається з наступних етапів: оцінка поточного стану на 

відповідному ринку; вибір бажаного положення; планування стратегії, необхідної 

для досягнення бажаного положення; застосування стратегії. 

Щоб оцінити своє поточне становище по відношенню до своїх конкурентів, 

заклад професійної освіти має опитати відповідні групи, спеціально підготовлені 

для проведення такого порівняння. І незважаючи на те, що знання порівняльних 

думок є важливим, не менш важливо з'ясувати, які ключові атрибути 

використовуються для порівняння закладів професійної освіти, які з них найбільш 

значущі в порівнянні з конкурентами. 

Вибрати бажане положення, треба перш за все оцінивши своє справжнє 

становище. Для цього заклад професійної освіти може: вирішити, що його стан 

справжньо сильний і потрібно працювати на збільшення кількості його 

потенційних абітурієнтів; розробити нове або поліпшене становище та втілити 

його в життя; якщо можливо, поставити себе в нове положення, яке стейкхолдери 
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будуть цінувати, але яке не використовуватимуть постійно для оцінки закладу 

професійної освіти. 

На підставі прийнятої стратегії вибирається інструмент маркетингу. 

Особливості ринку освітніх послуг накладають свій відбиток на характер 

використання інструментів маркетингу закладами професійної освіти. Традиційно 

в маркетингу виділяють чотири групи інструментів: продукто-асортиментна 

політика, контрактно-цінова політика, комунікаційна політика та дистрибутивна 

(розподільчо-збутова) політика (Дацій, О., І., Корінєв, В., Л., 2007). 

Продукто-асортиментну політику можна вважати серцевиною маркетинг-

міксу закладу професійної освіти. До її складу входять: 

- продукто-орієнтована політика у вузькому сенсі, що об'єднує три великі

проблемні сфери: розробка та впровадження нових продуктів (навчальних 

програм); продуктове варіювання - модифікація та оновлення навчальних 

програм, що використовубться; диверсифікація; продуктове елімінування - 

вилучення застарілих навчальних програм; 

- асортиментна політика, яка визначає сукупність навчальних програм, що

пропонуються закладом професійної освіти, і що випливає з прийнятої ним 

продуктової стратегії; 

- сервісна політика, яка визначає характер обслуговування споживачів в

процесі навчання, а також види та обсяг додаткових послуг до, під час і після 

проходження навчання (інформаційних, культурних, соціально-побутових, 

транспортних, послуг з працевлаштування). Для планування і здійснення 

комплексних заходів закладу професійної освіти, пов'язаних як з самим 

продуктом (програмами навчання), так і з асортиментної програмою, 

рекомендується використовувати продуктову стратегію закладу професійної 

освіти. 

Процедура формування продукто-орієнтованої політики та прийняття 

конкретних рішень по продукту повинна грунтуватися на розробленій раніше 

загальній маркетинговій стратегії закладу професійної освіти стосовно обраних 

цільових сегментів і принципів позиціонування. 

На першому етапі проводиться відбір спеціальностей і спеціалізацій, за 

якими планується підготувати освітні програми, тим самим формується 

продуктова спеціалізація закладу професійної освіти та встановлюється рівень 

продуктової диференціації. На другому етапі визначається асортимент освітніх 

програм в межах обраних спеціальностей і спеціалізацій з точки зору рівня та 

глибини переданих знань, умінь і навичок (кваліфікаційного рівня). Таким чином 

встановлюється широта й глибина асортиментної програми закладу професійної 

освіти. На третьому етапі здійснюється вибір форм навчання (очна, заочна, 
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дистанційна) і термінів навчання стосовно до сформованого на перших двох 

етапах асортименту освітніх програм. 

По кожній позиції продукто - асортиментної програми приймається одне з 

таких можливих рішень: введення в асортимент нової освітньої програми за 

рахунок: оригінальної розробки силами закладу професійної освіти, або адаптації, 

модернізації та видозміни старих освітніх програм; елімінування (вилучення з 

асортименту) освітньої програми, яка не користується попитом. Подальші етапи 

визначають характеристики навчальної програми як маркетингового 

продуктового комплексу. 

На четвертому етапі здійснюється формування структури і елементів змісту 

освітньої програми з урахуванням її глибини та тривалості. Структура освітньої 

програми, перелік і зміст навчальних дисциплін певною мірою регулюються 

державними стандартами. Однак існуючий сьогодні стандарт надає широкі 

можливості для продуктового варіювання стосовно до потреб конкретних 

цільових груп (сегментів) споживачів. 

За ступенем адаптації до конкретного споживача освітні програми, що 

формують асортимент закладу професійної освіти, можна класифікувати 

наступним чином. Стандартні освітні програми призначені для залучення 

широкого кола учнів, як приватних осіб, так і окремих співробітників 

підприємств, що направляються до навчальних закладів. Вони розробляються, як 

правило, для базових навчальних курсів, що мають універсальний характер і 

застосовуються в різних сферах діяльності. 

Адаптовані освітні програми формуються на базі стандартних з урахуванням 

додаткових вимог споживачів, в ролі яких виступають окремі компанії або групи 

компаній, що здійснюють навчання своїх управлінців і фахівців за спеціальними 

програмами. Такі програми враховують галузеві особливості покупців. 

Індивідуальні освітні програми розробляються «з нуля» під конкретного 

замовника силами викладачів закладу професійної освіти, часто із залученням 

фахівців фірми-замовника або сторонніх консультантів. Вони базуються на 

попередньому аналізі потреб в навчанні і спрямовані як на вирішення поточних 

проблем підприємства, так і на кадрове забезпечення їх стратегічних програм 

розвитку. 

Для вирішення проблеми формування широкого асортименту освітніх 

програм, здатного задовольнити потреби найрізноманітніших груп споживачів, 

рекомендується використовувати модульний принцип побудови програм 

навчання, що дозволяє забезпечити їх високу гнучкість. При цьому всі навчальні 

курси розбиваються на самостійні навчальні елементи, що представляють собою 

«одиницю знань» або окремий робочий прийом в тій чи іншій сфері діяльності. З 
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навчальних елементів формуються навчальні модулі, які в свою чергу складають 

освітню програму. Такий підхід дозволяє з окремих стандартних «цеглинок» 

(навчальні елементи) і «блоків» (навчальні модулі) будувати «будівлі» освітніх 

програм, призначених для різних цільових груп учнів з урахуванням їх 

спеціалізації, рівня управління, базової підготовки та інших характеристик. У разі 

необхідності набір стандартних навчальних елементів і модулів може бути 

доповнений новими, розробленими з урахуванням специфічних вимог замовника. 

На п'ятому етапі здійснюється вибір методів і засобів навчання. Набір 

використовуваних методів навчання формується в залежності від характеристик 

цільових груп споживачів, на які орієнтовані освітні програми. Їх підбір повинен 

здійснюватися таким чином, щоб забезпечити досягнення цілей навчання та 

уявити все елементи змісту освітньої програми. Використовувані методи 

розрізняються за ступенем участі учнів в навчальному процесі (від пасивного до 

активного) і за програмними цілями (від вивчення теорії до практики та 

вироблення навичок). 

Засоби навчання підбираються стосовно методів навчання й цілей 

навчальних занять. Їх можна згрупувати наступним чином: друковані (книги, 

конспекти лекцій, методичні посібники, роздаткові матеріали тощо); візуальні 

(шкільні дошки, плакати, слайди, фліп-чарти); аудіо-візуальні (навчальні 

відеофільми); аудіо; фізичні об'єкти (інструменти, навчальне обладнання, 

тренажери та інше); комп'ютерні (комп'ютерні програми для навчання та 

практичних занять); електронна пошта (заняття в мережі Internet). Сучасний 

рівень освіти передбачає збалансоване використання всього широкого спектра 

методів і засобів навчання. 

На шостому етапі здійснюється розробка системи і вибір методів оцінки 

результатів навчання. Особливе значення система оцінки набуває в разі розробки 

індивідуальних програм навчання під конкретного замовника. Система оцінки 

повинна визначати: критерії оцінки програми; задоволеність учнів і організації-

замовника; досягнення цілей навчання; вдосконалення поведінки на робочому 

місці; поліпшення результатів діяльності організації; джерела і методи збору 

інформації для проведення оцінки до, під час і після реалізації програми; 

учасників процесу оцінки. Рекомендується використовувати в комплексі різні 

види оцінки: моніторинг навчального процесу; періодичну (поточну) оцінку 

навчальної програми; підсумкову оцінку результатів навчання. 

Продукто-орієнтована політика закладу професійної освіти має бути 

підкріплена контрактно-ціновою політикою закладу професійної освіти. 

Контрактно-цінова політика має значення для вступників на платне навчання. 

Тому для цієї категорії ціновими факторами стають перспективні висновки від 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №5 (5) 2020 

231 

результатів навчання (можливість працевлаштування, придбаний освітній 

потенціал). 

Для організацій-клієнтів вирішальним фактором є ціна споживання, що 

включає в себе як витрати, пов'язані з навчанням співробітників (оплата самого 

навчання й втрати в результаті повного або часткового відриву від роботи), так і 

витрати на подальше використання у виробничому процесі, співвіднесення з 

підвищенням продуктивності і якості праці в результаті навчання. З іншого боку, 

ціна освітніх послуг зазнає утиску з боку конкурентів, а також коригується рівнем 

бюджетного фінансування. 

В цілому алгоритм розробки контрактно-цінової політики закладу 

професійної освіти складається з семи етапів. Перший етап: визначення нижнього 

рівня ціни. На даному етапі розраховується собівартість навчальної програми з 

використанням різних методів: за укрупненими показниками; на основі розподілу 

витрат; із застосуванням штатних нормативів; із застосуванням стандартних баз 

розподілу даних; на основі групування витрат на прямі й непрямі; з 

використанням трудомісткості навчального плану за спеціалізацією. 

Другий етап: визначення верхнього рівня ціни. В основу визначення 

верхнього рівня ціни може бути покладено підхід з урахуванням 

платоспроможного попиту на заданому сегменті ринку, використовуючи 

маркетингові дослідження ринку та визначення еластичності попиту за ціною. 

Третій етап: визначення конкурентного рівня цін. Формується в діапазоні між 

верхнім і нижнім рівнем і складається виходячи з кон'юнктури ринку освітніх 

послуг в певний період часу, а також в залежності від використовуваних ринкових 

стратегій більшості закладів професійної освіти. Визначається конкурентна 

позиція закладу професійної освіти на ринку. 

Четвертий етап: визначення розрахункової ціни. На даному етапі обирається 

модель ціноутворення з існуючих трьох моделей. Перша модель орієнтована на 

витрати: метод «витрати плюс прибуток» використовується тільки для організації 

відносин (або зміни відносин) між освітніми установами та органами державного 

управління освітою, що здійснюють їх бюджетне фінансування, оскільки він ніяк 

не враховує фактичний, платоспроможний попит на освітні послуги; метод 

«цільового прибутку» - заклад професійної освіти заздалегідь планує бажаний 

рівень рентабельності всього обсягу підготовки фахівців (як безкоштовної так і 

платної освіти) в межах наявних навчальних приміщень і планової собівартості 

обсягу випуску; метод «кошторису витрат» може бути використаний як 

державними так і недержавними закладами професійної освіти в разі розробки й 

реалізації індивідуальних навчальних програм на замовлення підприємств і 

організацій. При його застосуванні основою ціни є кошторис витрат, пов'язаних з 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №5 (5) 2020 

232 

виконанням контракту. Заклад професійної освіти та замовник в ході переговорів 

погоджують: величину всіх елементів витрат (постійних і змінних); розмір 

«справедливого» прибутку. Ціна в цьому випадку розраховується не на одного 

учня, а на навчальну програму в цілому, виходячи з певного складу навчальної 

групи. 

Друга модель, орієнтована на попит: метод «відчутної цінності освіти» - 

орієнтований на купівельну спроможність. Для формування у свідомості 

споживачів уявлення про цінність отриманих знань заклад професійної освіти 

використовує в своєму комплексі маркетингу нецінові фактори впливу. Ціна в 

даному випадку покликана відповідати значимості освітньої послуги. При 

використанні даного методу заклад професійної освіти має встановити основні 

мотиви та цілі придбання освітніх послуг споживачами (по кожному із сегментів), 

виявити, які ціннісні уявлення є в їхній свідомості про послуги конкурентів. 

Третя модель орієнтована на конкуренцію: метод «середньоринкової ціни» - 

в основу покладено дослідження залежності ціни від основних характеристик 

освітньої послуги, що визначають її конкурентоспроможність. Ключовим 

моментом даного методу є встановлення багатофакторної моделі функціональної 

залежності ціни від споживчих властивостей освітньої послуги (методами 

кореляційного або факторного аналізу). Розрахунки в цьому випадку 

здійснюються виходячи з умови рівної конкурентоспроможності оцінюваної 

освітньої послуги та аналогічної освітньої послуги, обраної в якості бази для 

порівняння (наприклад, має вищу конкурентоспроможність в складі 

конкурентного листа). Сюди ж відноситься метод «гонки за лідером» - 

встановлення ціни на освітні послуги здійснюється на базі ціни провідного 

конкурента з урахуванням конкретної ситуації на ринку, диференціації послуги та 

її якості. По суті, даний метод передбачає відмову від розробки закладами 

професійної освіти власної цінової політики та прив'язку ціни своєї послуги до 

ціни ринкового «лідера» (коливання ціни пропорційно змінам ціни «лідера»). 

П'ятий етап: визначення цінових стратегій. Вибір цінових стратегій 

обґрунтовується виходячи із загальної маркетингової стратегії закладу 

професійної освіти та позиціонування його послуг на ринку. 

Використовуються такі види стратегій: 

- преміальних, середніх, захисних цін - застосування даних стратегій

залежить від рівня цін на освітні послуги, які встановлює заклад професійної 

освіти; 

- стратегії проникнення і вичерпання - використовуються стосовно

конкрентних навчальних програм, для швидкого впровадження на ринок; 

- горизонтальної  та  вертикальної  диференціації  цін - використовується для
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охоплення ринку; 

- стратегія цінового балансування - для закладів професійної освіти з

великою різноманітністю навчальних програм (високим рівнем диференціації і 

диверсифікації). 

Шостий етап: визначення остаточної ціни. Ухвалення рішення про остаточну 

ціну здійснюється виходячи з розрахункової ціни та цінових стратегій. Далі 

проводиться коригування розрахункової ціни в бік збільшення або зменшення 

відповідно до прийнятої цінової стратегії. 

Сьомий етап: адаптація цін. Визначаються контрактні умови коригування 

ціни. Умови надання освітніх послуг здійснюються на підставі письмового 

договору між закладами професійної освіти та учнями або підприємством-

замовником. Крім загальних (типових) пунктів, що регулюють обсяг і якість 

надання послуг на навчання, в контракт включається також ряд взаємних 

зобов'язань сторін, що визначає форми розрахунків і платежів. 

Оскільки навчання найчастіше розтягується на досить тривалий період часу, 

а оплата здійснюється поетапно, для виробників і споживачів важливим є 

забезпечення гарантії розмірів платежу в умовах нестабільності економіки та 

фінансово-валютної системи країни. 

Традиційно в комплекс маркетингових комунікацій входять: реклама, 

популяризація, стимулювання збуту, персональний продаж, спонсорство. Роль і 

значення кожного з перерахованих інструментів в маркетингу освітніх послуг 

суттєво відрізняються від маркетингу товарів та інших послуг. 

У сфері професійної освіти потрібно виявити та оцінити значення кожного з 

них. На першому місці слід розмістити комунікативні канали, за якими споживачі 

отримують інформацію про освітні установи, які слугують основним критерієм 

вибору закладу професійної освіти споживачами (прямі контакти). На другому 

місці за значимістю знаходиться реклама в пресі. При цьому реклама 

розглядається учнями, в першу чергу, як джерело відомостей про заклад 

професійної освіти (інформаційна функція) і проведених ним маркетингові заходи 

(комплементарна функція підтримки). Для того щоб оцінити достовірність і 

важливість одержуваної через рекламу інформації, вони звертаються до думки 

колег і знайомих, тобто функція маніпулювання для реклами реалізується через 

суспільно-побутовий канал. 

Третє місце займає таке джерело інформації як керівництво підприємств і 

організацій, в яких працюють споживачі послуг. Тобто канал, яким вони 

користуються пасивно. Тому він не має суттєвого значення для осіб, які 

навчаються за свій рахунок, але є одним з найважливіших для просування послуг 

на замовлення підприємств. Рівними за значимістю є такі маркетингові заходи як 
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публікація в пресі статей про навчальний заклад і участь у виставках. Особлива 

увага має бути зосереджена на використання засобів Інтернету, відкриття 

рекламної сторінки зокрема. 

Розглянемо основні принципи комунікативної політики в маркетингу послуг 

закладів професійної освіти. 

Полпуляризація. Оскільки якість і рівень освіти можуть надовго гарантувати 

оволодіння престижною професією, високооплачуваною посадою, а також 

забезпечити приналежність особистості до певної соціальної групи, робота з 

громадськістю має першочергове значення в маркетингу освітніх послуг. 

Використання популяризації повинно мати комплексний характер і здійснюватися 

за такими напрямами: популяризація конкретних видів (форм) і програм навчання 

(маркетинг послуг); популяризація закладу професійної освіти в цілому 

(маркетинг організації); популяризація провідних викладачів і керівників 

(маркетинг окремих особистостей); популяризація місцезнаходження (маркетинг 

місця); популяризація освіти як такої (маркетинг ідей). 

Тільки успішна реалізація кожного з цих напрямків може в цілому 

забезпечити привабливий імідж закладу професійної освіти в очах абітурієнта. 

Першочергова роль популяризації пов'язана також з тим, що престиж закладу 

професійної освіти переноситься на престиж його випускників. І навпаки, високий 

імідж випускників підвищує імідж закладу професійної освіти. 

У якості інструментів популяризації закладам професійної освіти можна 

порекомендувати наступні: публікація статей про навчальний заклад у пресі, 

участь у телевізійних і радіопрограмах; виступ керівників і провідних викладачів 

перед громадськістю (на телебаченні, радіо, в пресі); організація днів відкритих 

дверей, презентацій, прес-конференцій; участь у виставках і ярмарках з 

інформаційними стендами; участь в регіональних, державних і міжнародних 

конкурсах навчальних програм, навчальних закладів та студентських робіт; 

видання та розповсюдження прес-релізів, власних журналів і газет, що 

розповідають про життя закладу професійної освіти (Радкевич, В.О., 2013). 

У той же час разова рекламна інформація про проведені закладами 

професійної освіти заходи може передаватися по радіо. Необхідно також 

запрошувати представників преси й телебачення на всі ці заходи (дні відкритих 

дверей, презентації, конкурси, урочисті вручення дипломів тощо) з тим, щоб звіти 

про них були опубліковані у пресі або передані по телебаченню й радіо у передачі 

новин. По-друге, для закріплення інформації в пам'яті споживачів потрібно її 

багаторазове повторення, що неприйнятно для навчальних закладів з фінансових 

міркувань. Персональний продаж може бути поставлений, на нашу думку, на 

третє місце за значимістю серед інструментів маркетингових комунікацій 
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стосовно до освітніх послуг. Навчання за своїм економічним змістом відноситься 

до розряду довгострокових інвестицій в людський капітал і тому вимагає 

ретельної оцінки споживачем його ефективності на основі конкурентного відбору 

складу й якості пропонованих послуг (Бородієнко, О. В., 2018). У зв'язку з цим 

рівень і якість передпродажного консультування мають вирішальне значення при 

прийнятті споживачем рішення про вступ в той чи інший заклад професійної 

освіти. 

З іншого боку, особистий продаж служить для закладу професійної освіти 

головним інформаційним каналом зворотного зв'язку, що дозволяє аналізувати 

динаміку та структуру попиту, досліджувати моделі купівельної поведінки. 

Особливе значення персональний продаж має в роботі закладів професійної 

освіти з підприємствами, що мають плани перепідготовки та підвищення 

кваліфікації своїх співробітників. Необхідно підтримувати постійні особисті 

контакти з менеджерами з персоналу цих організацій. 

Використання методів стимулювання збуту стосовно закладів професійної 

освіти досить обмежені та зводяться, в основному, до встановлення пільг з оплати 

навчання для осіб, які показують видатні результати в ході вступних іспитів або 

на конкурсах і олімпіадах для абітурієнтів. Спонсорська підтримка самого закладу 

професійної освіти з боку організацій, що є його постійними клієнтами, і окремих 

випускників, може також слугувати інструментом комунікаційного впливу на 

потенційних споживачів. При цьому спрацьовує ефект перенесення іміджу 

відомої і популярної в суспільстві великої фірми на імідж самого закладу 

професійної освіти. 

Оцінка ефективності окремих інструментів комунікативної політики є одним 

з найбільш складних і важливих питань маркетингу закладів професійної освіти. 

Його вирішення дозволяє оптимально сформувати бюджет і скласти план 

комунікаційних заходів. 

На наш погляд, правильно оцінити ефективність комунікаційних заходів 

можна тільки дослідним шляхом для кожного окремого закладу професійної 

освіти та цільового ринку, на якому він працює. Для цього необхідно регулярно 

проводити маркетингові дослідження в формі опитувань слухачів і потенційних 

клієнтів, які передбачають отримання наступних даних: джерело інформації 

(реклама у пресі (із зазначенням назви газети чи журналу), виставка (назва 

виставки), рекламний лист на підприємство); дата отримання рекламного 

послання; кількість ознайомлень з кожним рекламним посланням; рівень 

запам'ятовування рекламного тексту; відвідування комунікаційних заходів 

(презентацій, днів відкритих дверей); мотиви прийняття рішення про 

проходження навчання; критерії вибору закладу професійної освіти, а також 
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головні переваги, якими, на думку слухача, володіє даний заклад професійної 

освіти перед конкурентами; канали інформації, якими зазвичай користується 

опитуваний (назви газет, журналів, засобів зв'язку). 

Питання дистрибутивної (збутово-розподільчої) політики в маркетингу 

освітніх послуг у більшості навчальних закладів мають «пасивну» форму, 

обмежуючи комплекс заходів по просуванню рекламними засобами. Такий стан, 

по-перше, пояснюється тим, що освіта зовсім недавно стала предметом товарно-

ринкових відносин, по-друге, викликаний цілим рядом специфічних особливостей 

освітньої послуги як маркетингового продукту, що вимагає іншого підходу до 

системи розподілу, ніж при традиційному товарному та сервісному маркетингу. 

До таких особливостей можна віднести наступні: 

- розподіл освітніх послуг часто здійснюється на конкурсній або

«фільтраційній» основі; тобто не всі потенційні споживачі готові до їх придбання 

за своїми початковими кондиціями, і потрібен їх ретельний відбір, від результатів 

якого істотно залежить ефективність роботи освітнього закладу; 

- продаж освітніх послуг приватним особам і підприємствам, так і державі,

заснований на принципах «замовлення» з тривалим циклом виконання, 

здійснюється протягом усього періоду їх придбання та може бути в будь-який 

момент зупинений (призупинений); 

- сам «продукт» освіти - випускник як носій набутих знань, умінь і навичок -

вимагає реалізації та може бути не затребуваний ринком і суспільством; тому 

ефективність системи збуту освітніх послуг безпосередньо пов'язана з 

ефективністю системи «збуту» (працевлаштування) випускників; 

- освіта належить до коштовних, ризикових послуг, завершення яких

відстрочене в часі, зміст і якість важко піддається оцінці з боку споживача, а 

вартість дуже висока; тому процес продажу вимагає безпосередньої участі 

досвідчених фахівців зі збуту, що виконують функцію консультування клієнтів; 

- характер і результативність системи розподілу (форми збуту, території,

широта та глибина охоплення ринку й окремих його сегментів) безпосередньо 

пов'язані з характеристиками освітньої послуги як продукту, тобто з її змістом, 

формами надання та набором додаткових послуг. 

Кожна з перерахованих особливостей створює для закладу професійної 

освіти проблему, яку необхідно вирішувати засобами маркетингу. 

Проблема відбору учнів багатостороння, її зміст і методи вирішення залежать 

від цільових груп споживачів, а також пов'язані з продуктовою та контрактно-

ціновою політикою закладу професійної освіти. Стосовно до конкурсного набору 

учнів, що проходять курс навчання безкоштовно в межах державного замовлення, 

основна мета дистрибутивної політики полягає в підвищенні рівня початкової 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №5 (5) 2020 

237 

підготовки абітурієнтів. Досягнення цієї мети забезпечується двома шляхами: 

залучення до конкурсного набору максимально можливої кількості випускників 

середніх шкіл засобами комунікаційної політики, що дозволяє розширити простір 

вибору; в школах організація олімпіад, проведення в школах факультативних 

курсів з економіки і бізнесу. 

Дилема платного набору полягає в протиріччі між природним прагненням 

закладу професійної освіти до максимального збільшення кількості прийнятих 

абітурієнтів, що забезпечує отримання додаткового прибутку за рахунок економії 

на питомих витратах, і ризиком неприпустимого зниження рівня початкової 

підготовки, або до ослаблення навчальних вимог. І те, і інше призводить до 

погіршення якості освіти та, в кінцевому рахунку, падіння іміджу закладу 

професійної освіти. 

При роботі з підприємствами-клієнтами дана проблема може бути вирішена 

шляхом проведення попередньої роботи з адаптації навчальної програми за 

результатами оцінки рівня початкової підготовки співробітників і відповідної 

комплектації навчальних груп. 

Проблема продажів освітніх послуг тісно пов'язана з проблемою 

працевлаштування випускників, яка може бути вирішена тільки через систему 

тісних взаємодій між закладами професійної освіти, підприємствами-

споживачами. Така система може бути організована в наступних формах. 

Підприємства-замовники на підставі договорів з закладами професійної 

освіти здійснюють з самого початку процесу навчання повну або часткову оплату 

навчання студентів або слухачів, які по його закінченні направляються до них на 

роботу в порядку розподілу. При цьому підприємство має право здійснювати 

«супровід» учнів в процесі навчання (включаючи виробничу і переддипломну 

практику в своїх стінах), а також вибір молодих фахівців з відповідного 

контингенту випускників. Така форма може бути найбільш ефективно 

використана в роботі з великими підприємствами та організаціями, що мають 

довгострокові плани підготовки й перепідготовки фахівців. 

Підприємства та організації на оплатній основі здійснюють набір фахівців з 

числа випускників в міру виникнення необхідності в поповненні своїх кадрів. Ця 

форма найбільш зручна при взаємодії закладу професійної освіти з малими та 

середніми підприємствами. 

Заклад професійної освіти організовує (безкоштовно) для підприємства-

замовника відповідно до його вимог і пропонованих умов оплати праці підбір 

фахівців з числа випускників. 

У зв'язку з цим повертаємося до вже перевіреної формі – інтеграції  освіти  та 

виробництва.  Виробництво  (роботодавці)  та  заклади професійної освіти мають 
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стати соціальними партнерами (Ничкало, Н., Г., 2004). Одним з пріоритетних 

напрямків розвитку соціального партнерства в професійній освіті є формування 

стійкого взаємозв'язку освіти з виробництвом, що спрямоване на значне 

наближення підготовки фахівців до вимог видів економічної діяльност та 

конкретних роботодавців, забезпечення зв'язку навчання студентів з 

підприємствами, на яких їм доведеться працювати. 

Взаємодія закладів професійної освіти та виробництва має бути спрямована 

на вирішення таких проблем: забезпечення функціонування системи професійної 

освіти як важливого чинника кількісного та якісного розвитку потенціалу країни, 

постійного оновлення економіки та суспільства; удосконалення змісту освіти з 

метою підвищення ефективності використання фахівців, розвиток їх професійної 

компетентності та мобільності; зміна системи господарювання навчальних 

закладів відповідно до ринкових механізмів; впровадження нових видів і 

технологій навчання (навчання на робочому місці, «кредитне навчання» як 

поєднання навчання та практики, модульне забезпечення та інше); знаходження 

можливостей кращого використання закладів професійної освіти для навчання 

різних категорій населення (інвалідів, жінок, які мають дітей); розробка системи 

підтримки безперервного внутрішньовиробничого навчання, диференційованого 

для великих, середніх і малих підприємств; значне удосконалення перепідготовки 

як викладачів, так і працівників підприємств за рахунок впровадження різних 

форм взаємодії. Все це повинно дозволити значно скоротити терміни адаптації 

випускників закладів професійної освіти на виробництві, підвищити якість і 

рівень професійної підготовки фахівців, забезпечити їх конкурентоспроможність 

на ринку праці. 

Основна складність у підприємства полягає в тому, що підприємство не має 

можливості виділити кошти, а заклад професійної освіти не має можливості 

придбати необхідне обладнання для організації навчального процесу через 

відсутність відповідної кількості грошових коштів. 

Підготовка робочих, середньо-технічного персоналу, співробітників 

підприємств і компаній залишається одним з важливих питань кадрової політики. 

Це, перш за все, дуальні системи освіти. Такі освітні програми для молоді 

поєднують часткову зайнятість на виробництві та навчання з неповним 

навантаженням в традиційній системі освіти. Дуальні системи підготовки кадрів 

припускають договірні відносини навчальних закладів і підприємств. 

Використання принципу дуальної системи дозволяє проводити лабораторно-

практичну частину навчання майбутніх техніків, механіків, технологів й інших 

фахівців, підготовлених для роботи зі складним технологічним, 

електромеханічним, механічним та іншим обладнанням безпосередньо на 
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виробничих випробувальних стендах, в контрольно-вимірювальних лабораторіях, 

в центральних заводських і фабричних лабораторіях, де, як правило, 

представлений в комплексі весь цикл лабораторних і практичних робіт за 

напрямками спеціальностей, необхідних даному підприємству або іншій 

виробничій структурі. Така форма роботи з соціальним партнером дозволить 

значно посилити практичну спрямованість підготовки, швидку адаптацію 

випускника до умов виробництва і, отже, зросте якість професійної підготовки 

фахівця. 

У зв'язку з тривалістю надання освітньої послуги і зменшення її життєвого 

циклу необхідно здійснювати стратегічне планування маркетингу. Виходячи зі 

стратегії розвитку, яка прийнята закладом професійної освіти, формується 

стратегічний план закладу, який визначає напрямки підготовки та номенклатуру 

освітніх програм, які плануються до реалізації. Для кожного напряму підготовки 

необхідно розробити власний розгорнутий план маркетингу, який повинен 

складатися з наступних розділів: контрольних показників, наприклад план-

завдання по кількості учнів, підвищення або утримання питомої ваги програми на 

ринку; поточної інформації: опис характеру цільового ринку, виявлених переваг 

споживачів, специфічних факторів зовнішнього середовища, опис конкурентів; 

перелік завдань і проблем; стратегії ціноутворення, реклами, стратегії на цільових 

ринках, тобто сегменти споживачів, на яких заклад професійної освіти зосереджує 

свої зусилля; програма дій по розробці та організації освітньої послуги; бюджет 

маркетингу, що складається з витрат і доходів. 

З урахуванням особливостей надання освітніх послуг план маркетингу 

повинен бути розроблений на 3-4 роки - перспективний і на навчальний рік. План 

на рік є основою для координації всіх видів діяльності закладу професійної освіти. 

Має бути розроблений інтегрований план маркетингу. За формою інтегрований 

план маркетингу є планом дій закладу професійної освіти, тобто системою 

пов'язаних за термінами, фінансовими ресурсами та відповідальними 

виконавцями заходів на реалізацію конкретних завдань. Самі заходи являють 

собою конкретні дії, спрямовані на вирішення проблем, що стоять перед закладом 

або його структурними підрозділами (відділеннями, навчальними структурними 

одиницями, господарською частиною, бухгалтерією, друкарнею або 

обчислювальним центром) в сфері маркетингу й можуть зачіпати дослідження 

ринку, вдосконалення асортименту освітніх послуг і педагогічних технологій, 

підвищення якості навчального процесу, організації методичного забезпечення 

навчального процесу та вдосконалення технічної бази, пошук більш ефективних 

засобів реклами й просування освітньої програми на ринку тощо. Інтегрований 

план маркетингу дозволяє об'єднати зусилля окремих структурних підрозділів 
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закладу професійної освіти. Вони залучаються до розробки окремих заходів 

плану, несуть відповідальність за реалізацію поставлених перед ними цілей і 

завдань. Такий план дозволяє залучити в процес дослідження всі служби закладу 

професійної освіти. Інтегрований план складається на навчальний рік з розбивкою 

по місяцях. Складання плану починається з визначення цілей (формування 

загальних цілей, а потім конкретизація їх за кількісними показниками). 

Після визначення цілей ставляться специфічні завдання закладу професійної 

освіти в цілому і за структурними підрозділами, розробляються окремі заходи 

плану. Постановка загальних цілей плану маркетингу передбачає виявлення 

найбільш гострих проблем, що стоять перед закладом професійної освіти, 

вирішення яких можливе лише засобами маркетингу. Для інтегрованого плану 

маркетингу важливим є розробка системи взаємопов'язаних, які мають якісне та 

кількісне вираження цілей і завдань різного рівня. Ця система, яку прийнято 

називати «деревом цілей», передбачає досягнення цілей більш високого рівня 

через реалізацію цілей нижчого рівня. Зазвичай формулюється одна головна 

загальна мета для закладу професійної освіти в цілому на навчальний рік (мета 

першого рівня), потім визначаються конкретні цілі за напрямками та видами 

освітніх послуг (цілі другого рівня) і специфічні завдання для окремих 

структурних підрозділів, тобто третього й наступних рівнів. Залежно від 

специфіки ситуації, результатів дослідження ринку праці та освітніх послуг і 

характеру проблем система цілей інтегрованого плану може змінюватися: 

виконання плану-завдання за обсягом послуг (кількості учнів) в загальному, і з 

постановкою завдання за типами послуг, категоріями учнів, каналами отримання 

замовлень, часу реалізації; підвищення або утримання ринкової частки, питомої 

ваги програми послуг на ринку за різними сегментами ринку, за напрямками, 

спеціальностями підготовки, рівнями навчання, формами навчання; мети 

розробки та пропозиції освітніх послуг, асортиментної політики (кількість нових 

освітніх послуг (або нових вирішень проблем споживачів) на рік (в абсолютному 

вираженні, у відсотках до загального обсягу, у відсотках до загального обсягу 

ринку в цілому та його окремих сегментах, у відсотках до обсягу провідних 

конкурентів); кількість (частка) оновлених освітніх послуг; кількість 

індивідуалізованих послуг, наприклад, відсоток виявлених спеціальностей, 

спеціалізацій, оновлених програм тощо. 

Висновки. Зазначена діяльність впливає на зміну організаційної структури 

закладу професійної освіти. Тому структури закладів професійної освіти можуть 

поповнюватися новими підрозділами: дистанційне відділення, заочне відділення, 

підготовче відділення, відділення професійної підготовки та професійної 

орієнтації школярів, відділення професійної перепідготовки фахівців, курси 
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підвищення кваліфікації фахівців, відділення додаткової освіти населення тощо. 

Організація нових напрямків підготовки потребує створення нових навчальних 

структурних одиниць за відповідними спеціальностями. З метою реалізації всього 

описаного заклад професійної освіти може вибрати кілька способів організації 

відділів маркетингу: функціональну, географічну, організацію за товарами, 

організацію за ринками, організацію за товарами та ринками, корпоративна 

організація за підрозділами. 

Для закладів професійної освіти в зв'язку з браком ресурсів організувати 

окрему маркетингову службу важко. На наш погляд, оптимальним варіантом 

організаційної структури управління маркетинговою діяльністю є матрична 

функціонально-продуктова структура маркетингової служби, основою якої є 

постійні або тимчасові творчі колективи або проектні команди. В умовах швидких 

змін, коли вміння швидко і точно реагувати на мінливу ситуацію відіграє все 

більш важливу роль, в маркетингу потрібно задіяти, куди більший спектр 

людських талантів, знань і кваліфікацій. Ось чому мислення категоріями 

маркетингу має бути притаманне всім службам і структурним підрозділам закладу 

професійної освіти. 

Основою організації маркетингової діяльності в закладі професійної освіти є 

тимчасові, але здебільшого постійні творчі колективи, організовані за 

продуктовим принципом і об'єднують команди керівників і фахівців, 

орієнтованих на вирішення конкретного завдання, дослідження, створення та 

просування конкретної освітньої програми, здатні нести повноту відповідальності 

за доходи й витрати, рух грошових коштів та інше. Для організації маркетингових 

досліджень в структуру закладу професійної освіти пропонуємо ввести 

маркетолога - фахівця, що володіє технологіями дослідження та обробки 

інформації. 
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ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 

Анотація. В статті розглянуті ключові поняття та етапи становленні 

публічного управління та публічного адміністрування комунікативної діяльності 

громадського здоров’я в України. Вивчені зміни в підходах до здоров’я людей в 

розрізі громадського здоров’я. Проведено аналіз останніх публікацій з питання 

розвитку комунікативної діяльності громадського здоров’я та публічного 

адміністрування та публічного управління цією діяльністю в Україні, та виявлено 

недостатність охвату питань розбудови комунікативної діяльності в громадському 

здоров’ї не дивлячись на те, що саме комунікація виступає наріжним каменем 

багатьох напрямків громадського здоров’я, та входить в перелік десяти основних 

оперативних функцій громадського здоров’я. Наданий огляд нормативно-

правових актів, що встановлювали розбудову громадського здоров’я в Україні. 

Проведено аналіз запропонованої стратегії розбудови, та розвиток регіональних 

центрів громадського здоров’я. Визначені основні кроки на кожному з етапів 

розвитку громадського здоров’я в загалом та комунікативної діяльності. 

Визначена роль та обсяг роботи як держави так і недержавних громадських 

організацій в проведенні тренінгів, воркшопів та майстер класів з комунікації 

громадського здоров’я. Зазначено відсутність єдиної моделі та стратегії 

комунікації цього напрямку, яка б формувалася та керувалася безпосередньо 

урядовими організаціями, що досить часто приводить к провалу комунікацій, та 

відсутності позитивних результатів. Зазначено роль бакалаврських та 

магістерських програм в підготовці фахівців з громадського здоров’я та обсяг 

питань, які стосуються комунікаційної діяльності в цих програмах. Відповідно до 

світової практики тільки комплексний підхід до формування та реалізації 
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багаторівневих комунікаційних стратегій і утручань може призвести до вдалих 

результатів, при наявності чітко визначеної стратегії впровадження 

комунікативної діяльності громадського здоров’я. 

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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STAGES OF FORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND 

PUBLIC ADMINISTRATION OF COMMUNICATIVE PUBLIC HEALTH IN 

UKRAINE 

Abstract. The article examines the key concepts and stages of the formation of 

public administration and public administration of communicative activities of public 

health in Ukraine. Changes in approaches to human health in terms of public health 

have been studied. The analysis of recent publications on the development of 

communicative activity of public health and public administration and public 

administration of this activity in Ukraine was carried out, and the lack of coverage of 

issues of development of communicative activity in public health was revealed, despite 

the fact that it is communication that acts as the cornerstone of many areas of public 

health, and includes in the list of ten main operational functions of public health. An 

overview of regulatory legal acts that established the development of public health in 

Ukraine is provided. The analysis of the proposed development strategy, and the 

development of regional centers of public health. The main steps at each stage of the 

development of public health in general and communication activities have been 

determined. The role and scope of work of both the state and non-governmental public 

organizations in conducting trainings, workshops and master classes on public health 

communication has been determined. The absence of a unified model and 

communication strategy for this direction, which was formed and guided directly by 

government organizations, often leads to a failure of communications and a lack of 

positive results. The role of bachelor's and master's programs in the training of public 

health specialists and the volume of issues related to communication activities in these 
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programs are indicated. The role and scope of work of both the state and non-

governmental public organizations in conducting trainings, workshops and master 

classes on public health communication has been determined. The absence of a unified 

model and communication strategy for this direction, which was formed and guided 

directly by government organizations, often leads to a failure of communications and a 

lack of positive results. The role of bachelor's and master's programs in the training of 

public health specialists and the volume of issues related to communication activities in 

these programs are indicated. 

Keywords: public administration, health care, communication activities, 

communication technologies, health care communications, public health 

communications, public health. 

Постановка проблеми. Останні півстоліття дуже відчутні зміни в парадигмі 

підходів до людського здоров’я. Ще півстоліття назад держава визначаючи одним 

з провідних завдань держави - охорону здоров'я громадян створювала всі умови 

для агресивної патерналістичної медицини, в якій саме життя пацієнта 

визначалося найбільшою цінністю, а поняттям інтересів пацієнта та якості життя 

приділялося досить незначна увага. У більшості випадків медицина обирала 

інвазивний та агресивний підхід. Однак розвиток гуманістичної філософії призвів 

до того, що погляди на здоров’я поступово змінювались. І за визначенням 

Всесвітньої організації охорони здоров'я (World Health Organization, WHO), 

здоров’я це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не 

лише відсутністю хвороби або недуги [1]. Тож підходи до збереження здоров’я 

змінилися та акцентами здорової людини тепер стали здоровий спосіб життя 

(спорт, фізична активність, здорове харчування, якісний сон), здоровий 

інформаційний простір (обмеження негативної інформації з оточуючого 

середовища), гарний соціальний стан (забезпечення потребами відповідно до 

піраміді Маслоу). Тож і фокус розбудови системи охорони здоров’я посунувся з 

активних медичних утручань до сфери громадського здоров’я (public health). 

Відповідно до визначення система громадського здоров’я це комплекс певних 

інструментів, підходів, процедур та заходів реалізованих державними та 

недержавними інституціями для зміцнення здоров’я громадян, попередження 

захворювань та збільшення активного довголіття шляхом заохочення до 

здорового способу  життя за рахунок об’єднання зусиль усього суспільства.  

Основними напрямками діяльності системи громадського захворювання є 

захист здоров’я, профілактика інфекційних та неінфекційних хвороб та зміцнення 

здоров’я. Однак для сталого функціонування системи громадського здоров’я 

необхідні надійна інформаційна система даних про здоров’я та фактори ризику, 
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що на нього впливають, стале фінансування, управління, створення та розвиток 

фахівців, комунікація, адвокація та дослідження. 

Багатьма науковцями признано, що комунікація державних органів влади, 

громадських організацій та безпосередньо громадян виступає основою сфери 

громадського здоров’я в демократичних країнах. Такі комунікації включають 

широкий спектр питань публічного управління так і публічного урядування [2]. 

В Сполучених штатах Америки питання комунікації в громадському здоров’я 

визнані на державному рівні, адже в Національну програму Healthy People 2010 

включена глава щодо цього питання. 

В той же час система громадського здоров’я значною мірою в 

комунікативній діяльності спирається на модель нового публічного менеджменту 

та гарного, або належного менеджменту, в основі яких лежить перенесення всієї 

відповідальності за результати комунікації на громадськість. Важливою 

складовою таких комунікацій виступає ідея активної участі населення у вирішенні 

всіх проблем держави, у тому числі, і відповідальність за власне здоров’я [3].  

Відповідно до окреслених в 2012 році Європейським бюро ВООЗ десяти 

основних оперативних функцій громадського здоров’я дев’ятою визначено 

інформаційно роз’яснювальну діяльність та комунікацію з соціальною 

мобілізацією в інтересах здоров’я [4].  

Враховуючи, що Україна тільки розпочинаю шлях розбудови громадського 

здоров’я і сьогодні в цій системі все ще спостерігається «первісний хаос», вкрай 

важливо з самого початку впроваджувати належні комунікації з включенням усіх 

зацікавлених сторін.  

Мета статті. Вивчити та виокремити етапи розвитку комунікаційної 

діяльності громадського здоров’я в Україні. Провести оцінку стратегії 

комунікаційної діяльності громадського здоров’я в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом термін 

«громадське здоров’я» в українському науковому просторі зустрічається все 

частіше, що відповідає світовим тенденціям. Термін «Public health» декілька декад 

використовується зарубіжними дослідниками, та не дивлячись на деякі 

розбіжності щодо трактування цього терміну, в більшості випадків він відображає 

якісно новий погляд на охорону здоров’я. В Українському науковому просторі 

сам термін «Public health» має кілька варіантів перекладу з англійської. 

Свій погляд на трактування терміну та на роль громадського здоров’я (Public 

health) з огляду зарубіжної практики наведені в наукувих дослідженнях 

І.С. Миронюка, Г.О. Слабкого, О. О. Кюкало [5,6,7]. 

В українській науковій літературі загальна проблема комунікації між 

суспільством та державою досить детально розглянута багатьма українськими 
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науковцями, зокрема такими, як Н. Драгомирецька, С. Штурхецький, та ін., в той 

же час сектор комунікативної діяльності в громадському здоров’ї розглянуто 

досить фрагментарно, та за невеликим виключенням статті сфокусовані на 

зарубіжному досвіді, і тільки незначною мірою торкається саме розвитку 

громадського здоров’я в Україні.  Що стосується стану та розвитку громадського 

здоров’я в України, існує не дуже велика кількість робіт, і здебільшого вони не 

стосуються розвитку комунікативної діяльності, а фіксують наявний стан всієї 

системи [8,9]. В.В. Шафранский та Г.О. Слабкий вивчають підходи до створення 

системи громадськогоздоров’я в Україні відповідно до Концепції розвитку 

системи громадського здоров’я в Україні. Але не вказують як і якою мірою 

реалізуються пункти стратегії в подальшому [10].  

К. С. Вострикова та В. М. Князевич в своїх роботах провели досить 

ретельний аналіз існуючих викликів, нормативно-правової бази як в Європі так і в 

Україні, визначають в своїх роботах концептуальні підходи до адміністрування в 

сфері громадського здоров'я [11,12].  

Ф.Ф. Ринда вивчає актуальні питання становлення системи громадського 

здоров’я України, визначаючи основні проблемні питання також зазначає, що в 

Концепції розвитку системи громадського здоров’я в Україні та плані її реалізації 

не передбачені контрольні цифри, особливо в тих питаннях, що стосується 

розвитку та стратегії комунікативної діяльності в сфері громадського здоров’я 

[13].  

Т. А. Занфірова та Я. Ф. Радиш вивчають загальні питання сфери 

громадського здоров’я роблять акцент на правовій, етичній та моральній 

складовій громадського здоров’я, зазначаючи соціального регулювання медичної 

діяльності та не відображаючи комунікативну складову громадського здоров’я 

[14].  

К.О. Булавінова, О.З. Децик та З.О. Цихонь досить ретельно вивчають роль 

комунікативних стратегій, визначаючи деякі важливі точки розвитку 

комунікативної діяльності сфери громадського здоров’я в Україні [15].  

Слід також зазначити наявність робіт, що вивчають вузьки питання комунікацій в 

громадському здоров’ї, так Лілія Клос вивчала комунікації соціальних 

працівників в межах громадського здоров’я, що є недостатнім для розуміння 

комунікативної діяльності в громадському здоров’ї, та не вивчає етапи того як 

розвивалось це навчання [16].   

Кандзюба С., Деміхов О., вивчають роль інформаційно-комунікаційних 

технологій, які виступають важливою складовою розвитку громадського здоров’я 

в Україні. В аспектах боротьби з туберкулезом та ВІЛ інфекцією інформаційно-

комунікативні технології відіграють дуже важливу, якщо не провідну роль [17].  
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Сьогодні все більше інтересу викликає роль соціальних мереж в 

комунікативній діяльності держави у впровадженні засад громадського здоров’я. 

Іващенко визначають, що за рахунок конструктивної співпраці суспільства та 

влади у соціальних мережах може бути мобілізовані соціальні ресурси для 

розв’язання суспільно значущих проблем громадського здоров’я у 

загальнодержавному масштабі, в той же час не визначаючи, коли саме та 

відповідно до якої концепції розвитку вперше були використані соціальні мережі, 

та яка стратегія подальшого розвитку цього сектора комунікативної діяльності.  

Серед вітчизняних дослідників немає робіт в яких було б надано детальний 

аналіз етапів становлення комунікаційної діяльності в громадському здоров’я в 

Україні та проведена оцінка успішності такої діяльності. 

Постановка завдання: Дослідити і узагальнити етапи розвитку 

комунікаційної діяльності громадського здоров’я в Україні, для оцінки 

структурності та логічності стратегії комунікаційної діяльності  громадського 

здоров’я в Україні, та розробки та впровадження дієвої стратегії яка би визначала 

належні комунікації, як базіс дієвої співпраці між усіма зацікавленими акторами у 

процесі. 

Виклад основного матеріалу. Перший етап розвитку комунікативної 

діяльності та самої сфери громадського здоров’я в Україні ознаменувався 

приєднанням України, як члена ООН та підписанта угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергетики, до реалізації Цілей сталого розвитку через розробку відповідних 

національних стратегічних завдань, в тому числі у сфері громадського здоров’я. 

Окремою главою (Глава 22 «Громадське здоров’я») підписаної угоди, прописано 

зобов’язання України щодо впровадження заходів для захисту здоров’я людини 

як передумови сталого розвитку й економічного зростання. 

Відповідно до світового досвіду для реалізації оперативних функцій 

громадського здоров’я визначених ВООЗ необхідно залучення інституцій не 

тільки системи охорони здоров’я, а й інших міністерств та відомств, органів 

місцевого самоврядування, громадських та пацієнтских організацій та широке 

включення самих громадян. Таким чином для реалізації концепції було створено 

відповідний орган, який визначає та координує зусилля в сфері громадського 

здоров’я – Державна установа «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 

(ЦГЗ). Для функціонування ЦГЗ була прийнята низька нормативно-правових 

актів: Розпорядження Кабінету міністрів України (КМУ) №909-р від 02.09.2015 

«Питання міністерства охорони здоров’я» (дозволило Міністерству Охорони 

здоров’я (МОЗ) утворити таку державну установу (ДУ) в сфері свого управлення); 

Наказ МОЗ України від 18.09.2015 «Про утворення державної установи «Центр 
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громадського здоров’я України». В 2016 році ДУ «ЦГЗ МОЗ» було затверджено 

національним членом Асоціації International Association of National Public Health 

Institutes, що означає офіційне міжнародне визнання інституції. 

Відповідно до взятих обов’язків у листопаді 2016 р. Кабінет Міністрів 

України схвалив Концепцію розвитку системи громадського здоров'я. А в 2017 

році Розпорядженням КМУ було затверджено план заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку системи громадського здоров’я. Таким чином почалася 

розбудова вертикалі управління системи громадського здоров’я в Україні. 

Другий етап формування комунікативної діяльності розпочався з 

представлення реформи системи громадського здоров’я, Національний, 

регіональний та місцевий рівні, зробленого Віктором Ляшко в 2018 році. Модель 

системи громадського здоров’я запропонована в представленні включала в себе 

вплив директорату громадського здоров’я на ЦГЗ та взаємовплив на інші 

міністерства, в свою чергу ЦГЗ впливав на регіональні Центри громадського 

здоров’я, які повинні були об’єднати Центри Медичної статистики, Центри 

здоров’я, Центри моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу (Центр МіО), Лабораторні центри МОЗ, та 

опосередковано ЦГЗ впливав на органи місцевого самоврядування, та 

територіальні підрозділи міністерств та органів виконавчої влади [18].   

Визначені відповідні ролі, на Національному рівні основними завдання стали 

визначення пріоритетів громадського здоров’я, біобезпека, розробка та 

моніторинг державних програм, (причому основний акцент було зроблено на 

епіднагляді), реагування на надзвичайні ситуації національного значення, 

керуваання створення та розробка політик для впровадження регіональними ЦГЗ.  

Відповідно до зазначеної стратегії розпочали формування регіональні центри 

громадського здоров’я, одним з важливих завдань яких стала комунікація 

(адвокація) в інтересах громадського здоров’я. Таким чином в плані поставлено 

створення регіонального ЦГЗ в кожній області, адже ця установа повинна стати 

регіональним координатором заходів громадського здоров'я, та бути готовою 

гнучко реагувати як на виклики пов’язані з інфекційними, так і неінфекційними 

захворюваннями, а також розробка програм направлених на зміцнення, захист та 

збереження здоров'я населення. На сьогодні вже майже закінчено створення 

регіональних ЦГЗ. У 2018 році створено 8 обласних ЦГЗ — у Волинській, 

Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, 

Хмельницькій областях та м. Київ, 2019 році 9 обласних ЦГЗ — у Херсонській, 

Черкаській, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській, Дніпропетровській, 

Київській, Луганській і Закарпатській, а в  2020 році ще  5 обласних ЦГЗ — у 

Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Чернігівській і Харківській областях. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Важливою складовою роботи регіонального ЦГЗ є побудова партнерських 

стосунків на регіональному рівні з втілюючи реалізації мультисекторального 

підходу до громадського здоров’я, що включає в себе комунікативну діяльність як 

базовий компонент. Нажаль і до сьогодні немає чітких критеріїв та індикаторів 

ефективності діяльності цих місцевих ЦГЗ. Здебільшого їх комунікативна 

діяльність спрямована або на ситуативну проблему (вакцінація), або торкаючись 

значущих питань здоров’я (ВІЛ, вживання алкоголю, профілактика онкологічних 

захворювань) не враховує державні та місцеві програми інших установ, що 

існують паралельно. 

Також на цьому етапі почалася активізація створення різних як ефективних 

так і не ефективних програм у сфері громадського здоров’я. Однак слід зазначити, 

що як успішність так і не успішність жодним чином не залежало від включення 

цих програм до державної стратегії комунікативної діяльності громадського 

здоров’я, частина програм відповідали світовим трендам (зменшення шкідливого 

впливу тютюну на здоров’я населення, боротьба з зайвою вагою, онкопревенція), 

інші програми виступали як відповіді на гострі ситуації (програма 

імунопрофілакктики та захисту населення від інфекційних хвороб, яка показала 

незадовільні результати). 

Початок третього етапу знаменувало розуміння недостатньої кількості 

фахівців в цій галузі та недостатнім розумінням комунікативних стратегій 

громадського здоров’я іншими медичними спеціалістами.  

Досить довго в Україні були лише поодинокі фахівці із громадського 

здоров’я адже іх в незначній кількості випускав лише НУ «Києво-Могилянська 

академія», при чому навчання проводилося як магістерська програма 

«Менеджмент організацій і адміністрування (в охороні здоров’я)». Однак на 

третьому етапі важливим кроком стало створення бакалаврської програми по 

«громадському здоров’ю» які втілюються як на новостворених кафедрах 

громадського здоров’я (Ужгородський національний університет, НМАПО ім. 

П.Л. Щупика, тощо) так і на кафедрах соціальної медицини, організації охорони 

здоров’я та медичного правознавства (Івано-Франківський національний 

медичний університет). А також розширення магістерських програм для 

забезпечення потреб у здобутті комунікаційних та загальних компетенцій в 

громадському здоров’ї керівників закладів охорони здоров’я. Сьогодні 

продовжується робота щодо створення освітніх програм за спеціальністю 

«громадське здоров’я». Так фахівцями ДУ «ЦГЗ МОЗ» розроблено «Стандарт 

вищої освіти за цим напрямком для магістерського рівня», який був затверджений 

наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2018 р.  Слід 

визначити, що підготовка фахівців громадського здоров’я висуває підвищені 
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вимоги до рівня їх знань та вмінь, особливо щодо вміння розробки комунікаційної 

стратегії того або іншого напрямку та суто самих комунікативних навичок.  

Іншим напрямком цього етапу стала висока активізація різних тренінгів та шкіл з 

комунікації пов’язаної з питаннями громадського здоров’я. Однак, за 

твердженням К.О. Булавінової на сьогодні в Україні ця робота проводиться або на 

волонтерських засадах, або за кошти міжнародних організацій [15].  

Висновки. Можна зазначити, що розпочавши рух у напрямку європейського 

бачення громадського здоров’я, підписання угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії, доєднання як члена ООН до цілей сталого розвитку Україна взяла 

курс на переорієнтацію від боротьби з інфекційними хворобами і жорсткого, іноді 

корупційного санітарного нагляду до нового підходу спрямованого на розвиток 

системи громадського здоров’я.  

Напрямок розвитку на громадське здоров’я визначає перехід до 

загальноурядового підходу, який потребує від органів публічної влади діяти за 

межами своїх безпосередніх функцій, із залученням жорстких та м’яких навичок, 

заради досягнення мети покращення здоров’я, гнучкого та негайного реагування 

уряду на конкретні проблеми. Відповідно розпочалося розбудова та узгодженість 

політик з метою підвищення ефективності та результативності покращення 

здоров’я населення України. Публічне управління та адміністрування 

комунікативною діяльністю в громадському здоров’ї зосереджується не лише на 

політиці, а й на проектному підході. Такий підхід, який об’єднує уряд, визнає, що 

до уваги необхідно брати потреби здоров’я у всіх політиках, а також розбудова 

міжсекторальної співпраці в тих галузях, які явно впливають на здоров’я: охорона 

здоров’я, освіта, спорт, містобудування, довкілля, праця, соціально-економічний 

розвиток, так і в тих, які впливають опосередковано: енергетика, сільське 

господарство, транспорт, зв’язок, зайнятість, промисловість і торгівля, фінанси. 

Міжсекторальна політика в даному випадку означає «здоров’я у всіх політиках» 

та визначення збереження здоров’я населення пріоритетним в усіх напрямах 

діяльності публічного влади та приватного сектора.  

Розбудова комунікаційної діяльності громадського здоров’я в Україні 

знаходиться на начальних стадіях, не зважаючи на наявність центрального органу 

(ДУ «ЦГЗ МОЗ») якій опікується питаннями громадського здоров’я та 

координацією всіх акторів задіяних в цьому процесі, та регіональних закладів 

ЦГЗ, на сьогодні не існує чіткої стратегії комунікативної діяльності громадського 

здоров’я з визначеним тайм лайном та відповідними критеріями та індикаторами 

якості. Що стосується місцевого рівня не дивлячись на наявність регіональних 

ЦГЗ, які підпорядковані обласним радам, в бюджетах навіть за наявності програм 
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з громадського здоров’я розробку стратегії комунікаційної діяльності  та саму 

комунікаційну діяльність громадського здоров’я кошти не передбачені. Однак 

реалізація програми громадського здоров’я потребує досить серйозного 

ресурсного забезпечення.  

Другий етап розвитку громадського здоров’я, важливою частиною якого є 

створення регіональних ЦГЗ повністю відповідає сьогоденному тренду до 

підсилання місцевого самоврядування, отже враховуючи практичну реалізацію 

завдань з охорони здоров’я, яке постійно або тимчасово проживає на певній 

території: села, селища, міста, райони та області.   

Таким чином органи місцевого самоврядування є ключовими 

стейкхолдерами створення умов для поліпшення здоров’я та благополуччя 

жителів громад, також враховуючи актуальність загальнодержавних 

(національних) проблемних питань. Місцева влада повинна якнайкраще розуміти, 

що умови, створенні для життя, праці і відпочинку, мають основне значення для 

їх здоров’я та добробуту.  

Таким чином регіональні ЦГЗ створюють програми з урахуванням балансу 

між національними та регіональними інтересами громадського здоров’я, що має 

важливе значення для створення загальної системи планування стратегії, в тому 

числі і комунікативної, громадського здоров’я в Україні. 

Важливо, що на другому етапі розвитку сфери громадського здоров’я 

формування компетенцій з комунікації серед медичних фахівців стало одним з 

обов’язкових складових вищої медичної освіти, та було внесена в програми як з 

громадського здоров’я так і з медицини. Крім того важливим питанням є розробка 

програм післядипломного навчання, особливо при підвищенні кваліфікації 

керівників закладів охорони здоров’я.  

В Україні проводиться велика кількість різних шкіл, воркшопів та семінарів з 

комунікації громадського здоров’я, однак здебільшого ці заходи проводяться на 

волонтерських основах та за гроші міжнародних організацій, отже можуть бути не 

узгоджені між собою, та не відповідати загальному баченню Центру громадського 

здоров’я. Відповідно до світової практики тільки комплексний підхід до 

формування та реалізації багаторівневих  комунікаційних стратегій і утручань 

може призвести до вдалих результатів, при наявності чітко визначеної стратегії 

впровадження комунікативної діяльності громадського здоров’я.  

Перспективи подальших розвідок: Слід зазначити, що не дивлячись на те, 

що комунікативна діяльність виступає досить специфічним матеріалом вивчення, 

для аналізу її необхідно чітко згрупувати та розподілити різні підходи в різних 

країнах по категоріях. Необхідно провести аналіз та оцінку комунікативної 

діяльності громадського здоров’я в Україні та визначити ефективність наявних 
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стратегії та моделі комунікативної діяльності. Провести порівняння ефективності 

комунікативної діяльності та комунікативних стратегій в громадському здоров’ї в 

останні роки. На підставі проведеного аналізу визначити ефективність наявної 

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. 
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ВЗАЄМОДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ РАД: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Обґрунтовано актуальну проблему взаємодії між представницькими 

органами влади, які мають однакову юридичну природу формування – шляхом 

виборів Верховної Ради України та місцевих рад. Це спричинено, зокрема, 

процесами децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування в 

Україні.  

Акцентовано увагу на сутності поняття “взаємодія” як принципу 

взаємоперетворюваної, взаємозалежної, синергійної, каузальної поведінки її 

учасників, що суттєво відрізняється від таких понять як “партнерство”, що 

характеризується спільним керуванням / управлінням та “відносини”, що 

ґрунтуються на спільній практиці.  

Таке розуміння поняття “взаємодія” сприяє зміні поведінки кожного з її 

учасників, наближає їх до взаємоузгоджених дій у прийнятті управлінських 

рішень, врахування інтересів громадян держави та територіальної громади.  

Проаналізовано чинне законодавство України у сфері місцевого самоврядування і 

визначено протиріччя між ним та практикою взаємодії між Верховною Радою 

України та обласними радами, що засвідчує необхідність його врегулювання і 

наукового обґрунтування принципу забезпечення системної взаємодії в теорії 

державного управління.  

Запропоновано напрями покращення взаємодії між Верховною Радою 

України та місцевими радами для забезпечення децентралізації влади в Україні, 

такі як: врегулювання чинного законодавства; активізація ролі інституту 

громадянського суспільства; забезпечення виконання чинного законодавства 

України депутатами всіх рівнів та представниками інституту громадянського 

суспільства. 

Перспективами подальших наукових досліджень у цьому напрямі є: 

обґрунтування принципу забезпечення системної взаємодії між суб’єктами 

https://doi.org/
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публічного управління; формування системи нормативно-правових актів, що 

регламентують та регулюють взаємодію між Верховною Радою України, 

місцевими радами та інститутами громадянського суспільства; організаційне та 

інформаційно-комунікаційне забезпечення такої взаємодії.  

Ключові слова: взаємодія; Верховна Рада України, місцева рада, обласна 

рада, місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, представницькі 

органи влади; інститут громадянського суспільства.  
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INTERACTION BETWEEN THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE AND 

LOCAL COUNCILS: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

Abstract. The actual problem of interaction between representative bodies of the 

authorities, which have the same legal nature of formation - through elections of the 

Verkhovna Rada of Ukraine and local councils is substantiated. This is due in particular 

the processes of decentralization of power and reform of local self-government in 

Ukraine. 

The emphasis is placed on the essence of the concept of "interaction" as a principle 

of mutually transformative, interdependent, synergistic, causal behavior of its 

participants, which differs significantly from such concepts as "partnership", which is 

characterized by joint management / control and "relationships" based on joint practices. 

This particular understanding of the "interaction" concept, contributes to changing the 

behavior of each of its participants, brings them closer to communal actions in the 

decision making process that affects interests of citizens of the state and the territorial 

community. 

The current legislation of Ukraine in the field of local self-government is analyzed 

and the contradictions between this legislation and the practice of interaction between 

the Verkhovna Rada of Ukraine and regional councils are identified, which certifies the 

necessity of its regulation and scientific substantiation of the principle of ensuring 

systematic interaction in the theory of public administration. 

The following are proposed suggestions for improvement of interaction between 

the Verkhovna Rada of Ukraine and local councils, to ensure the implementation of the 

decentralization of power reform in Ukraine: regulation of current legislation; 

enhancing the role of the civil society institute; ensuring the implementation of the 
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current legislation of Ukraine by members of all levels and representatives of the 

Institute of Civil Society. 

Prospects for further scientific research in this area are: demonstration of the 

standard to ensure systematic interaction between public administration entities; 

formation of a system of regulatory and legal acts that regulate interaction between the 

Verkhovna Rada of Ukraine, local councils and institutes of civil society; 

organizational, informational and communicational support for such interactions. 

Keywords: interaction; The Verkhovna Rada of Ukraine, local council, oblast 

council, local self-government, local self-government bodies, representative bodies; 

Institute of Civil Society. 

Постановка проблеми. Аналіз сучасного стану взаємодії органів державної 

влади, зокрема Верховної Ради України (далі – ВРУ) як єдиного законодавчого 

органу державної влади в державі, та органів місцевого самоврядування (далі – 

ОМС), зокрема обласних рад як представницьких органів територіальних громад, 

свідчить про його правову невизначеність та несистемність.  

Тому виникає потреба у теоретичному обґрунтуванні принципу забезпечення 

системної взаємодії в теорії державного управління, який має зміцнити єдність 

публічної влади та сприяти узгодженню різнопланових суспільних інтересів, 

зростанню політичної і соціально-економічної стабільності в державі, досягненню 

спільної відповідальності, забезпеченню зміни поведінки депутатів, які працюють 

у принципово нових умовах, пов’язаних зі зміною статусу територіальних громад. 

Депутати мають демонструвати знання, вміння і навички активної комунікації і 

прийняття узгоджених управлінських рішень; мають бути професійно 

підготовленими до прийняття рішень на різних рівнях. 

Результативна взаємодія ВРУ та місцевих рад (далі – МР) є одним із 

критеріїв забезпечення децентралізації влади в Україні. У випадку її ослаблення 

“можлива трансформація управління до одностороннього процесу, коли державні 

органи починають “гру за двох”, що шкодить інтересам як суб’єкта, так і об’єкта 

управління” [1]. 

Поглиблення процесів децентралізації, деконцентрації владних повноважень 

та дотримання принципу субсидіарності влади сприяє її демократизації та 

розбудові громадянського суспільства в Україні, обумовлює розгляд питання 

забезпечення результативності взаємодії представницьких органів влади в умовах 

модернізації державного управління та інституціоналізації публічного управління. 

Формування уявлень про взаємодію між ВРУ та МР, визначення її сутності та 

аналізу стану набуває, таким чином, особливого значення; може мати практичне 

значення на сучасному історичному етапі переходу України до відкритого 
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демократичного суспільства. Тому особливої актуальності набувають наукові 

пошуки шляхів удосконалення взаємовідносин представницьких органів влади 

(ВРУ та МР) і побудови відповідних моделей їх взаємодії в умовах становлення 

ефективної системи публічного управління, що базуватиметься на стійких 

демократичних традиціях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних вчених засвідчив, що більшість із них приділяють увагу 

співпраці, взаємовідносинам, соціальному партнерству та іншим видам взаємодії 

між органами державної влади та місцевого самоврядування (В. І. Борденюк [2], 

В. М. Мартиненко [3] та ін.), їх правовому забезпеченню (М. О. Теплюк [4], 

О. В. Радченко [5], Ю. Д. Древаль [6] та ін.), а не взаємодії як “сумісній дії кількох 

об’єктів або суб’єктів, за якої результат дії одного з них впливає на інші, що 

змінює їхню динамічну поведінку” [7, с. 77].  

На відміну від інших форм комунікації між її учасниками у процесі взаємодії 

завжди виникає зворотна дія та зворотний вплив. На цьому наголошують у своїх 

дослідженнях В. М. Алексєєв [8], В. А. Гошовська [9], М. І. Дяченко [10], 

А. В. Троян [11] та ін.  

Втім проблему не можна вважати абсолютно вичерпаною, враховуючи 

незавершеність процесів децентралізації влади в Україні. Серед невирішених 

питань залишається відсутність єдності підходів щодо вирішення проблеми 

взаємодії між ВРУ і МР, зокрема обласними радами, врахування нових тенденцій 

і закономірностей системи публічних відносин в Україні. 

Мета статті – визначення напрямів розвитку взаємодії між Верховною 

Радою України та місцевими радами у сфері визначених їм повноважень в умовах 

децентралізації влади на підставі аналізу чинних нормативно-правових актів та 

звернень обласних рад до законодавчого органу України.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз чинного законодавства України у 

сфері взаємодії між органами публічної влади в державі, здійснений нами, 

засвідчив, що між ВРУ та представницькими ОМС, зокрема МР, існують 

відповідні конституційні та інші правовідносини, але в них відсутні чіткі форми 

та способи такої взаємодії та не визначено її сутності. 

У зв’язку з цим, нами класифіковано групу відповідних нормативно-

правових актів України на ті, в яких частково визначено форми та способи 

взаємодії між ВРУ та МР, та ті, в яких вони чітко визначені і потребують 

виконання збоку депутатів різних рівнів та представників громадянського 

суспільства.  

Вважаємо, що в умовах децентралізації влади в Україні важливу роль 

відграють саме представницькі органи влади різних рівнів, зокрема, такі як ВРУ 
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та МР, які мають однакову юридичну природу походження – вибори і є 

“взаємозалежними та взаємно відповідальними за прийняття загальнодержавних 

рішень” [11] та їх ефективну реалізацію. 

До першої групи нормативно-правових актів України (далі – ЗУ), у яких 

частково визначено форми та способи взаємодії між ВРУ та МР, віднесено: 

- Конституцію України, у якій йдеться про багатогранні відносини ВРУ з

іншими органами державної влади (далі – ОДВ) та із суб’єктами політичної 

системи; політичними партіями тощо (ст. 88), однак не встановлено параметри 

взаємодії між ВРУ та МР [12];  

- Регламент ВРУ, у якому визначено повноваження Голови ВРУ, його

першого заступника та заступників, однак взаємодію з МР визначено лише під час 

проведення парламентських слухань у ВРУ (ст. 230), коли для участі в 

парламентських слуханнях у ВРУ запрошуються представники ОДВ, ОМС, 

політичних партій тощо, які виявили бажання взяти в них участь [13];  

- ЗУ “Про комітети Верховної Ради України”, в якому встановлено обов’язок

ОМС відповідати на звернення та рекомендації комітетів ВРУ (ст. 4, п. 1) і не 

визначено зворотного зв’язку; також серед основних функцій комітетів ВРУ не 

визначено їх взаємодію з МР [14]; 

- ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, в якому подано перелік

питань, які має розглядати МР на пленарних засіданнях (сесіях), проте серед них 

відсутня можливість прийняття рішення про звернення до ОДВ (ст. 26, 43) [15]. 

До другої групи законів, у яких встановлено порядок взаємодії між ОДВ, ОМС та 

інститутами громадянського суспільства (далі – ІГС), можемо віднести:  

- ЗУ “Про асоціації органів місцевого самоврядування”, яким регламентовано

взаємодію ОДВ з асоціаціями (ст. 7, ч. 4), обов’язковий розгляд їх пропозиції ОДВ 

(ст. 14, п. 1), участь Всеукраїнських громадських асоціацій (далі – ВГА) у роботі 

консультативно-дорадчого органу з питань місцевого самоврядування при Голові 

ВРУ (ст. 14, п. 2); проведення консультацій щодо законопроектів та проектів 

інших актів з питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку з ВГА 

(ст. 18) [16]; 

- ЗУ “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, яким встановлено, що

однією із основних засад внутрішньої політики є формування ІГС, з якими ОДВ 

має посилити взаємодію (ст. 5) [17]; 

- ЗУ “Про статус народного депутата України”, яким встановлено, що

народний депутат відповідно до закону розглядає звернення виборців (ст. 7, п. 2); 

має право брати участь з правом дорадчого голосу у роботі сесій сільських, 

селищних, міських, районних у містах (у містах з районним поділом), районних і 

обласних рад та засіданнях їх органів (ст. 17, п. 7); має право у разі необхідності 
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залучати до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, які надійшли на його ім’я, а 

також у прийомі громадян посадових осіб ОДВ і ОМС, керівників підприємств, 

установ та організацій (ст. 17, п. 8) [18]; 

Як видно з аналізу чинного законодавства України, форми та способи 

взаємодії між ВРУ та МР передбачені лише частково у першій групі нормативно-

правових актів. У другій групі вони передбачені, і чітко визначено пріоритети для 

ІГС, їх активної участі у справах держави, залучення до співпраці з ОМС. Однак, 

у цих ЗУ не виокремлено форм і способів для представницьких ОМС, таких як 

МР, зокрема обласної ради тощо.  

Такий стан справ у нормативно-правовому забезпеченні взаємодії між ВРУ 

та МР означає, на наш погляд, що за наявності добре розвиненого в державі 

громадянського суспільства, в якому повноцінно функціонують і розвиваються 

громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, 

творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової 

інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані 

відповідно до законодавства України як ІГС, таке законодавство є перспективним 

і потребує лише часткового вдосконалення.  

Однак, у зв’язку з тим, що ІГС в Україні ще знаходяться у стадії розвитку, 

тому ми бачимо декілька напрямів покращення взаємодії між ВРУ та МР:  

– перший – шляхом актуалізації і розкриття сутності поняття “взаємодія” у

чинному законодавстві України у сфері організації публічної влади в державі; 

– другий – шляхом розвитку ІГС та їх активного залучення до співпраці з

представницькими ОМС; 

– третій – шляхом професіоналізації депутатів різних рівнів.

Щодо першого напряму, то в чинне законодавство України щодо

організаційного забезпечення діяльності органів публічної влади, зокрема ВРУ та 

МР, має бути включено зміст таких понять як “взаємодія”, “партнерство” та 

“відносини”.  

Взаємодія в системі публічного управління розглядається нами як принцип 

взаємоперетворюваної, взаємозалежної, синергійної, каузальної поведінки її 

учасників, яка формується на глибинних структурних рівнях культури нації і є 

проявом її більшої зрілості, на що вказує її сумарний ефект дій, який суттєво 

переважає ефект кожної з них (авторське визначення); партнерство – як форма 

організації взаємовигідної діяльності, що ґрунтується на об’єднанні ресурсів 

різних суб’єктів та спільному управлінні процесами чи системами; відносини – як 

зв’язки між окремими людьми або групами людей, державами, різними 

організаціями, які встановлюються в процесі їх спільної практичної та духовної 

діяльності. 
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Тобто, спільним між цими поняттями є те, що між різними учасниками 

взаємодії відбувається відповідна дія; відмінним – те, що ця дія має різне 

спрямування: на спільну практику – це відносини; на спільне 

керування/управління – це партнерство; на взаємоперетворюваність та 

взаємозалежність – це взаємодія.  

Вкладаючи такий зміст у зазначені поняття, стає зрозумілим складність 

формування взаємодії між такими органами публічної влади як ВРУ і МР. Хоча 

вони мають єдину природу створення – народовладдя та виборність, все ж вони 

мають різні повноваження і різні сфери впливу у державі. Перші – 

загальнодержавного рівня управління; другі – територіального або місцевого.  

На наш погляд, до того часу, поки не будуть обрані такі депутати до ВРУ та 

МР, які будуть глибоко усвідомлювати, що управління державою, як і управління 

окремою територією (містом, областю тощо) є однаково важливим для всіх 

громадян, до того часу в Україні відбуватиметься гальмування процесів взаємодії 

між ними. І будуть залишатися не формалізованими форми та способи взаємодії 

між ними, які існують і нині, не зважаючи на те, що чинним законодавством вони 

чітко не унормовані.  

Для прикладу продемонструємо результати нашого емпіричного 

дослідження, проведеного на базі обласних рад Полтавської, Одеської та 

Харківської областей у період 2014 – 2018 років. Для цього нами були 

проаналізовані звернення обласних рад (далі – ОР) до ВРУ та отримання на них 

відповідей. Хоча і перша, і друга процедури потребують нормативно-правової 

регламентації у законодавстві. У ході аналізу було встановлено, що: 

- у Полтавській області на звернення ОР до ВРУ: у 2018 році із 16 звернень

офіційну відповідь було надано на 10; у 2017 році, відповідно, із 16 – на 9; у 2016 

році – із 31 – на 8; у 2015 році – із 7 – на 3; у 2014 році – із 5 – на 1 (у середньому 

відповідь ВРУ було надано на 41,3% звернень від ОР);  

- в Одеській області: 17 – 7; 6 – 1; 12 – 3; 2 – 1; 2 – 0 (у середньому відповідь

ВРУ надано на 32,1% звернень); 

- у Харківській – 7 – 1; 0 – 0; 1 – 0; 0 – 0; 9 – 9 (у середньому відповідь ВРУ

надано на 58,7% звернень). 

Як бачимо, кількість звернень ОР до ВРУ з роками збільшувалась, хоча в 

чинному законодавстві щодо регламентації вищезазначених процедур нічого за 

цей час не змінювалось. Але змінювались вимоги суспільства до діяльності ОМС, 

зокрема щодо прозорості їх діяльності та вирішення питань, які не належать до 

повноважень МР. Це спричиняє необхідність пошуку форм та способів донесення 

позиції МР до ОДВ, зокрема ВРУ. 

Взаємодія  між   цими   суб’єктами   публічного   управління   саме   у   такій 
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(неунормованій) формі є показником того, що чинне законодавство у зазначеній 

сфері потребує вдосконалення. Також це свідчить про недостатню зрілість 

громадянського суспільства, його недостатню активність у житті територіальних 

громад і держави в цілому.  

Тому другий напрям покращення взаємодії між ВРУ та МР ми пропонуємо 

реалізувати шляхом активізації діяльності ІГС. Адже чинне законодавство 

України надає достатньо повноважень саме громадським об’єднанням для їх 

взаємодії з ВРУ.  

Проте, як зазначають вітчизняні науковці [10], процес активізації діяльності 

ІГС у сфері розвитку місцевого самоврядування є доволі повільним. Причиною 

цього ми вбачаємо відсутність законодавчо визначеної функції зв’язку з 

громадськістю для всіх видів ОДВ. Ця функція і досі залишається допоміжною у 

сфері публічного управління. 

На наш погляд, вона має, навпаки, стати пріоритетною в діяльності всіх 

органів публічної влади, у тому числі ВРУ та ОМС. Адже всі демократичні країни 

багато років нарощували досвід суспільної активності, який в подальшому: 

сприяв підвищенню ефективності державного управління і прозорості дій влади, 

визнанню важливості суспільної думки та необхідності рахуватися з нею під час 

прийняття відповідальних рішень; створив ефективні умови для інформування 

громадськості про діяльність ОМС [19]; передбачив чесні, відкриті та 

доброзичливі взаємовідносини між ОДВ, ОМС та ІГС [20].  

Третій напрям покращення взаємодії між ВРУ та МР для забезпечення 

децентралізації влади в Україні передбачає дотримання чинного законодавства 

України у сфері місцевого самоврядування депутатами всіх рівнів та 

представниками ІГС. Це потребує, в свою чергу, їх професійної підготовки до 

виконання повноважень депутатів різних рівнів.  

Така підготовка депутатів, на наш погляд, повинна бути системною і 

обов’язковою для тих, хто формує політику держави і регіонів. У цьому контексті 

важливим є подальший розвиток Наукової школи вітчизняного парламентаризму 

[21], створеної на базі кафедри парламентаризму та політичного менеджменту 

Національної академії державного управління при Президентові України, яка 

системно готує професійних фахівців для політичного менеджменту в державі. 

Як висновок зазначимо, що ключовою проблемою в Україні на державному 

рівні залишається відсутність нормативно регламентованої взаємодії між двома 

суб’єктами публічної влади (ВРУ та МР), які мають однакову юридичну природу 

– представницьку. Тому виникає проблема у реалізації всіх запропонованих нами

напрямів її покращення між ВРУ та МР для успішного забезпечення

децентралізації влади в Україні, що включають: врегулювання чинного
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законодавства у частині формування взаємоперетворюваної, взаємозалежної, 

синергійної, каузальної поведінки її учасників; активізацію ролі ІГС у вирішенні 

питань місцевого значення; дотримання вимог чинного законодавства України у 

сфері місцевого самоврядування депутатами всіх рівнів та представниками ІГС 

завдяки їх системній професійній підготовці. 

Перспективами подальших наукових досліджень у цьому напрямі є 

обґрунтування принципу забезпечення системної взаємодії між суб’єктами 

публічного управління, зокрема між Верховною Радою України, місцевими 

радами та інститутами громадянського суспільства, який розглядається нами як 

системне узгодження нормативно-правової регламентації та організаційно-

управлінського й інформаційно-комунікаційного регулювання такої взаємодії.  
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ПЕРСПЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ НАГЛЯДУ ЗА ЛОБІСТСЬКОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ: ПРОФАЙЛІНГ ТА OSINT 

Анотація. Статтю присвячено дослідженню ролі профайлінгу та діяльності 

по отриманню розвідувальної інформації з відкритих джерел (OSINT), як 

інструментів ефективного нагляду за лобістською діяльністю.  

З огляду на наявну у вітчизняній науці дискусію, стосовно доречності 

врегулювання лобістської діяльності, автором обґрунтовано пріоритетність 

впровадження жорсткого регулювання лобістської діяльності, шляхом створення 

відповідного контрольно-наглядового органу - Національної ради України з 

питань регулювання лобізму (НРУРЛ).  

На основі розгляду наявних визначень профайлінгу, наданих зарубіжними та 

вітчизняними дослідниками, автор доходить до його сприйняття у контексті 

контролю та нагляду за лобістською діяльністю, як сукупності заходів щодо 

збору, аналізу та узагальнення інформації, стосовно психологічного портрету того 

чи іншого учасника лобістського процесу, що здійснюється представниками 

НРУРЛ у процесі реалізації нею своїх функцій. При цьому, особливу роль у 

рамках профайлінгової діяльності зокрема та інформаційно-аналітичної 

діяльності НРУРЛ в цілому, має відігравати OSINT. 

Акцентовано на ролі профайлінгу в ефективності роботи НРУРЛ, з огляду на 

необхідність для фахівців цього органу розуміти мотиви людей, їх прагнення та 

інтереси, помічати прагнення приховати щось, спроби обману або маніпуляції, 

тобто вміти «читати співрозмовника». З опорою на попередні дослідження, автор 

наполягає на потребі активного використання учасниками НРУРЛ технологій 

OSINT, спрямованих як на відбір інформації щодо учасників лобістського 

процесу, так і на виявлення потенційних загроз національній безпеці, правам та 

інтересам громадян України. 

Констатовано, що наявні та використовувані у розвинених країнах світу 

технології профайлінгу та OSINT, мають потенціал стати дієвими інструментами 
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фахівців НРУРЛ, що дозволить з високим ступенем достовірності перевіряти 

діяльність лобістів та прогнозувати наслідки тих чи інших лобістських дій для 

національної безпеки нашої держави. 

Окрему увагу присвячено питанню вибору корисних для підготовки фахівців 

НРУРЛ напрацювань у сфері профайлінгу.  Наголошено  на потребі подальших 

досліджень наявних у чинному законодавстві суперечностей, що можуть заважати 

створенню та діяльності НРУРЛ, а також можливостей використання профайлінгу 

і OSINT у діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. 

Ключові слова: лобізм, лобіювання, нагляд, комунікація, інформація, 

профайлінг, аналіз, визначення брехні, Національна рада України з питань 

регулювання лобізму, OSINT. 
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PROMISING TOOLS FOR MONITORING  LOBBYING: PROFILING AND 

OSINT 

Abstract. The article is devoted to the study of the role of profiling and open 

source intelligence (OSINT) as a tool for effective oversight of lobbying. 

Given the discussion in domestic science regarding the appropriateness of regulating 

lobbying, the author justified the priority of implementing strict regulation of lobbying, 

by creating an appropriate supervisory body - the National Council of Ukraine for 

Lobbying Regulation (NCLR). 

Based on the existing definitions of profiling provided by foreign and domestic 

researchers, the author comes to its perception in the context of control and supervision 

of lobbying, as a set of measures to collect, analyze and summarize information about 

the psychological portrait of a participant in the lobbying process. representatives of 

NCLR in the process of realization of its functions. At the same time, OSINT should 

play a special role in the framework of profiling activities in particular and information 

and analytical activities of NCLR in general. 

Emphasis is placed on the role of profiling in the effectiveness of NCLR, given the 

need for specialists of this body to understand people's motives, aspirations and 

interests, to notice the desire to hide something, attempts to deceive or manipulate, and 
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be able to "read the interlocutor". Based on previous research, the author insists on the 

need for active use of OSINT technologies by NCLR participants, aimed both at 

selecting information about participants in the lobbying process and at identifying 

potential threats to national security, rights and interests of Ukrainian citizens. 

It is stated that the profiling and OSINT technologies available and used in the 

developed countries of the world have the potential to become effective tools of NCLR 

specialists, which will allow to check the activities of lobbyists with a high degree of 

reliability and predict the consequences of lobbying actions for national security. 

Particular attention is paid to the selection of useful for the training of specialists of 

the NCLR developments in the field of profiling. Emphasis is placed on the need for 

further research into the contradictions in the current legislation that may hinder the 

creation and operation of NCLR, as well as the possibility of using profiling and OSINT 

in the activities of public authorities and local governments. 

Keywords: lobbying, lobbying, supervision, communication, information, 

profiling, analysis, lie detection, National Council of Ukraine for Lobbying Regulation, 

OSINT. 

Постановка проблеми. Поширення лобізму в Україні, з огляду на 

відсутність належного правового регулювання цієї діяльності, створює широку 

палітру потенційних загроз не лише правам та інтересам окремих громадян 

України, але й національній безпеці нашої держави в цілому.  

Система нагляду та контролю за лобістською діяльністю, на необхідності 

створення якої автор наполягає в численних наукових працях, потребуватиме 

дієвих інструментів для збору та аналізу інформації, як про учасників 

лобістського процесу, так і про загальний стан справ у економіці, безпековій, 

освітній, науковій, культурній сферах суспільного життя. На сьогодні вже існує 

чимало інструментів аналізу загроз, що використовуються в безпековій, 

розвідувальній, правоохоронній сферах. Серед таких, що набули популярності у 

розвинених країнах, можна згадати профайлінг та OSINT. При цьому профайлінг 

являє собою  сукупність заходів щодо збору, аналізу та узагальнення інформації 

стосовно психологічного портрету тієї чи іншої особи. Натомість, діяльність по 

отриманню розвідувальної інформації з відкритих джерел (Open Source 

INTelligence, надалі – OSINT), є особливим інструментом роботи з інформацією, 

який спершопочатку дуже гарно проявив себе у військові розвідці, а згодом набув 

поширення у цивільній сфері. 

Давно наявна потреба легалізації лобістської діяльності в Україні та її 

належного регулювання, обумовлює необхідність пошуку шляхів застосування 

профайлінгу, OSINT та інших інструментів збору і аналізу інформації, а також 
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актуальність дослідження перспектив їх використання в рамках діяльності по 

контролю за лобізмом.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика формування дієвої 

системи лобізму та її неодмінної складової – системи нагляду за лобістською 

діяльністю, неодноразово знаходила своє відображення у публікаціях вітчизняних 

науковців. Зокрема, їй присвячували свою увагу такі дослідники як 

О. В. Гросфельд, О. В. Дягілєв, Р. М. Мацкевич, І. П. Мігус, М. П. Недюха, 

В. Ф. Нестерович, А. М. Онупрієнко, О. Порфирович, Г. П. Ситник, 

В. В. Сумська, Є. Б. Тихомирова, В. Л. Федоренко та інші. 

Підґрунтям для даного дослідження також стали окремі ідеї, напрацювання 

дослідників профайлінгу: П. Екмана, В. А. Лабунської, Р. Кларка, Б. де Пауло, 

О. Фрая, В. Фрізена, М. Цукермана, К. Шерера та ін.  

Автор не оминув своєю увагою наукові публікації М. Дідковської-Бідюк, 

В. Євдокимова, В. Корольова, Р. Куйбіди, О. Тіхоненка, присвячені застосуванню 

профайлінгу в діяльності правоохоронних органів та навіть у державному 

управлінні.   

Також у роботі враховано напрацювання вітчизняних дослідників збору 

інформації з відкритих джерел (OSINT), серед яких: К. В. Власов, О. Ю. Іохов,   

О. В. Минько, В. Т. Оленченко, Н. Ф. Ржевська, В. Д. Щербань та ряду інших 

Однак, дослідження ролі профайлінгу та OSINT, як інструментів нагляду за 

лобістською діяльністю у вітчизняній науці досі не проводилось, що й обумовлює 

актуальність дослідження 

Метою статті є дослідження ролі профайлінгу та механізму отримання 

розвідувальної інформації з відкритих джерел (OSINT), як перспективних 

інструментів контролю та нагляду за лобістською діяльністю. 

Виклад основного матеріалу.  Легалізація лобізму в Україні, неодмінно 

породить необхідність визначення обмежень, окреслення рамок, покликаних 

врегулювати діяльність лобістів та утримати їх від дій, що відверто суперечать 

національним інтересам. Наразі існує два підходи до врегулювання лобізму – 

лібертаріанський та державницький. Апологети лібертаріанського пропагують 

безконтрольний лобізм, який має стримуватися виключно совістю його учасників, 

або ж самоврядними структурами, що звітують перед самими лобістами [1]. 

Натомість, прихильники державницького підходу (до яких належить і автор) 

наполягають на необхідності жорсткого регулювання лобістської діяльності у 

контексті її відповідності національним інтересам українського народу, правам та 

свободам громадян. Гострота дискусії підвищується з одного боку – 

європейськими прагненнями України, що почасти використовуються для 

обґрунтування будь-яких, характерних для тієї чи іншої країни-учасниці ЄС 
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інституцій або підходів, з іншого – порушенням територіальної цілісності нашої 

держави, що обґрунтовує доречність розглядати будь-які нові інституції, в першу 

чергу – крізь призму національної безпеки.  

Автор, у своїх попередніх дослідженнях, неодноразово наполягав на потребі 

не лише легалізації лобіювання в Україні, але й створення відповідного 

регулятора – наглядового органу, здатного запобігти загрозам національній 

безпеці, які можуть стати наслідком безконтрольної лобістської діяльності. 

Зокрема, ключове місце в розробленому автором законопроекті посідає 

Національна рада України з питань регулювання лобізму (далі – НРУРЛ), яка є 

конституційним, постійно діючим колегіальним центральним органом виконавчої 

влади, що здійснює свою діяльність з метою забезпечення національної безпеки їх 

інтересів України в процесі реєстрації та нагляду за лобістською діяльністю [2]. В 

ході подальшого опрацювання цієї ідеї було розроблено концептуальні підходи до 

централізованого регулювання лобізму в Україні. 

Відповідно до запропонованої концепції, Національна рада має складатися з 

двадцяти чотирьох осіб. З них сім членів НРУРЛ призначаються Верховною 

Радою України, сім членів НРУРЛ призначаються Президентом України, десять 

членів НРУРЛ є докторами наук (2 - доктори юридичних наук, 2 - доктори наук з 

державного управління, 2 - доктори економічних наук, 2 - доктори технічних 

наук, 2 - доктори медичних наук), яких обирає з’їзд представників вищих 

навчальних закладів та наукових установ, що є профільними у відповідних науках 

[3]. Такий підхід дозволить збалансувати вплив гілок влади на діяльність НРУРЛ, 

а одночасно – забезпечити цей орган висококваліфікованими фахівцями з 

ключових галузей знань. Специфіка лобістської діяльності полягає в тому, що 

державно-управлінські рішення, нормативно-правові акти та інші результати 

діяльності лобістів, мають стратегічний характер. Для прогнозування наслідків 

цих процесів, виявлення загроз, які вони можуть містити, і необхідна наявність, у 

складі контрольного чи наглядового органу, фахівців з державного управління, 

права, економіки, технічних, медичних та інших експертів. Зазначену 

прогностичну та аналітичну функцію, в жодному разі не можна довіряти 

випадковим людям, пропонованим громадськими організаціями, або самими 

лобістами. 

Оскільки в процесі внесення лобістів до реєстру та подальших перевірок їх 

діяльності, представники НРУРЛ будуть регулярно спілкуватися з лобістами, 

вкрай важливою є належна підготовка таких фахівців, у руслі розвитку навиків 

розпізнавання брехні, фіксації особливостей поведінки та емоційних реакцій 

співрозмовників, що і являє собою основну сутність профайлінгу. Особливо 

корисними для фахівців НРУРЛ будуть напрацювання таких дослідників 
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профайлінгу як Пол Екман [4], Уолес Фрізер,  Алан та Барбара Піз [5]. Саме 

прямий візуальний контакт із лобістом, з боку якісно підготовленого профайлера, 

дозволить сформувати попереднє враження про самого лобіста, тих, чиї інтереси 

він представляє, а також цілей, до яких він прагне у ході своїх дій. При цьому, в 

широкому значенні профайлінг, звісно ж, не зводиться до аналізу даних, 

отриманих безпосередньо в ході спілкування.  

Відповідно до Кембриджського словника, «профайлінг – це: 1) це діяльність 

зі збору інформації про когось, особливо про злочинця, з метою дати йому 

характеристику; 2) діяльність зі збору важливих і корисних деталей про когось чи 

щось» [6]. Тобто, профайлінг може застосовуватися в процесі особистого 

спілкування, або опосередковано, шляхом вивчення інформації, щодо будь-якої 

людини. Таку позицію, зокрема, підтримує видатний дослідник профайлінгу 

Роджер Кларк, на думку якого, профайлінг – це техніка спостереження за даними, 

яка є поки що мало зрозумілою та мало задокументованою, але все частіше 

використовується як засіб генерування підозр чи перспективних загроз щодо 

значної кількості населення та передбачає аналіз певних характеристик, 

обґрунтованих минулим досвідом, з метою подальшого пошуку даних про осіб, 

що відповідають еталонному набору характеристик [7]. Більшість сучасних 

дослідників та управлінців профайлінг найчастіше розглядають у контексті 

попередженням протиправних дій для гарантування безпеки під час 

авіаперельотів [8]. Натомість, профайлінг у лобістській діяльності можна 

розглядати як окремий прояв профайлінгу, який є малодослідженим не лише в 

Україні, але й закордоном.  

Таким чином, профайлінг, у контексті контролю та нагляду за лобістською 

діяльністю, являє собою сукупність заходів щодо збору, аналізу та узагальнення 

інформації стосовно психологічного портрету того чи іншого учасника 

лобістського процесу, що здійснюється представниками НРУРЛ у процесі 

реалізації нею своїх функцій. При цьому, профайлінг включає в себе як збір 

інформації у процесі особистого спілкування, так і аналіз інформації, отриманої з 

інших джерел. Особливу ж роль у рамках профайлінгової діяльності зокрема та 

інформаційно-аналітичної діяльності НРУРЛ в цілому, має відігравати OSINT. 

Свого часу автор досліджував OSINT та пропонував розглядати його як таку 

форму роботи з розвідувальними даними, що включає їх пошук і відбір з 

публічних загальнодоступних джерел, подальшу класифікацію та аналіз 

інформації, з формуванням висновків, що надаються керівництву та можуть 

слугувати підставою для прийняття управлінських рішень [2, с. 204]. Доречність 

застосування OSINT у якості інструменту в контрольній та наглядовій діяльності 

НРУРЛ, обумовлена рядом специфічних переваг цього розвідувального методу. 
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Серед іншого, застосування системи OSINT цінне тим, що дозволяє 

раціоналізувати інші розвідувальні ресурси, використавши їх на пошук лише тієї 

інформації, яка не може бути знайдена у відкритих джерелах [9]. Тобто, 

застосування OSINT є доречним вже на перших етапах контролю за діяльністю 

суб’єктів лобіювання. Попередній збір та аналіз інформації про потенційного 

лобіста та його клієнтів, дозволить сформувати первинне уявлення про його 

відповідність вимогам до лобістів, які претендують на реєстрацію. Водночас, це 

дозволить визначити ключові моменти, що потребуватимуть більш глибокої 

перевірки в ході безпосередньо профайлінгових дій. 

Комплексне застосування профайлінгу та OSINT працівниками НРУРЛ, 

дозволить вивести аналіз діяльності лобістів на рівень, достатній для 

попереднього виявлення загроз національній безпеці та їх локалізації.  

Висновки. Організація контролю за лобістською діяльністю, обумовлює як 

потребу формування відповідної системи контролю та нагляду, так і необхідність 

вибору та подальшого використання  інструментарію, який забезпечуватиме 

дієвість такої системи. Особливість пропонованої нами Національної ради 

України з питань регулювання лобізму, полягає, у тому числі, у здатності 

застосування нею оригінальних підходів та рішень, спрямованих на реалізацію 

основної її функції – захисту прав та інтересів громадян України і національної 

безпеки нашої держави. В такому контексті перспективними видаються такі 

сучасні інструменти роботи з інформацією як профайлінг та OSINT. 

Профайлінг у сфері контролю та нагляду за лобістською діяльністю являє 

собою сукупність заходів щодо збору, аналізу та узагальнення інформації 

стосовно психологічного портрету того чи іншого учасника лобістського процесу. 

При цьому, такий профайлінг включає в себе як збір інформації у процесі 

особистого спілкування, так і аналіз інформації, отриманої з інших джерел. 

Профайлінг має застосовуватися НРУРЛ у процесі надання дозволу на 

лобістську діяльність, перевірок лобістів, з метою виявлення потенційних загроз, 

обумовлених психологічним портретом та поведінковими реакціями замовників 

лобістських послуг, лобістів та об’єктів лобізму. Серед іншого інструментарію, 

учасниками НРУРЛ має активно застосовуватися OSINT, спрямований як на 

відбір інформації щодо учасників лобістського процесу, так і на виявлення 

потенційних загроз національній безпеці, правам та інтересам громадян України. 

Перспективною, у контексті подальших досліджень, видається проблематика 

наявних у чинному законодавстві суперечностей, що можуть заважати створенню 

та діяльності НРУРЛ, а також реалізації нею своїх функцій. Окремої уваги 

дослідників заслуговують можливості використання профайлінгу і OSINT у 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ (ЗАСТОСУВАННЯ) НЕГАЛАСНИХ 

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

(за матеріалами судової практики) 

Анотація. Одним із ключових завдань загальнодержавного рівня виступає 

успішна боротьба із злочинністю, яка вимагає нормативно передбачений 

кримінально-процесуальним законодавством механізм для її подолання. 

Закріплена законом можливість застосування негласних методів збору інформації 

шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій є чи не 

найефективнішим засобом для подолання окресленої проблеми. Результативність 

та ефективність використання відомостей, отриманих у процесі проведення 

НСРД, визнана на міжнародному рівні, зокрема у Рекомендації № Rec (2005) 10 

Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам «Про "особливі методи 

розслідування" тяжких злочинів, у тому числі терористичних актів» від 20 квітня 

2005 р. 

Особливої актуальності питання проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій набуло в умовах реформування кримінального процесуального законодавства 

України. Варто вказати, що новизна та відсутність у прокурорів та слідчих досвіду 

організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання 

матеріалів оперативно-розшукових заходів призвела до певних практичних 

труднощів. Адже, кримінально-процесуальне законодавство запровадило нові умови 

діяльності для працівників слідчих підрозділів не врахувавши специфіки їхньої 

теоретичної і практичної підготовки. Так, аналіз судової практики дає підстави 
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зробити висновок, що на даний час одним із актуальних питань слідчої діяльності є 

правильність застосування та проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Варто зазначити, що проведення НСРД дуже тісно пов’язане із обмеженням прав та 

свобод людини, які охороняються Конституцією України та Конвенцією про права 

людини. Як показує судова практика, для постановлення справедливого і законного 

судового рішення, а також для притягнення винних осіб до кримінальної 

відповідальності за результатами застосування НСРД, важливим залишається 

дотримання всіх необхідних вимог, що висуває законодавство до проведення таких 

слідчих (розшукових) дій. Недотримання  цих вимог призводить до того, що суди 

визнають протоколи за результатами НСРД недопустимими доказами, що у свою 

чергу тягне за собою безкарність  причетних осіб до вчинення злочину та підрив 

авторитету самих правоохоронців. 

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, правосуддя, належні і 

допустимі докази. 

Ponomarenko Victoriia Volodymyrivna Candidate of psychological sciences, 

the assistant of the Department of criminal law and criminal law disciplines of Poltava 

Law Institute of the Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine, 

Pershotravnevyi Avenue, 5, Poltava, 36011, tel: (053)256-01-48; e-mail: 

poltava_inst@nlu.edu.ua, http://pli.nlu.edu.ua/ 

CERTAIN ISSUES OF FINDING EVIDENCE AS INADMISSIBLE 

ACCORDING TO THE RESULTS OF CONDUCTING (APPLYING) OF 

COVERT INVESTIGATIVE (DETECTIVE) ACTIONS IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS. (according to the cases of judicial practice) 

Abstract. One of the key tasks of the national level is the successful fight against 

crime, which requires a regulatory mechanism for criminal procedure legalization to 

overcome it. The possibility established in law to use covert methods of collecting 

information by conducting covert investigative (detective) actions are almost the most 

effective way to overcome the outline problem. The effectiveness and efficiency of the 

use of information obtained in the process of conduction the covert investigative 

(detective) actions is recognized in the international level, in particular 

Recommendation No. Rec (2005) 10 of the Committee of Ministers of the Council of 

Europe to member States "On" special methods of investigating "serious crimes, 

including terrorist acts" dated April 20, 2005.  

The  issue  of  conducting  covert   investigative  (detective)  actions  has  acquired 
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particular relevance in the conditions of reforming the criminal procedure law of 

Ukraine.  It should be noted that novelty and lack of experience of prosecutors and 

investigators in organizing covert investigative (detective) actions and the use of 

materials of operational and investigative measures has led to certain practical 

difficulties. Indeed, the criminal procedure legislation has introduced new conditions of 

activity for employees of investigative departments without considering the specifics of 

their theoretical and practical training. Thus, an analysis of judicial practice gives 

grounds to conclude that a present one of the relevant issues of investigative activity is 

the correctness of the use and conduct of covert investigative (detective) actions. It 

should be noted that the implementation of the covert investigative (detective) actions is 

very closely related to the restriction of the human rights and freedoms, which are 

protected by the Constitution of Ukraine and the Convention on Human Rights. As 

judicial practice shows, in order to make fair and lawful decision, as well as to bring the 

perpetrators to justice as a result of the application of the covert investigative (detective) 

actions, it is important to comply with all the necessary requirements of the law to 

conduct such investigative (detective) actions. Failure to comply with these 

requirements leads the courts to recognize the protocols based on the results of the 

covert investigative (detective) actions as inadmissible evidence, which in turn entails 

impunity of the persons involved in the crime and undermines the authority of law 

enforcement officers themselves. 

Keywords: covert investigative (detective) actions; justice; appropriate and 

admissible evidence. 

Постановка проблеми. Важливе місце серед основних засобів доказування в 

межах кримінального провадження, відповідно глави 21 чинного Кримінального 

процесуального кодексу України є інститут негласних слідчих (розшукових) дій, 

вичерпний перелік яких, на відміну від оперативно-розшукових заходів, 

передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», 

наведений у статтях 260 – 271 КПК України [1].  

Положеннями чинного КПК України здійснено достатнє нормативне 

врегулювання підстав проведення НСРД, порядку, вимог до змісту та строків 

розгляду клопотань про дозвіл на проведення таких слідчих дій, винятків щодо 

проведення НСРД  до постановлення ухвали слідчого судді, визначено правила 

фіксації ходу НСРД, закріплення її результатів та процедура їх подальшого 

захисту та використання у процесі доказування. 

Більш того, розширене нормативне регулювання питань, пов’язаних з 

інститутом негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється положеннями 

підзаконних нормативно-правових актів, зокрема, Інструкцією про організацію 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №5 (5) 2020 

281 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у 

кримінальному провадженні, затвердженою спільним наказом Генеральної 

прокуратури України, МВС України, СБ України, Міністерством фінансів 

України, Адміністрацією ДПС України та Міністерством юстиції України від 

16.11.2012 р.  

У науці кримінального процесу допустимість доказів розглядають не тільки 

як одну із процесуальних властивостей доказу, а й у якості елементу кримінально-

процесуальної форми. Значення правової регламентації інституту допустимості 

доказів визначається тим, що вона встановлює процедуру пізнання фактичних 

обставин, відповідно до завдань кримінального провадження та враховуючи їх 

відносну пріоритетність. Саме тому інститут допустимості доказів відображає ту 

чи іншу перевагу законодавця, що стоїть перед вибором між установленням 

істини будь-якою ціною та усвідомленою готовністю знизити імовірність її 

досягнення для зменшення ризику засудження невинуватого, а також звузити 

сферу обмеження конституційних прав громадян. 

Чинний КПК України вперше в історії кримінального процесуального 

законодавства України сформував вимоги щодо допустимості доказів та здійснив 

формальне визначення випадків їх недопустимості, присвятивши цьому питанню 

параграф 1 глави 4 Кодексу [1]. 

На думку окремих науковців, такий підхід до допустимості (а відповідно і 

недопустимості) доказів є традиційним у контексті оцінювання діяльності 

суб’єктів сторони обвинувачення, а точніше, органів досудового розслідування та 

прокуратури, що тривалий час виступали монополістами стосовно збирання, 

перевірки та оцінювання доказів у вітчизняному досудовому кримінальному 

процесі. 

У свою чергу, нормами ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» визначено напрямки діяльності Верховного Суду та інших касаційних 

судів у його складі, з-поміж яких присутні функції щодо узагальнення судової 

практики та забезпечення однакового застосування норм права судами різних 

спеціалізацій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню використання 

відомостей, отриманих у результаті проведення НСРД, у кримінальному 

провадженні присвячено ряд наукових праць. Різні аспекти цієї теми розглядали 

такі науковці, як Козаченко О.І., Веприцький Р.С., Шило А.В., Просняк А.О., 

Тітко І.А., Гловюк В., Говда Р.М., Чернушенко А.В., Аркуша Л.І., Панова А.В., 

Сало О.М. Тагієв С.Р. та ряд інших. Проте, зважаючи на багатогранність цього 

напрямку, зазначені роботи не повною мірою охопили аспекти використання 

відомостей, отриманих завдяки проведенню НСРД. З огляду на це, у правовій 
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доктрині та практиці залишається низка невирішених питань, що становить 

перспективу для проведення даного наукового дослідження. 

Мета статті – є аналіз окремих аспектів використання у якості засобів 

доказування результатів НСРД, у тому числі – випадків їх недопустимості, які 

знайшли свій вираз у судовій практиці як то судів першої, апеляційної інстанцій, 

так і вищих судів України, а саме – правових позиціях Касаційного кримінального 

суду та Великої палати Верховного Суду. 

Виклад основного матеріалу. Метою діяльності сторін кримінального 

провадження є забезпечення відповідності будь-яких відомостей, які 

використовуються для доказування того чи іншого факту у кримінальному 

провадженні вимогам кримінально-процесуального законодавства та викриття 

недоліків доказової бази іншої сторони у суді. Така властивість доказів, як 

допустимість, відображає відповідність формування доказової інформації 

закріпленій законодавством процесуальній формі. В чинному законодавстві 

існують недоліки нормативно-закріпленої законодавчої конструкції, які 

зумовлюють виникнення проблем в питаннях забезпечення допустимості доказів. 

Це призводить до неможливості здійснення ефективного правозастосування та 

формування неоднозначної судової практики. Тому, актуальним є питання аналізу 

допустимості доказів, які формуються шляхом проведення НСРД. 

Варто зупинитися на тим питаннях забезпечення допустимості доказів, 

отриманих негласним шляхом, які характеризуються: існуванням суперечливої, 

спірної або незначної судової практики; недостатньою розробкою в науці 

кримінального процесу та актуальністю для правозастосування. 

Спершу варто розглянути питання тяжкості злочину як лімітуючого чинника 

щодо можливості проведення НСРД та допустимість отриманих доказів. У 

переважній більшості випадків можливість проведення НСРД виникає при 

розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів. Винятками є зняття 

інформації з електронних інформаційних систем або її частини (ч. 2 ст. 264 КПК) 

та установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК), 

дозвіл на проведення яких можна отримати незалежності від тяжкості вчиненого 

діяння. Деякі науковці критично ставляться до такого підходу. М. П. Водько 

вважає, що «це абсурдний підхід, оскільки з точки зору захисту прав людини його 

однаково потребують жертви і потерпілі від усіх видів злочинів, і забезпечувати 

його необхідно всіма наявними правовими засобами та методами» [2, c. 200]. 

Можна стверджувати, що отримання дозволу на проведення НСРД лише 

критерієм тяжкості кримінального правопорушення невиправдано обмежує 

можливості слідчих органів, оскільки не враховує низки інших чинників. Як 
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мінімум, на початкових етапах досудового розслідування практично неможливо 

встановити точну кваліфікацію діяння.  

Якщо  розглядати  це  питання  крізь  призму правового регулювання інших  

країн, то можна дійти до висновку, що при видачі дозволу на проведення 

конкретного НСРД необхідно виходити не з кваліфікації злочину, а з 

неможливості іншим способом отримати необхідну інформацію та методики 

розслідування окремих категорій злочинів (такий підхід закріплений у 

законодавстві Литовської Республіки) [3]. 

Поширеною на практиці є ситуація, коли в процесі досудового розслідування 

злочину відбувається його перекваліфікація з тяжкого чи особливо тяжкого на 

злочин середньої чи невеликої тяжкості. Зміну кваліфікації діяння та проведення в 

рамках його розслідування НСРД можна пояснити трьома основними варіантами, 

з огляду на аналіз судових рішень в ЄДРСР. Такими чинниками є: відбулася 

передача інформації із іншого провадження в порядку ст. 257 КПК; мала місце 

зміна кваліфікації в ході розслідування; було допущено незаконне проведення 

НСРД у провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості. 

Так, в ухвалі Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про 

повернення обвинувального акту прокурору вказано, що «за даними складеного 

слідчим реєстру матеріалів досудового розслідування не простежується ні 

санкціонована передача добутої інформації згідно з ст. 257 КПК, ні зміна 

попередньої кримінально-правової кваліфікації, що має істотне значення 

відповідно до ст. 256 цього Кодексу для допустимості зібраних доказів та їх 

використання в силу гарантій законності за ст. 9 і ч. 2 ст. 246 КПК, які не 

допускають застосування певних видів цих негласних слідчих (розшукових) дій 

для розкриття і досудового розслідування злочинів середньої тяжкості з 

кваліфікацією за ч. 2 ст. 311 КК України» [4]. 

КПК не визначає наслідки перекваліфікації злочинів для оцінки допустимості 

матеріалів НСРД. Це призвело до формування суперечливої судової практики. 

Деякі суди не визнають за можливе використовувати результати НСРД у разі 

зміни кваліфікації злочину на таку, за якої у кримінальному провадженні 

забороняється проводити НСРД. Як приклад можливо привести вирок 

Новозаводського районного суду м. Чернігова, в якому суд вказав, що 

законодавчо така колізія не врегульована, тому, на думку суду, сумніви в 

допустимості доказу мають тлумачитись на користь обвинуваченого» [5].  

Але існує і протилежна позиція, як серед науковців, так і на практиці. Шило 

вважає, що «зміна кваліфікації злочину, щодо якого проводилися НСРД, не 

повинна бути беззаперечною автоматичною підставою для визнання результатів 
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таких дій недопустимим доказом» [6]. Таку думку розподілив Апеляційний суд 

Донецької області в ухвалі від 03 лютого 2016 р [7].  

Але, якщо під час проведення НСРД не існувало підстав для кваліфікації 

злочину як тяжкого чи особливо тяжкого, то отримані в результаті проведення 

фактичні дані повинні бути визнані недопустимими. [8, c. 137]. В ухвалі 

Апеляційного суду Запорізької області від 12 жовтня 2015 р. по справі № 

328/1963/14-к був проаналізований підхід оцінки результатів НСРД в ситуації, 

коли до ЄРДР було внесені дані про злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК 

України, проте згодом його перекваліфікували на ч. 1 ст. 212 КК України. 

Матеріалами справи встановлено, що на підставі постанови прокурора було 

проведено контрольовану закупку, проте щодо злочину, за який апріорі не могла 

настати кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 212 КК. Саме тому суд визнав 

матеріали НСРД недопустимим доказом [9].  

Разом з тим, у постанові Верховного Суду від 1 квітня 2020 року у справі № 

607/15414/17 було встановлено, що суд апеляційної інстанції, погоджуючись з 

висновком місцевого суду щодо недопустимості доказів, які отримані внаслідок 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному 

провадженні, не врахував, що на момент їх проведення існували достатні підстави 

для внесення відомостей до ЄРДР та проведення досудового розслідування щодо 

ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 368 КК України, тобто у вчиненні тяжкого злочину, а тому 

відсутні порушення вимог ч. 2 ст. 246 КПК України, незважаючи на те, що в 

процесі проведення досудового розслідування кваліфікацію було змінено на 

злочин невеликої тяжкості [10]. 

Наступною варто розглянути проблему впливу специфіки правового статусу 

суб'єкта, дії якого фіксуються шляхом проведення НСРД, на допустимість 

отриманих доказів. Такий вплив в частині проведення НСРД закріплений у 

нормах гл. 37 та 21 КПК України і зводиться до двох основних напрямків.  

Перший, це вплив на вирішення питання про територіальну підсудність 

слідчого судді. В цьому контексті варто зазначити, що за загальним правилом, 

розгляд клопотань про надання дозволу на проведення НСРД здійснює слідчий 

суддя апеляційного суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться 

орган досудового розслідування (ч.1 ст. 247 КПК). Проте, ч.2 цієї ж статі 

встановлюючи правило про зміну підсудності якщо йдеться про проведення 

НСРД щодо суддів, працівників суду та правоохоронних органів та/або у 

приміщеннях судових та правоохоронних органів. В такому разу клопотання про 

надання дозволу на проведення НСРД за розсудом прокурора може бути 

направлено як до апеляційного суду в межах територіальної юрисдикції органу 

досудового розслідування так і до апеляційного суду поза межами територіальної 
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юрисдикції органу досудового розслідування (за умови, якщо існує загроза 

можливого розголошення інформації про плановану НСРД або протидії у наданні 

дозволу на проведення НСРД через наявність у слідчого судді особистих чи 

відомчих інтересів) [1]. 

Зазначена стаття містить також імперативну складову, яка зобов’язує 

слідчого, прокурора звертатися з клопотаннями про надання дозволу на 

проведення НСРД до слідчого судді апеляційного суду, найбільш територіально 

наближеного до апеляційного суду , в межах територіальної юрисдикції якого 

здійснюється досудове розслідування якщо на їх переконання, звернення до 

апеляційного суду в межах юрисдикції органу досудового розслідування не є 

виправданим з позиції забезпечення неупередженості прийняття судового 

рішення та нерозголошення інформації про плановану НСРД [6]. 

Проте, такий підхід є доволі спірним, оскільки він не враховує особливості 

адміністративно-територіального поділу України, специфіку географічної 

наближеності окремих адміністративно-територіальних об'єктів різних рівнів, а 

тому не є доцільним як з позиції ускладнення організаційно-технічного 

забезпечення скерування клопотань про НСРД, так і з огляду на зростання 

економічних затрат [11]. 

Другий підхід, це вплив на необхідність отримання додаткових дозволів для 

проведення НСРД. Аналіз незначної кількості судових рішень, які містяться в 

ЄДРСР щодо зазначеного питання, дозволяє зробити висновок, що судді 

беззаперечно відмовляють у надані дозволу на проведення НСРД щодо майна 

народних депутатів, за умови, якщо Верховною Радою України не було надано 

дозволу на притягнення володільця такого майна до кримінальної 

відповідальності [12; 13]. Проте, варто пам’ятати, що оцінка допустимості доказів 

відбувається з урахуванням ситуативного або цілеспрямованого характеру дій, 

спрямованих на їх збирання. (КСУ в Рішенні від 20 жовтня 2011 р. № 12-рп/2011) 

[14]. Окремі види НСРД є такими, що апріорі спрямовані на ситуативне 

фіксування інформації стосовно заздалегідь невизначеного кола осіб (такі як 

спостереження за річчю або місцем чи аудіо-, відеоконтроль місця). В цих 

випадках неможливо спрогнозувати, яка саме особа буде виявлена під час такого 

контролю або спостереження. З огляду на це, ситуативне потрапляння таких осіб 

до сфери проведення НСРД не вимагає надання згоди від ВРУ, і тому питання 

допустимості отриманих доказів має вирішуватися в загальному порядку.  

У своїй Постанові Верховний Суд від 11 березня 2019 року у справі № 

149/745/14 висловив за результатами перегляду рішень судів першої та 

апеляційної інстанцій правову позицію, що використання стороною 

обвинувачення копій відеофонограм (фонограм), що зафіксовані на оптичних 
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дисках, на які фіксувалися НСРД, а не їх оригіналів, тягне за собою визнання всіх 

похідних від них доказів недопустимими [15]. 

Насамкінець варто розглянути проблему отримання інформації з вилученої 

електронної техніки (персональних комп'ютерів, ноутбуків, смартфонів, 

телефонів тощо). З огляду на те, що велика частка інформації станом на сьогодні 

зберігається на електронних чи на віддалених серверах з використанням, так 

званих, «хмарних технологій», то досить гостро постало питання правильного 

процесуального оформлення огляду та фіксації такої інформації. При дослідженні 

цього виду інформації на предмет її допустимості досить часто захисники 

висловлюють позицію про незаконне втручання у приватне спілкування, а деякі 

судді, в результаті, її підтримують, і в результаті цього відбувається втрата 

частини доказової інформації. У вироку Орджонікідзевського районного суду м. 

Маріуполя Донецької області судом не було прийнято як належний та 

допустимий доказ файли, фрагменти історії роботи Інтернет-браузерів, вибіркові 

електронні листи зі сторінки обвинуваченого, які долучені до висновку експерта, 

оскільки це було розцінено як втручання в приватне спілкування, проведене без 

законних підстав. [16]. 

Деякі судді не вбачають у таких діях порушення. В ухвалу Жовтневого 

районного суду м. Запоріжжя від 16 січня 2017 р., справа № 331/8071/15-к суд 

вказав, що «…втручання у приватне спілкування за дозволом суду може бути 

здійснено безпосередньо під час здійснення такого спілкування…., тому 

інформація, отримана після огляду цього телефону, не є приватним спілкуванням 

та не потребує отримання дозволу суду» [17]. 

В той же час, Постанова Верховного Суду від 05 березня 2020 року у справі 

№ 666/5448/15-к висловлює таку правову позицію, якщо зміст протоколу про 

результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій з аудіо- та 

відеоконтролю щодо підозрюваних, які тимчасово утримуються в ІТТ, вказує на 

їх допит, а не втручання у приватне життя, то такі докази визнаються судом 

недопустимими, та такими, що отримані з порушенням права мовчання та 

свободи від самовикриття [19]. 

У переважній більшості рішень судді не констатують, проведення якого саме 

виду НСРД передбачає втручання у приватне спілкування. Лише у поодиноких 

судових рішеннях контекст мотивувальної частини дозволяє зробити висновок, 

що мова іде про зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 

КПК) [18]. 

Варто зазначити, що електронна інформація не повинна ототожнюватися із 

електронним носієм, на якому вона міститься. Така інформація є об'єктом права 

власності та об'єктом охорони таємниці приватного життя, тому її 
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вилучення/копіювання повинно відбуватися на підставі судового рішення, а не 

при проведенні НСРД. Тому в доктрині кримінального процесу висловлювалася 

позиція щодо необхідності отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий 

доступ до документів, які існують в електронній формі для її отримання та 

фіксування. Зазначена позиція підтверджується ухвалою слідчого судді 

Солом'янського районного суду м. Києва. [20]. 

Окремої уваги заслуговує і порядок відкриття матеріалів кримінального 

провадження стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України в кримінальних 

провадженнях в яких застосовувались НСРД, адже недотримання порядку 

відкриття матеріалів НСРД тягне також за собою визнання у подальшому судами 

таких доказів недопустимими. 

Є декілька правових позицій Верховного Суду з даного питання, які на наш 

погляд заслуговують на увагу, і мають враховуватися практикуючими юристами 

та судами під час розгляду кримінальних проваджень в яких використовувалися 

НСРД. Так, у своїй постанові Великої Палати Верховного Суду від 16 січня 2019 

року у справі № 751/7557/15-к визначено таку правову позицію, що за наявності 

відповідного клопотання процесуальні документи, які стали підставою для 

проведення НСРД (ухвали, постанови, клопотання) і яких не було відкрито 

стороні захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК, оскільки їх тоді не було у 

розпорядженні сторони обвинувачення (процесуальні документи не було 

розсекречено на момент відкриття стороною обвинувачення матеріалів 

кримінального провадження), можуть бути відкриті іншій стороні, але суд не має 

допустити відомості, що містяться в цих матеріалах кримінального провадження, 

як докази [21].  

В той же час, Постанова Великої Палати Верховного Суду від 16 жовтня 

2019 року у справі №640/6847/15-к визначає, що суд має оцінювати докази, 

отримані в результаті НСРД в комплексі із розсекреченими процесуальними 

документами, які стали підставою для їх проведення, та не повинен автоматично 

визнавати такі докази недопустимими [22]. 

Таким чином, на практиці залишається низка неврегульованих питань, щодо 

визнання матеріалів, отриманих негласним шляхом, допустимим доказом. У 

кожному конкретному випадку суд оцінює докази на свій розсуд, тому 

врегулювання зазначених законодавчих прогалин призведе до систематизації та 

єдності судової практики. 

Висновки. Інститут НСРД був запроваджений та введений в дію 

нормативними положеннями чинного КПК завдяки поєднанню взаємодії 

кримінальної процесуальної та оперативно-розшукової діяльності. Тому, на 

сьогоднішній день залишається повністю правомірним та неоспорюваним факт 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №5 (5) 2020 

288 

збирання доказової бази стороною обвинувачення шляхом проведення НСРД. 

Обов'язковою умовою їх застосування є дотримання процесуальних гарантій прав, 

свобод та інтересів осіб, щодо яких такий захід здійснюється. Отже, судова 

практика як то судів першої та апеляційної інстанцій, так і вищих судів України 

акцентує увагу на чіткому дотриманні кримінально-процесуальних норм, які 

регулюють процес «негласного розслідування» як з метою ефективного 

здійснення досудового розслідування та у подальшому – законного використання 

слідчим та прокурором матеріалів, отриманих у ході проведення НСРД, так і у 

контексті забезпечення права на захист та дотримання принципу змагальності 

сторін у ході кримінального провадження.  
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КРУЇЗНИЙ ТУРИЗМ  В УМОВАХ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ  

ВИКЛИКІВ 

Анотація.   Метою дослідження   є виявлення особливостей організації 

круїзних подорожей та значення  круїзної індустрії для  світової економіки. За 

результатами аналізу  діяльності  провідних круїзних холдингів відтворено  їх 

рейтинг  за часткою   охоплення круїзного туристичного ринку, доходами,  та 

внесками  круїзного туризму у світову економіку.  Узагальнена типологія круїзів  

за  класами обслуговування, проведений аналіз світових круїзних компаній щодо 

їх спеціалізації  відповідно до представленої  типології. Окреслено прогнози 

розвитку  світового круїзного флоту    з 315 суден (2016 р.) до 367(2022р.). Однак, 

встановлено, що круїзний бізнес, у зв'язку з пандемією «COVID-19» був 

змушений повністю припинити тури і  зазнав великих збитків. Провідні круїзні 

компанії втратили  від 60 до 80 % вартості своїх активів. Дослідження спрямовано 

на  визначення пріоритетних напрямів трансформації роботи круїзних компаній в 

умовах сучасних обмежувальних заходів пересування, пов’язаних з пандемією. 

Вони передбачають наступні кроки:  тимчасове використання  лайнерів не за 

прямим призначенням; зменшення завантаженості круїзних лайнерів до 40%; 

заохочення туристів до круїзних подорожей через трансляцію віртуальних 

https://doi.org/10.32689/2708-7530-2020-5(5)-7-14
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подорожей лайнером та зниження вартості турів;  розробка і впровадження 

протоколів безпеки на суднах, які вимагають посилений контроль за станом 

здоров’я  членів команди та туристів, технологічні нововведення у системі 

вентиляції кораблів тощо. Узагальнено досвід круїзних компаній  щодо розробки 

та впровадження зусиль, спрямованих на відродження круїзного туризму в умовах  

світової епідемії. Він полягає у проведенні  тестових круїзів з грудня  2020року, 

мета яких вбачається у перевірці ефективності протоколів безпеки, розроблених 

фахівцями галузі.  За умов вдалого експерименту, відродження галузі планується 

навесні 2021 року. 

 Ключові слова. Круїзний відпочинок,круїзні компанії, круїзна індустрія, 

туристичний потік, економічний дохід, заохочувальні кроки. 
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CRUISE TOURISM IN THE CONDITIONS OF MODERN WORLD 

CHALLENGES 

Abstract. The aim of the study is to identify the features of cruise travel andthe 

importance of the cruise industry for the world economy. According to the analysis 

results of the activities of the leading cruise holdings, their rating was reproduced 

according to the share of the cruise tourism market coverage, revenues, and 

contributions of cruise tourism to the world economy. The typology of cruises by 

service classes has been generalized, the analysis of world cruise companies on their 

specialization according to the presented typology has been performed. The forecasts 

for the development of the world cruise fleet from 315 ships (2016) to 367 (2022) were 

drawn up. However, it was established that the cruise business, in connection with the 

pandemic “COVID-19” was forced to completely stop tours and suffered great losses. 

Leading cruise companies have lost 60 to 80% of the value of their assets. The study 

aims to identify priority areas for the transformation of cruise companies in the current 

restrictive pandemic-related travel measures.They include the following steps: 
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temporary use of liners for other purposes; reducing the load of cruise liners to 40%; 

encouraging tourists to cruise travel by broadcasting virtual trips by liner and reducing 

the cost of tours; development and implementation of safety protocols on ships, which 

require enhanced control of the crew members and tourists health, technological 

innovations in the ventilation system of ships, etc.The experience of cruise companies 

has been summarized in the development and implementation of efforts aimed at 

reviving cruise tourism in a global epidemic. It consists of conducting test cruises from 

December 2020, the purpose of which is to test the effectiveness of security protocols 

developed byindustry experts. Under the conditions of a successful experiment, the 

revival ofthe industry is planned for the spring of 2021. 

Keywords. Cruise holidays, cruise companies, cruise industry, tourist flow, 

economic income, incentive steps. 

Постановка проблеми. Протягом останніх років круїзний туризм вважався 

одним з найпопулярніших та швидкозростаючих сегментів сучасної туристичної 

індустрії, який мав перелік значних інвестиційних потенціалів, починаючи з 

природних особливостей,  зростаючого попиту, і, як наслідок,  високих 

економічних результатів. Тільки за останні п'ять років темпи зростання прямих 

доходів від круїзного туризму, наприклад,  в Європі склали більше 200%, а 

кількість туристів, які відправились в круїз, збільшилася на 4 млн. осіб [1].Однак 

круїзна індустрія, у зв'язку з пандемією «COVID-19», припинили свою діяльність 

і зазнала великих збитків. Перед  круїзним бізнесом постали нові  реалії, до яких 

він не був готовий. Для відновлення  його діяльності актуальними є консолідовані 

зусилля всіх учасників організації подорожей, спрямовані на розробку та 

впровадження  системних заходів  із забезпечення безпеки круїзних турів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливостікруїзного туризму в 

світі і Україні стали предметом дослідженняпраць багатьох науковців. Проблемам 

ефективності круїзного бізнесу, його впливу на світову економіку, специфіці 

організації туристичних подорожей  лайнерами та роботі світових круїзних  

компаній, тенденціям розвитку світового ринку круїзів присвячені роботи 

О.Ляховської, В. Гудзя, Н. Логунової, Н. Багрової, Ю. Михайлова,А. Котлубая, 

А. Зими, Н. Зацепіної, Д. Охлопкової, В. Корнілової. Актуальну інформацію щодо 

сучасного стану круїзного туризму можна простежити в спеціальній літературі, 

яка присвячена  транспортній тематиці. Зокрема,  постійний моніторинг  круїзної 

проблематики висвітлюється на сторінках  інтернет-видань 

«UnwtoWoldTourismBarometer, «CruiseEurope»,  «CruiseTips», «Cruise1st», 

«TheHustle», «The official siteof Cruise Line Іnternational Organization».. Разом з 

тим,  галузь опинилась перед новими викликами, пов’язаними з пандемією, тому 
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фахівці галузі та  світова наукова спільнота  спрямовує науковий пошук на  

проблематику  організації  роботи круїзної індустрії в умовах глобальних 

небезпек. 

Мета статті полягає у дослідженні особливостей організації круїзних 

подорожей та значення  круїзної індустрії для  світової економіки.Визначення 

пріоритетних напрямів трансформації роботи круїзних компаній в умовах 

сучасних обмежувальних заходів пересування, пов’язаних з пандемією. 

Результати дослідження. Завдяки поєднанню великої кількості різноманітних 

туристичних послуг,круїзний туризм відвойовував свої позиції  у інших видів  

туризму. Для туристів, охочих побувати відразу в декількох країнах за одну 

відпустку, морські круїзи вважаються найоптимальнішим вибором. 

Круїзний туризм як  елітарний вид туризму, пропонує варіант відпочинку 

практично для будь-якого туриста, з різним рівнем доходу. Зазвичай, особливою 

популярністю користуються морські міжнародні круїзи.  

Міжнародною асоціацією круїзних компаній (CLIA) запропоновано4 базові 

типи круїзів: класичні або стандарт круїзи; круїзи преміум-класу; люкс-класу та 

ексклюзивні [2]. 

Наведені типи круїзів  відрізняються за круїзноюпрограмою, а саме: 

рівнемсервісу, ціною, розвагами, кількістю пасажирів на борту, тривалістю 

подорожі (Табл.1). 

Таблиця 1 

Типи круїзів 

Тип Головні риси Компанії Фокус  група 

Стандарт - велика

пасажиромісткість суден

(від 2000 пасажирів);

- каюти невеликого

розміру;

- орієнтованість на

сімейний відпочинок (діти

часто подорожують

безкоштовно);

- наявність дитячих

ігрових клубів,

майданчиків і басейнів;

- відносно невисока ціна

круїзів;

- рівень сервісу 3-4 зірки.

Royal Caribbean 

International, 

MSC Cruises, 

Costa Cruises, 

Norwegian Cruise 

Line, 

 Carnival Cruise 

Lines, 

 Princess Cruises 

-сім'ї з

маленькими

дітьми;

- сім'ї з

підлітками;

- 20-ти і 30-ти

річні шукачі

пригод і занять

спортом;

- люди похилого

віку;

- мандрівники

одинаки;

- пари, які

шукають

романтичного

відпочинку;

https://fijivoyage.com/cruises/sea-cruises/sea-cruise-company/royal-caribbean-international/
https://fijivoyage.com/cruises/sea-cruises/sea-cruise-company/royal-caribbean-international/
https://fijivoyage.com/cruises/sea-cruises/sea-cruise-company/msc-cruises/
https://fijivoyage.com/cruises/sea-cruises/sea-cruise-company/costa-cruises/
https://fijivoyage.com/cruises/sea-cruises/sea-cruise-company/norwegian-cruise-line/
https://fijivoyage.com/cruises/sea-cruises/sea-cruise-company/norwegian-cruise-line/
https://fijivoyage.com/cruises/sea-cruises/sea-cruise-company/carnival-cruise-lines/
https://fijivoyage.com/cruises/sea-cruises/sea-cruise-company/carnival-cruise-lines/
http://www.fiji.com.ua/index/part/catalog/id/5974.html


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №5 (5) 2020 

297 

- медовий місяць;

Преміум - менша заповнюваність

лайнера;

- більше обслуговуючого

персоналу на одного

пасажира;

- покращене харчування,

наявність делікатесів;

- рівень сервісу 4-5 зірок;

- наявність умов для

сімейного відпочинку, але

орієнтованість більше на

дорослих пасажирів;

- стратегія на підтримку

певного рівня якості, ніж

на мінімізацію витрат

Celebrity Cruises, 

Disney Cruise 

Line, 

Holland America, 

Line, 

 Cunard, 

Azamara, 

Oceania 

- досвідчені

мандрівники;

- люди, які

шукають

висококласні

розваги

Люкс - невеликі розміри

кораблів (300-800

пасажирів);

- великі каюти;

- висока кухня;

- ексклюзивний

персоналізований сервіс

рівня 5 зірок;

- орієнтація на високий

рівень якості;

- висока вартість круїзів;

- екзотичні маршрути

круїзів;

Silversea, 

Crystal Cruises, 

Regent Seven Seas 

Cruises, 

Seabourn 

- дорослі, які

шукають

невеликий

корабель зі

зручностями

вищого класу;

- мандрівники, які

шукають

незабутні

враження з

ультра-розкішшю;

- люди з знанням

мистецтва і кухні;

- мандрівники, які

шукають

винятковий сервіс

і рівень комфорту

Джерело: складено авторами за даними туристичного блогу 

«AllthingsCruise» [3] 

Потужній розвиток круїзної індустрії спонукав появу чисельних круїзних 

компаній та операторів. За даними асоціації «CLIA», у 2018р. в світі налічувалось 

https://allthingscruise.com/cruise-research/cruise-lines/celebrity-cruises/
https://allthingscruise.com/cruise-research/cruise-lines/disney-cruise-line/
https://allthingscruise.com/cruise-research/cruise-lines/disney-cruise-line/
https://fijivoyage.com/cruises/sea-cruises/sea-cruise-company/holland-america-line/
https://fijivoyage.com/cruises/sea-cruises/sea-cruise-company/holland-america-line/
https://fijivoyage.com/cruises/sea-cruises/sea-cruise-company/cunard-line/
http://www.cruisetips.ru/company/azamara
http://www.cruisetips.ru/company/oceania
https://fijivoyage.com/cruises/sea-cruises/sea-cruise-company/silversea-cruises/
https://fijivoyage.com/cruises/sea-cruises/sea-cruise-company/crystal-cruises/
https://fijivoyage.com/cruises/sea-cruises/sea-cruise-company/regent-seven-seas-cruises/
https://fijivoyage.com/cruises/sea-cruises/sea-cruise-company/regent-seven-seas-cruises/
https://fijivoyage.com/cruises/sea-cruises/sea-cruise-company/seabourn-cruise-line/
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більше 150 круїзних компаній[1]. Зростання конкуренції на ринку, процеси 

глобалізації та прагнення окремих учасників ринку до монополізації привели до 

створеннякруїзниххолдингів, на часткуякихприпадало 81,6% ринку.  Першість 

серед найбільших холдингів – лідерів тримали компанії  США (рис.1). 

44%

24%

12%

9%
4%

7%

Частка круїзних компаній на глобальному ринку, 2018 року 
(%) 

Carnival Corporation Royal Caribbean Інші компанії

Norwegian Cruise Line Genting Hong Kong MSС Cruises

Рис. 1.  Частка круїзних компаній на глобальному ринку, 2018 рік 

Джерело: розроблено авторами за даними звіту міжнародної асоціації круїзних 

ліній «CLIA» [3] 

Згідно рейтингів, цейсписок очолювала компанія «Carnival 

Corporation&PLC», яка володіла  дев'ятьма круїзними брендами (в тому числі, 

Princess і CostaCruises), загальне число місць на всіх лайнерах становило 233 тис. 

місць.Компанія контролювала 44% ринку морських круїзів [3,4]. 

«Carnival» - це круїзна компанія з найбільшою кількістю нововведень. Саме 

ця компанія вперше заборонила куріння на одному зі своїх лайнерів. 

Різноманітність розваг – головна перевага компанії. Програма круїзу на 

кораблях компанії включала виступи відомих музичних груп,  роботу казино, 

шоу в стилі «Лас-Вегас» в вишуканих багаторівневих театрах, кабаре та багато 

іншого. 

Друге місце посідала компанія «RoyalCaribbeanLTD».  Вона володіла трьома 

брендами та контролювала 24% світового ринку морських круїзів. Місткість всіх 

лайнерів компанії  становила 112 тис. місць [3]. 

Вдалий вибір ринку (Карибский регіон) і нові суперлайнери, які відповідали 

всім вимогам «RoyalCaribbean»,зробили компанію однією з найуспішніших 

підприємств в цій галузі. Дана компанія одна з перших круїзних компаній, яка 

стала використовувати на своїх лайнерах новітні технології, спрямовані на 

зниження вібрації і шуму. Тільки на лайнерах RCI  є  можливість  покататися   на 
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ковзанах на льодовій арені, покататися на роликах по спеціальному треку, 

випробувати себе на стіні для скелелазіння. 

Третю ланку займала «NorwegianCruiseLine»,  яка налічувала три бренда 

(54,4 тис. місць) та контролювала 9% обсягу ринку[3]. 

NCL стала першою з великих круїзних компаній, яка запропонувала своїм 

туристам маршрути з Аргентини до Маямі  через чилійські фіорди і далі вздовж 

узбережжя через Панамський канал.Маршрути компанії приваблювали туристів 

новизною і оригінальністю. Варто відзначити елегантний інтер'єр лайнерів, і 

навіть, витвори мистецтва французьких імпресіоністів, що прикрашали ресторани 

лайнерів. Найприбутковішими  з наведених компаній були «Carnival» з 39% від 

загальної кількості доходів круїзних компаній, «Royal», частка якої складала 20% 

та «Norwegian» з 13% доходів (рис. 2). 

Рисунок 2. – Рейтинг компаній за часткою доходів, % 

Джерело: побудовано авторамиза статистичними даними «CLIA» [3] 

Постійна модернізація круїзних суден, розширення географії маршрутів, 

будівництво нових мегалайнерів, модернізація причалів, удосконалення портової 

інфраструктури та впровадження інноваційних технологій на борту лайнерів 

зумовили сталість попиту на послуги круїзних компаній. Він  неухильно зростав, 

навіть під час економічного спаду в 2000-х роках. Про стрімкий розвиток свідчить 

звіт Всесвітньої туристичної організації (UNWTO). За її підрахунками, у 2018 

році світові круїзні компанії перевезли більше 26 млн. пасажирів, що на 3,3% 

більше у порівнянні з 2017 роком, вклавши 114 мільярдів євро в світову 

економіку( рис.3) [5,6]. 

39%

20%
13%

28%

Рейтинг компаній за часткою доходів

Carnival Royal Caribbean Norwegian Інші
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Рис. 3.  Динаміка зростаннячисельностітуристів, які відправлялися в круїз з 

1980 по 2018 роки [6]. 

Наведена статистика дає можливість переконатись, що  за період 2010-2018 

років туристичний потік збільшувався щороку майже на 7,6% . 

В результаті, у 2019 році глобальний економічний дохід круїзної індустрії 

склав більше 117 млрд. дол. США;  індустрія підтримувала майже 900 000 

робочих місць і внесла вклад в 38 млрд. дол. США у вигляд і заробітної плати. За 

попередніми прогнозами американського періодичного видання «Cruise Industry 

News», світовий ринок круїзного туризму в період з 2020 по 2022 мав зрости на 

6%. За даними видання, найбільше зростання кількості пасажирів мало припадати 

на Європу [7]. 

Зважаючи на зростання попиту на круїзи, круїзнимикомпаніямисвітудо кінця 

2020 року, планувався запуск на ринок круїзнихпослуг 22 нових океанських, 

реальних і спеціальних суден. Сума загальних об'єктів інвестицій планувалась в 

обсязі понад 4 млрд. дол. США. Слід зазначити,що світовий круїзний флот в 

2016 р. становив 315 суден. Прогнозувалося, що до 2022 р. він нараховуватиме 

367 суден із загальною кількістю ліжкомісць біля 640,5 тис.одиниць. 

Однак круїзний туризм, як і вся туристична індустрія, у зв'язку з пандемією 

«COVID-19», зазнав великих збитків. Круїзні компанії з березня/квітня 2020 року 

були змушені повністю припинити круїзні тури.  

Провідні компанії  круїзного ринку зазнали серйозних втрат. Акції 

найбільшого круїзного холдингу «CarnivalCorporation» з січня 2020 року 

знизилися на 63%, а другої за величиною компанії «RoyalCaribbeanCruises» - 

майжена 80%(рис. 4). Компанія «PacificDelightTours», яка проіснувала на 

круїзному ринку США близько 50 років, з лютого оголосила про припинення 

бізнесу і вихід з USTOA. Таким чином, «PacificDelightTours» стала першою 
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жертвою «COVID-2019», епідемія якого продовжує завдавати шкоди ринку 

світового туризму [8; 9]. 

Рис 4. Динаміка спаду акцій найбільших круїзних компаній, січень-березень 

2020 рік [10]. 

Незважаючи напризупинення своєїроботи, круїзні компанії шукають 

можливості для  використання свого флоту не за прямим призначенням. Деякі 

кораблі відомих компаній слугують для багатьох інших цілей. Так, компанія 

«American Queen Steamboat Company & Victory Cruise Lines» пропонує свої 

кораблі  для розміщення військових службовців США під час карантину. Їм 

необхідні певні обмежувальні заходи  після прибуття або перед відправленням до 

інших країн. Компанія «Bahamas Paradise Cruise Line» запропонувала свої кораблі 

для тимчасового житла. А найбільший в світі круїзний бренд 

«CarnivalCorporation» запропонував перетворити свій флот в плавучі лікарні[10]. 

Не дивлячись на всі негаразди, туристи також продемонстрували стійкість і 

лояльність до круїзного відпочинку. За даними британського видання«The Sun», 

обсяг замовлень на тури 2021 року збільшився на 9% [10].Це зумовлено, 

насамперед, зниженням цін на круїзні тури та проведенням заохочувальних 

кроків, з метою збереження інтересу та мотивації туристів до придбання круїзних 

турів після закінчення карантину. Зокрема, створюються та запущені у мережу 

Інтернет інтерактивні віртуальні тури круїзними лайнерами. У відеоролику 

майбутніх туристівпроводятьсудном, знайомлять з умовами проживання у 

каютах, наводять приклади страв у ресторанах, демонструють фрагменти виступів 

анімаційних колективів, які будуть розважати гостей у круїзі.  

 Немало  зусиль для підтримання  попиту туристів на круїзні подорожі  

доклали самі  компанії. Вонипідвищують заходи попередження хвороби. З цією 

метою розроблені детальні протоколи з охорони праці і техніки безпеки. Аналіз 

запланованих дій, дозволяє виокремити найбільш типові напрями роботи 
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круїзного бізнесу із забезпечення безпеки учасників круїзів. Серед них: 

збільшення медичного персоналу на борту  суден,  наявність постійного контролю 

за станом здоров‘я команди, вільний доступ на всіх входах у приміщення 

спеціальних засобів дезінфікування. Раніше усі пасажири проходили тестування 

тільки перед тим як потрапити на лайнер, за новими правилами повторне 

тестування проводиметься під час круїзу. Екіпажпроходитиме 

тестуваннящотижня. Туристам пропонують використовувати маски на берегових 

екскурсіях і бездротові аудіо системи для безпечного соціального 

дистанціювання. Ще однією складовою безпеки круїзних подорожей є зменшення 

місткості туристів на 40%, а також обмеження кількості відвідувачів торгівельних 

точок і розважальних закладів на 50%. 

Нововведення торкнулись оснащення круїзних лайнерів, 

зокремавстановлюються додаткових фільтрів, що здатні поглинати майже 99,95% 

відсотків патогенних мікроорганізмів,які передаються повітряним шляхом; 

заборонені рециркуляції повітря на борту всіх суден. Круїзні термінали та 

суднаобробляються у відповідності із Правилами санітарної очистки суден.  

Висновки.  З огляду на  високу прибутковість для світової економіки 

круїзного туризму,  відновлення маршрутів є вкрай актуальним завданням для 

туристичної та круїзної індустрії. з цією метоюбізнес- процеси спрямовані на 

пошук  технологічних, організаційні, фінансових та управлінських рішень для 

забезпеченнягарантії безпеки для туристів.Згідно заяв Центру з контролю та 

профілактики захворювань  США (CDC),  першим кроком у сценарію 

відродження круїзних подорожей стануть тестові круїзи. Їх мета  полягає у 

доведені  ефективності роботи нових протоколів безпеки. Початок подібних 

подорожей планується у грудні 2020року. З метою  їх реалізації,волонтерам 

пропонується  прийняти участь у безкоштовному  тестовому круїзі. Піонером у 

реалізації  експерименту стала круїзна компанія «Royal Caribbean International», 

вона запустила окремийсайт для реєстрації всіх бажаючих злистопада2020 року. 

По успішному завершенні тестових круїзів,за оптимістичними прогнозами, 

масове відновлення галузі прогнозують  навесні  2021 року. Першими планують 

відновити міні – круїзи [4]. 

Отже, круїзний туризм  опинився перед серйозними викликами  сучасних 

світових реалій.Він зазнав істотних втрат під час пандемії і  пов’язаної з нею 

економічною кризою.  Залишаючись одним з найперспективніших напрямків 

туристичної індустрії, він потребує тривалого часу для відновлення. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРЕЗ ЗАСОБИ 

НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ 

ДОСЛІДЖЕННЯ1 

Анотація. Стаття присвячена питанням щодо вироблення належного 

мотиваційного механізму підприємствами, установами, організаціями, що здатний 

стимулювати працівників до здійснення ними ефективної та продуктивної 

трудової діяльності. Мотивація працівників має бути одним з головних напрямів 

кадрової політики будь-якого суб’єкту господарювання. В статті визначено, що 

формою вираження мотивації працівників є заохочення, які застосовуються 

роботодавцями до працівників при здійснення сумлінної праці. Підкреслюється 

необхідність запровадження таких мотиваційних методів, які б враховували 

інтереси та особистість працівників. Авторами визначено, що найбільш дієвим та 

1 Наукове дослідження проведено в рамках держбюджетної теми №19БФ042-01М «Соціально-правові 

засади збереження та розвитку трудового потенціалу України» 
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ефективним механізмом мотивації працівників є матеріальна мотивація, яка 

виражається у формі виплати працівникам заробітної плати. Проте, на сьогодні 

відбувається підвищення ролі нематеріальних мотиваційних чинників 

стимулювання працівників, які можуть застосовуватись як поряд з матеріальною, 

так і окремо від неї. Надзвичайно важливими нефінансові методи мотивації 

працівників зважаючи на кризові явища, що виражаються у зменшенні прибутків 

підприємницьких структур, а відповідно і зменшення доходів населення. Наведені 

статистичні дані, щодо зменшення рівня заробітної плати з квітня 2020 року, із 

оголошенням пандемії. У проведеному дослідженні автори статті наголошують 

про підвищення ролі статусного стимулювання працівників. У проведеному 

опитуванні молодих людей, які на сьогодні становлять основну частину 

працездатного населення, при виборі майбутнього роботодавця переважають 

можливості щодо перспективи кар’єрного зростання, аніж розміри заробітної 

плати. Автори статті приходять до висновку щодо необхідності розвитку системи 

нематеріальної мотивації для працівників, що дозволить найбільш ефективно 

розвивати трудовий потенціал персоналу підприємств, що відповідно буде 

виражено у підвищенні фінансових показників суб’єктів підприємницької 

діяльності.  В статті підкреслюється ключова роль соціального партнерства та 

локальних нормативних актів для визначення ефективної системи заходів 

мотивування працівників до здійснення ними ефективної трудової діяльності на 

кожному окремому підприємстві, установі, організації.   

Ключові слова: мотивація, заохочення, матеріальні методи мотивації, оплата 

праці, методи нематеріальної мотивації, кар’єрне зростання.  
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MOTIVATION IMPACT ON THE EMPLOYEES VIA INTANGIBLE 

METHODS OF MOTIVATION: ECONOMIC AND LEGAL RESEARCH 

Abstract. The article is aimed to the issues of development of appropriate 

motivational mechanism by enterprises, institutions, organizations, which is able to 

motivate employees to realize effective and productive working activity. Employees’ 

motivation should be one of the main directions of personnel policy of any type of 

business entity. The article defines that the form of expression of employees’ motivation 

is the promotion, which is implemented by employers in respect of employees while 

executing of diligent work. The necessity to implement such motivational methods, 

which would take into account the interests and personality of employees is 

emphasized. The authors identify that the most efficient and effective method of 

employees’ motivation is material motivation, which is expressed in the form of 

payment of wages to employees. However, currently, the role of intangible motivational 

factors is increasing to stimulate employees, which can be used both with material and 

separately from it. Non-financial methods are extremely important. Taking into account 

the crisis, which is expressed in the reduction of profits of business entities, and 

consequently the reduction of income of population. The statistic on the reduction of 

wages from April 2020 has been mentioned, from the announcement of the pandemic. 

In the study, the authors of the article emphasize the increasing role of status of 

incentives for employees. In a survey of young people, who are the main part of the 

working population, while choosing a future employer, opportunities for career 

prospects outweigh the size of wages.  The authors of the article concluded that it is 

necessary to develop a system of intangible motivation for employees, which will allow 

to develop the labor potential of the staff of enterprises more effectively, which will be 

expressed in improving the financial performance of business entities. The core role of 

social partnership and local regulations to determine an effective system of measures to 

motivate employees to execute effective work at each particular enterprise, institution, 

organization has been emphasized in the article. 

Keywords: motivation, promotion, material methods of incentives, remuneration, 

methods of intangible motivation, career growth 

Постановка проблеми. Головною метою здійснення будь-якої господарської 

діяльності є досягнення успішних результатів суб’єктами господарювання. 

Досягнення високих економічних результатів стає не можливим без ефективної та 

високопродуктивної діяльності працівників. Забезпечення результативної та 

ефективної трудової діяльності кожного працівника підприємства, установи та 
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організації вбачається можливим лише за наявності встановлення та здійснення 

бізнесовими структурами ефективної стратегії управління персоналом та 

змістовної кадрової політики суб’єктів господарської діяльності. Одним з 

ключових елементів кадрової політики підприємств, установ, організацій, що 

здатен підвищити результативність виконання працівниками своєї трудової 

діяльності є мотивація працівників. Лише за наявності добре виваженої 

мотиваційної політики із врахуванням інтересів працівників та зворотнього 

зв’язку з роботодавцем робота буде виконуватись із повною віддачею.  

Мотиваційні методи першочергово є прерогативою досліджень економічної 

науки та менеджменту персоналу, що здійснюють постійний пошук нових, 

удосконалення існуючих заходів та методів мотиваційного впливу на працівників. 

При цьому, мотиваційний вплив має бути добре виваженим оскільки при не 

правильному впровадженні мотиваційних заходів буде відбуватись зворотній 

ефект дії на працівників, що може у багато разів перевершити можливий 

позитивний ефект [1; с.62]. Тому, сучасні інструменти управління персоналом 

мають врегульовуватись саме нормами трудового законодавства, які відповідно і є 

тими правовими рамками гарантування додержання прав працівників в процесі 

здійснення ними трудової діяльності. Без додержання норм трудового 

законодавства не можливо забезпечити законність та постійність мотиваційних 

механізмів, які будуть спонукати працівників до високоефективної та 

продуктивної трудової діяльності.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науковим підґрунтям даного 

дослідження послугували роботи таких вчених як А.М. Колот, С.М. Цимбалюк, 

А.О. Климчук, А.М. Михайлов, М.І. Іншин, В.С. Венедіктов, В.В. Форманюк, 

Т.В. Колєснік та інші.  

Метою статті є дослідження мотиваційних чинників, які впливають на 

результативність та ефективність діяльності суб’єктів господарювання та аналіз 

правових норм, які врегульовують питання мотивації працівників в процесі 

здійснення ними трудової діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Мотивація в економічній літературі 

визначається як вплив зовнішніх та внутрішніх чинників, які здатні спонукати 

людину до досягнення особистих цілей та цілей організації [2; с.19]. Крім того, 

мотивація є процесом узгодження інтересів працівників із інтересами організації 

для досягнення поставлених цілей розвитку [3; с.162]. Поряд, з поняттям 

мотивація в науковій літературі зустрічається поняття стимулювання, які 

розглядаються як різні, проте взаємопов’язані поняття, в яких стимулювання 

визначається саме як засоби, за допомогою яких відбувається мотивація 

працівників (спонукання) до здійснення дій [4; с.222], тобто до здійснення 
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продуктивної праці. На нашу думку, в контексті побудови кадрової політики 

організацій мотивацію необхідно розглядати саме як заходи, які мають 

здійснюватись роботодавцем для створення працівникам стимулів здійснення 

ними належної, ефективної та продуктивної трудової діяльності. Зі змісту статті 

141 КЗпП України [5] випливає, що забезпечення умов для здійснення 

продуктивної праці є обов’язком саме роботодавця, який має правильно 

організовувати роботу працівників.  

В трудовому праві мотивація визначається як заходи заохочення працівників 

за сумлінне виконання їх обов’язків та передбачають надання додаткових благ для 

працівників. Заохочення є формою та засобом стимулювання працівників для 

здійснення продуктивної діяльності. При цьому, фактори стимулювання до 

сумлінного виконання обов’язків працівниками будуть різними для кожного 

окремого працівника, а відповідно врахування особистого інтересу працівників та 

мотивування працівників через їх інтереси з боку роботодавця має призводити до 

підвищення продуктивної праці та досягнення цілей організації [6; с.16]. Тому, 

при виробленні мотиваційних механізмів та побудові кадрової політики 

суб’єктами господарювання мають бути враховані інтереси, професійна 

компетентність, вікові рамки, соціальне становище та матеріальне забезпечення 

всього колективу в цілому, та окремих працівників.  

Розглядаючи питання мотивації, варто відзначити, що механізм її 

формування зазнає впливу різновекторних чинників. Перш за все, мова йде про 

вплив психологічних, соціальних, юридичних, економічних, екологічних та інших 

рушійних сил, які здійснюють прямий чи опосередкований вплив на персонал 

підприємства – ефективність його діяльності.  

Економічні методи мотивації (або матеріальна мотивація працівників) 

прийнято вважати одними з найбільш ефективних та доцільних. За своєю 

природою вони є найбільш стимулюючими та спонукаючими для працівників до 

продуктивної та результативної діяльності. При чому, фінансові методи мотивації 

вважаються абсолютно дієвими, незалежно від фаху працівника. 

Матеріальна мотивація працівників в законодавстві виражається через умови 

оплати праці працівників та відповідно здійснюється у формі виплати 

працівникам заробітної плати, преміювання працівників за успіхи в роботи, 

виплати їм доплат надбавок та ін. Заробітна плата відноситься до тих правових 

чинників, які суттєво впливають на мотивацію трудової поведінки людини [7; 

с.73]. При цьому, слід наголосити, що недостатня увага до здійснення 

стимулюючих виплат працівникам, мотивування їх матеріальними чинниками 

призводить до зникнення інтересу працівників у підвищенні результатів своєї 
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діяльності, а також, можуть призвести до небажаних економічних 

виплат [8; с. 40].  

Звичайно, рівень заробітної плати, наявність премій та можливість брати 

участь у розподілі доходу підприємства, - це, беззаперечно, є мотиваційними 

чинниками вищого порядку. При чому, актуальність цієї групи чинників істотно 

зросла саме в період глобальної пандемії COVID-19, коли значна частина 

населення відчула істотне скорочення доходів або й взагалі втратила роботу. 

Так, на рис. 1 можна простежити поступове зростання середньої заробітної 

плати українців у 2019 р. 

Рис. 1 Динаміка рівня середньої заробітної плати в Україні у 2019-2020 рр., грн 

Джерело: побудовано авторами на основі даних [9] 

Однак, той самий показник за аналогічний період поточного року зазнає 

істотного скорочення, починаючи з квітня, що є прямим свідченням негативних 

економічних наслідків карантинних обмежуючих заходів та кризових явищ в 

економіці. Показник темпу приросту (табл. 1) також вказує на різке зниження 

заробітної плати українського населення, починаючи з квітня 2020 р.     
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Таблиця 1 

Зміна рівня середньої заробітної плати в Україні у 2019 – 2020 рр., грн 

№ з.п. 
Назва 

місяця 
2019 рік 2020 рік 

Темп 

приросту, 

2019 р.,% 

Темп 

приросту, 

2020 р.,% 

1 Січень 9223 10727 - - 

2 Лютий 9429 10847 2,18 1,11 

3 Березень 10237 11446 7,89 5,23 

4 Квітень 10269 10430 0,31 -9,74

5 Травень 10239 10542 -0,29 1,06 

6 Червень 10783 11579 5,04 8,96 

7 Липень 10971 11804 1,71 1,91 

8 Серпень 10537 11446 -4,12 -3,13

Джерело: побудовано авторами на основі даних [9] 

Варто підкреслити, що фінансові методи мотивації персоналу на справді 

релевантні та доводять свою ефективність у поєднанні із запровадженням 

низки (методів нематеріальної мотивації працівників) нефінансових методів 

стимулювання праці, які своєю метою мають підвищення рівня зацікавленості 

працівників у належному виконанні своєї роботі та підвищення 

результативності діяльності підприємства.  

Так, Васютенко Л.В. зазначає, що надзвичайно актуальними є нефінансові 

методи мотивації працівників зважаючи на кризові явища в суспільстві та 

зменшення прибутків підприємництва, оскільки вони не потребують надмірних 

фінансових витрат для роботодавців та можуть слугувати методом підвищення 

задоволеністю роботою працівників. При цьому, нематеріальне мотивування 

працівників можуть діяти як автономно від матеріальних факторів мотивування 

працівників, а можуть діяти у якості додаткового стимулювання працівників до 

виконання роботи, особливо для з працівників які мають високі потребу у 

самореалізації (повага, визнання, кар’єрний розвиток) [8; с. 39-40].  

Колєснік Т.В. зазначає, що в умовах кризи все частіше з’являються методи 

морального заохочення працівників, які здійснюють сприятливий 

вплив на працівників, які починають відчувати задоволення 

від самого процесу праці, та виражаються в офіційному 

чи неофіційному визнанні досягнень працівників. Моральні 

заохочення    можуть    виражатись    в    якості    оголошення  подяки, вручення 
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грамоти, присвоєння звання кращого за професійними якостями, корпоративні 

винагороди, занесення на дошки пошани та інші [10; с. 154]. 

А.М.  Колот,  С.М.  Цимбалюк,  також,  підкреслюють,    що   використання 

нематеріальних   методів  стимулювання,  в  умовах   не  можливості  підвищення  

заробітної плати працівникам, підвищують трудову активність працівників. Крім 

того, у країнах з високим рівнем доходу, все більшого значення для вибору місця 

роботи працівниками набувають чинники успішності, визнання, поваги, 

схвалення результатів та можливість самореалізації [2 ; с. 390]. 

Підтвердженням важливості нематеріальних видів заохочення є дослідження 

питання мотивації праці крізь призму теорії поколінь. Так, міленіали, - молоді 

люди, які на сьогоднішній день становлять основну частку працездатного 

населення України, мають яскраво виражені власні критерії відбору роботодавців 

та компаній для працевлаштування.  

Результати дослідження компанії Deloitte засвідчили, що на сьогоднішній 

день для більшості працездатного населення, при виборі місця роботи 

надзвичайно важливими є можливість самореалізації, професійного зростання, а 

також позитивний вплив професійної діяльності як на компанію, так і суспільство 

загалом [11].  

Нами, відповідно, було проведено власне спостереження щодо пріоритетних 

методів мотивації для молодих людей, які тільки роблять перші професійні кроки 

на ринку праці. Нашими респондентами витупили майбутні випускники – 

студенти 4 курсу за ОС «бакалавр» одного зі столичних університетів 

економічного факультету. Так в опитуванні взяли участь 61 студент, що 

становить 78% потоку випускників. Більшість респондентів на момент 

проведення опитування вже мали досвід працевлаштування і взаємовідносин із 

роботодавцем.  

На рис. 2 представлено розподіл студентів за приналежністю до обраної 

спеціальності. Найактивніше власну точку зору озвучували представники 

спеціальності  «Економіка» (освітня програма «Економічна кібернетика»). 

34,4%

21,3%

44,3%

Респонденти за спеціальністю 

Фінанси, банківська справа 

та страхування

Менеджмент 

Економіка 
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Рис. 2 Розподіл респондентів за спеціальністю, чол.. 

Джерело: побудовано авторами на основі власних спостережень 

Більшість респондентів (70,5%), обираючи кар’єрні критерії, віддали 

перевагу саме кар’єрному зростанню, а не фінансовій винагороді своєї діяльності 

(рис.3). Такий підхід випускників свідчить про стратегічне бачення ситуації, коли 

вибір здійснюється на користь значних майбутніх зисків, поступаючись  при 

цьому можливості короткотермінового фінансового зростання. 

     

     0 0

Розвиток кар'єри

Висока заробітна плата 

Рис. 3 Пріоритети респондентів щодо професійного майбутнього 

Джерело: побудовано авторами на основі власних спостережень 

Аналізуючи бажаний рівень заробітної плати, більшість респондентів 

зупинились на позначці до 20 тис. грн. – 52,5% (рис.4). Найменша кількість 

респондентів згодяться працювати за фінансову винагороду, яка становитиме до 

10 тис. грн.. Такий розподіл пріоритетів респондентів свідчить про цілком 

реалістичне сприйняття себе як випускника та новачка на ринку праці, разом з 

тим, респонденти не позбавлені й амбітних сподівань щодо кар’єрного розвитку.  

до 1  тис. грн  

    

до    тис. грн 

52,5%

до 3  тис. грн 

     

понад 3  тис.грн 

     

Бажаний рівень заробітної плати 
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Рис. 4 Пріоритети респондентів щодо бажаного рівня заробітної плати, грн 

Джерело: побудовано авторами на основі власних спостережень  

Обираючи потенційне місце роботи, 39,3% опитаних висловились, що 

найважливішим критерієм щодо вибору місця роботи для них є наявність 

перспективи кар’єрного зростання (рис.5). Також для молодих людей важливим 

фактором з питань, пов’язаних з професійною діяльністю та зростанням, є 

отримання задоволення від своєї роботи. 

Рис. 5 Пріоритети респондентів щодо критеріїв при виборі роботодавця 

Джерело: побудовано авторами на основі власних спостережень  

Тобто за результати опитування ми бачимо, що на сьогоднішній день, 

фінансові методи мотивації (методи не матеріальної мотивації) – безумовно, є 

важливими та рушійними силами в роботі персоналу. Однак вони вже не 

посідають центрального місця в системі мотиваційних чинників на підприємстві. 

В.В. Форманюк у своєму дослідженні відносить кар’єрне зростання до 

статусного стимулювання працівників при здійсненні їх трудової діяльності, що 

виражається у визнанні ділових якостей працівників та виражається у вигляді 

позитивних наслідків для працівників, основною правовою формою вираження 

кар’єрного зростання є атестація працівників, що дозволяє застосувати до 

працівників заходи заохочення [7; с.103]. Традиційно, атестація є правовою 

категорією, яка обов’язкова до застосування для деяких категорій працівників, що 

встановлюється на законодавчому рівні. При цьому, ми повністю погоджуємось із 

В.П. Кохан, яка зазначає про можливість встановлення на локальному рівні 

можливості атестації працівників, яка буде визначати професійні можливості 

високий рівень 

заробітної плати 
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задоволення від 

роботи

31,1%

перспектива 

кар'єрного 

розвитку
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працівників, та відповідно за допомогою якої може бути сформовано кадровий 

резерв організацій [12; с.11]. При цьому, доцільним вбачається встановлення 

локальними актами чітких критеріїв за якими працівники можуть бути підвищені 

по службових сходах після проведеної атестації чи зарахування до кадрового 

резерву на вищі посади.  

Питання визначення методів нематеріальної мотивації працівників 

відноситься до сфери дії локального регулювання, а відповідно, ключову роль тут 

відіграє метод колективно-договірного регулювання трудових відносин. 

Відповідно до чинного трудового законодавства методи заохочення мають 

встановлюються у правилах внутрішнього трудового розпорядку, тобто, 

повноваження до встановлення методів заохочення відноситься до повноважень 

роботодавців та трудових колективів. Так, відповідно до ст. 143 КЗпП України, до 

працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які 

заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах 

внутрішнього трудового розпорядку [5].  

Кодекс законів про працю обмежено регулює питання застосування 

нематеріальних заохочень до працівників. Так, ст. 145 КЗпП України передбачає 

надання працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов'язки, 

переваг та пільг в галузі соціально-культурного і житлово-побутового 

обслуговування та при просуванні по роботі. А згідно ст. 146 КЗпП України, за 

особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи до 

заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, 

нагрудними значками і до присвоєння почесних звань і звання кращого 

працівника за даною професією. 

Відповідно, як вказувалось вище, ключова роль у визначенні системи 

нематеріальних заохочень відводиться колективно-договірному регулюванню. 

Тому, важливо розвивати на локальному рівні відносини соціального партнерства, 

проводити консультації роботодавця та представників працівників з метою 

визначення таких заходів нематеріального заохочення, які дійсно будуть 

мотивувати працівників краще та ефективніше виконувати роботу.  

Висновки. Роботодавцям необхідно значно більше уваги приділяти саме 

нефінансовим заходам мотивації праці для того, щоб задовольнити пріоритети 

найкращих фахівців на ринку праці та отримати якісні трудові ресурси, а також 

мати можливість розвивати трудовий потенціал свого персоналу, що в кінцевому 

випадку має безпосередньо знайти своє відображення у зростанні фінансово-

економічних показниках діяльності підприємства. 

На сьогодні правове регулювання заходів стимулювання працівників є 

достатньо обмежене на законодавчому рівні. Водночас, не слід вважати це 
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значним недоліком трудового законодавства, оскільки складно передбачити єдину 

систему заходів мотивації для підприємств, установ та організацій різних галузей 

та сфер та різних категорій працівників. Саме тому, ключова роль у правовій 

регламентації засобів нематеріального заохочення відведена суб’єктам 

соціального партнерства на локальному рівні. Проведення консультацій і 

переговорів роботодавців та профспілок або інших уповноважених трудовим 

колективом органів є важливим для визначення дійсно ефективної системи 

заходів та засобів мотивації працівників конкретного підприємства, організації, 

установи.   
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЙ 

КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Анотація. У даному дослідженні визначено вектор підвищення 

конкурентоспроможності підприємств з урахування положень концепції сталого 

розвитку. Стійким розвитком підприємства вважається розробка та впровадження 

технологічних та технічних інновації. Встановлено, що головним стимулом для 

інвестицій в нові продукти є висока прибутковість капіталовкладень. Проведене 

дослідження щодо ефективності реалізації інноваційної політики на 

підприємствах харчової промисловості, дозволили сформулювати пропозиції, 

щодо підвищення інноваційного потенціалу. Аналіз літературних джерел дав 

змогу визначити основні фактори, які впливають на конкурентоспроможність 

підприємства зовнішні (політичні, економічні, ресурсні, технічні, технологічні, 

управлінські, законодавчі) та внутрішні (методи управління, рівень 

технологічного та організаційного процесу виробництва, стратегічне планування, 

на маркетингова концепція, інноваційний потенціал). На основі сучасного методу 

підвищення конкурентоспроможності бенчмаркингу – технології, що допомагає 

швидко та з мінімальнми витратами удосконалювати бізнес-процеси, полегшує 

формулювання завдань діяльності підприємства, дозволяє ефективно 

використовувати досвід і практичні результати конкурентів За даним методом 

проведено оцінку конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості 

(на прикладі виноробної галузі) на окреслено напрями підвищення 

конкурентоспроможності. З проведено дослідження зроблено висовок, що сталий 

розвиток підприємства є напрямом, який проходить процес становлення в 

економічній науці на мікрорівні, що підтверджує різновекторність думок, 

міркувань, економічних доведень, щодо особливостей його сутності та 

формування. Зроблено висновок, що подальшої уваги потребує формування 

єдиного підходу до виміру та відображення ключових результатів діяльності 

підприємства на засадах якісного і кількісного аналізу факторів зовнішнього і 

https://doi.org/
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внутрішньої стійкості на основі системи показників поточного стану та розвитку 

підприємства з метою завчасного попередження небезпеки і прийняття 

необхідних заходів підтримки та забезпечення сталого розвитку. 

Ключові слова: конкуренція, ринок, підприємства, сталий розвиток, 

конкурентні переваги. 
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ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES FROM THE 

POSITION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Abstract. At the present stage of management, the ability of enterprises to 

maintain the acquired advantages over a long period of time becomes important. 

Sustainable development of the economy of the enterprise is determined by the 

destructive influence of external and internal factors on the economic potential of the 

enterprise. This study identifies the vector of increasing the competitiveness of 

enterprises, taking into account the provisions of the concept of sustainable 

development. Sustainable development of the enterprise is the development and 

implementation of technological and technical innovations. It is established that the 

main stimulus for investment in new products is a high return on investment. The study 

on the effectiveness of the implementation of innovation policy in the food industry, 

allowed the author to formulate proposals to increase innovation potential. The analysis 

of literature sources showed that it was possible to identify the main factors that affect 

the competitiveness of the enterprise (external and internal). One of the modern 

methods of increasing competitiveness is the method of benchmarking - the technology 

of studying and implementing the best methods of doing business, which helps to 

improve business processes relatively quickly and at lower cost, greatly facilitates the 

formulation of commercial activities, search for weaknesses, and allows effectively use 

the experience and practical results of partners and competitors in their activities. The 

method of benchmarking was used to assess the competitiveness of food industry 

enterprises (on the example of the wine industry) and outlined areas for increasing 

competitiveness. The study concluded that the sustainable development of the enterprise 

is a direction that is in the process of formation in economics at the micro level, which 

confirms the diversity of opinions, considerations, economic evidence on the 

peculiarities of its essence and formation. It is concluded that further attention needs to 
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be paid to the formation of a unified approach to measuring and reflecting the key 

results of the enterprise on the basis of qualitative and quantitative analysis of external 

and internal sustainability factors based on the current state and development of the 

enterprise. sustainable development. 

Keywords: competition, market, enterprises, sustainable development, competitive 

advantages. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі господарювання важливого 

значення набуває здатність підприємств утримувати здобуті переваги протягом 

тривалого періоду часу. Сталий розвиток економіки підприємства визначається 

деструктивним впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на 

економічний потенціал підприємства. Для забезпечення стійкості свого 

функціонування суб’єкти господарювання повинні приймати превентивні рішення 

щодо змін зовнішнього середовища.  

Харчова промисловість є пріоритетною і стратегічно важливою галуззю 

України. Доступність харчових продуктів, їх якість та екологічність впливають на 

рівень продовольчої безпеки держави, виступають індикаторами її соціальної 

стабільності та досягнення високої національної конкурентоспроможності. [1] 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню конкуренції та 

конкурентоспроможності підприємств та їх товарів, чинників, які на них 

впливають, та методів оцінки присвячені праці багатьох відомих закордонних 

вчених, таких як: Фрідріх А. фон Хайєк, І. Ансофф, Ф. Котлер, М. Портер, 

А. Томпсон, Р. Фатхутдінов, А. Юданов, а також вітчизняних науковців: 

Є. Азарян, А. Воронкової, С. Гаркавенка, В. Герасимчука, І. Должанського, 

Т. Загорної, О. Школьного та ін. 

Мета статті. Метою даного дослідження є визначення векторів підвищення 

конкурентоспроможності підприємств з урахування положень концепції сталого 

розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Сталий розвиток визначається як форма 

взаємодії суспільства і природи, при якій забезпечується виживання людства та 

збереження навколишнього середовища, нинішні покоління забезпечують свої 

життєві потреби, не позбавляючи майбутні покоління можливості також 

задовольняти власні потреби. [1] 

Сталий розвиток – це досягнення розумної збалансованості соціально-

економічного розвитку людства і збереження навколишнього середовища, різке 

скорочення економічного диспаритету між розвиненими країнами та країнами, що 

розвиваються шляхом як технологічного процесу, так і раціонального 

споживання. Отже, стійким розвитком підприємства можна вважати розробку та 
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впровадження технологічних та технічних інновації. Важливішою задачею знайти 

баланс між економічним розвитком та збереження природних ресурсів для 

майбутніх поколінь. 

Стійкого розвитку підприємств важко домогтися за рахунок самих 

підприємств, необхідні державні перетворення за основними напрямами: 

впровадження інформаційно-індустріальних технологій, інновацій збільшення у 

ВВП частки кінцевого продукту [2]. 

Головним стимулом для інвестицій в нові продукти є висока прибутковість 

капіталовкладень. Нововведення дозволяють підприємствам отримати додаткові 

конкурентні переваги та бути лідерами на ринку. Проведене дослідження щодо 

ефективності реалізації інноваційної політики на підприємствах харчової 

промисловості, дозволили автору сформулювати пропозиції, які підвищать їх 

інноваційний потенціал: 

1. Вектор бюджетної політики повинен орієнтуватися на підтримку базисних

інновацій. При її здійсненні необхідно функціонування інституту незалежної 

експертизи. Необхідно змістити акценти в пріоритетах бюджетної політики на 

користь експорто-орієнтованих підприємств, які освоюють екологічні та 

ресурсозберігаючі технології. 

2. Механізм фінансування інноваційної сфери повинен бути адекватний

завданням та вимогам існуючого економічного середовища. Важливо забезпечити 

функціонально-цільову мобілізацію, концентрацію фінансових ресурсів у 

спеціальних фінансових фондах, утворених на всіх рівнях даної сфери. 

3. Розробка механізму державного регулювання та підтримка міжнародного

трансферту технологій. 

4. Підвищення конкурентоспроможність підприємства та його продукції на

внутрішньому на зовнішньому ринку за рахунок впровадження 

ресурсозберігаючих технологій. 

Проблема конкурентоспроможності підприємства та його продукції є одним 

із важливих чинників забезпечення сталого розвитку підприємства. Фрідріх А. 

фон Хайєк стверджував «суспільства, які покладаються на конкуренцію, 

успішніше за інших досягають своєї мети» [2]. 

В Законі України «Про захист економічної конкуренції» дано таке 

визначення «економічна конкуренція – змагання між суб’єктами господарювання 

з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами 

господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають 

можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт 

господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку» [3]. 

Позитивна роль економічної конкуренції в ринкових умовах проявляється в ряді 
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функцій, виконуючи які вона безпосередньо впливає на ефективність 

виробництва, підвищуючи його техніко-технологічний рівень, що, в свою чергу, 

забезпечує поліпшення якості та розширення асортименту продукції, підвищення 

кваліфікації кадрів та імідж підприємства в цілому. 

З поняттям «конкуренція» тісно пов’язано поняття 

«конкурентоспроможність», яке є одним з базових понять ринкової економіки. 

Аналіз літературних джерел показав: по-перше, основні фактори, які впливають 

на конкурентоспроможність підприємства, можна умовно розділити на зовнішні 

(політичні, економічні, ресурсні, технічні, технологічні, управлінські, 

законодавчі) та внутрішні (методи управління, рівень технологічного та 

організаційного процесу виробництва, стратегічне планування, на маркетингова 

концепція, інноваційний потенціал); по-друге, оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства проводиться за основними показниками: 

виробництва; фінансового стану; конкурентного потенціалу; ефективності збуту 

та просування товарів;соціальної ефективності; екологічності виробництва; 

конкурентоспроможність товару; по-третє, головною метою оцінки 

конкурентоспроможності товару підприємства є забезпечення постійної 

привабливості конкретного товару на ринку і наділення його перевагами в 

порівнянні з аналогічними за призначенням товаром конкурентів.  

Одним із сучасних методів підвищення конкурентоспроможності є метод 

бенчмаркинга – технологія вивчення і впровадження кращих методів ведення 

ділових операцій, що допомагає відносно швидко і з меншими витратами 

удосконалювати бізнес-процеси, значно полегшує формулювання завдань 

комерційно-господарської діяльності підприємства, пошук слабких місць, а також 

дозволяє ефективно використовувати у своїй діяльності досвід і практичні 

результати партнерів і конкурентів [4,5]. Бенчмаркінг проводиться за певною 

технологією, яка складається із ряда послідовних етапів (на прикладі підприємств 

виноробної галузі).  

Етап 1. На основі інформації з форм бухгалтерської звітності, виробничо-

господарської та фінансової діяльності ПрАТ «Одесавинпром», оцінено слабкі та 

сильні сторони, виділено області діяльності, які мають бути вдосконалено. 

Наведена інформація є основою для розробки SWOT-аналізу підприємства 

(табл. 1). 
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Таблиця 1 

SWOT – аналіз ПрАТ «Одесавинпром» 

          Внутрішні 

фактори 

Зовнішні 

фактори 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

Імідж і вдале розташування; 

наявність корпоративної, 

ділової та функціональних 

стратегій; наявність власної 

сировинної бази; широкий 

асортимент продукції; 

наявність продукції у всіх 

регіонах України; гнучка 

цінова політика; наявність 

сучасної лабораторії; 

соціальна забезпеченість 

працівників.  

Недостатній асортимент 

продукції класу 

«Преміум»; залежність 

бюджету маркетингу від 

ринкової вартості; 

недостатня реалізація 

продукції через власну 

збутову мережу; 

неможливість 

контролювати роздрібну 

ціну; обмежений імпорт 

продукції; недостатньо 

ефективна збутова 

система; обмеженість 

власних коштів; залежність 

від імпортних матеріалів. 

Можливості (О) SxO WxO 

Збільшення обсягів 

виробництва продукції; 

скорочення чисельності й 

зміна складу імпортерів 

продукції в Україну; 

скорочення чисельності 

підприємств виноробства; 

невелика кількість прямих 

конкурентів; зміни 

споживання в сегментах; 

наявність нових технологій 

виробництва вин. 

Розширення географії ринків 

збуту продукції; випуск 

нових видів продукції всіх 

цінових сегментів; 

створення нових брендів; 

випуск колекції вин під 

новою торговою маркою; 

позиціонування продукції як 

екологічної та високоякісної; 

створення центра винного 

туризму. 

Вихід на нові ринки, в 

тому числі, і на закордонні; 

розширення асортименту 

продукції; збільшення 

кількості фірмових 

торгових точок; 

підвищення маркетингової 

активності. 

Загрози (Т) SxT WxT 

Скорочення площ 

виноградників; зростання 

обсягів імпорту; скорочення 

обсягів експорту; зростання 

інфляції; підвищення акцизу; 

збільшення рекламної 

активності конкурентів; 

висока залежність від врожаю 

винограду, зміни в 

податковому законодавстві 

України. 

Застосування гнучкої 

цінової політики; 

використання 

маркетингових інструментів; 

підписання довгострокових 

договорів з надійними 

дистриб’юторами; відмова 

від низькорентабельної 

продукції; збільшення площі 

власної сировинної бази. 

Налагодження ефективної 

дилерської торгівлі по всій 

Україні; збільшення в 

структурі зведеного 

бюджету підприємства 

частини бюджету 

маркетингу; створення 

резерву виноматеріалів; 

контроль роздрібної ціни. 

власна розробка 
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Виходячи з проведеного SWOT-аналізу, можно визначити бізнес-процеси, які 

найбільшою мірою впливають на ключові фактори успіху (КФУ) ПрАТ 

«Одесавинпром». 

Етап 2. Пошук компанії – еталона. Аналіз літературних джерел щодо 

основних гравців на ринку винної продукції показав, що основними конкурентами 

ПрАТ «Одесавинпром» є ВТК «Шабо», ТОВ «Коблево» та ЗАТ «Одеський завод 

шампанських вин». Визначено конкурентоспроможність ПрАТ «Одесавинпром» 

за методами: вагових коэфіцієнтів; баготокутника конкурентоспроможності 

(рис. 1). 

Рис. 1 Багатокутник конкурентоспроможності власна розробка 

Проведений огляд літературних джерел, а також визначення існуючого стану 

конкурентоспроможності ПрАТ «Одесавинпром» дав змогу визначити еталонне 

підприємство – ВТК «Шабо». 

Етап 3. Складено профіль конкурентних переваг та недоліків ПрАТ 

«Одесавинпром» в співпіставленні до прийнятого еталону – ВТК «Шабо» (табл. 2) 

Таблиця 2 

Профіль конкурентних переваг та недоліків ПрАТ «Одесавинпром» 
КФУ 

В
аг

а 

К
Ф

У
У

 

Г
ір

ш
е 

ет
ал

о
н

у
 

(-
5

)

Г
ір

ш
е 

ет
ал

о
н

у
 

(-
2

)

Г
ір

ш
е 

ет
ал

о
н

у
 

(-
1

)

Н
а 

р
ів

н
і 

ет
ал

о
н

у
 

(0
)

К
р

ащ
е 

ет
ал

о
н

у
 

(+
1

)

З
в
аж

ен
а 

о
ц

ін
к
а
 

З
н

ач
и

м
іс

ть
 

п
р

о
б

л
ем

и
 

Асортимент 0,15 -1 -0,15          5 

Якість продукції 0,15 -1 -0,15          3 

Ціна 0,15 -1 -0,15          4 

Технологічний рівень 0,25 -2 -0,50          2 

Маркетингова активність 0,20 -5 -1,00          1 

Кваліфікація кадрів 0,10 -1 -0,1          6 

власна розробка 
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Етап 4. Аналіз інформації, наведеної в табл. 2, дає можливість визначити 

приорітетність рішення проблем, які є в ПрАТ «Одесавинпром», для підвищення 

конкурентоспрожності. 

Головною пробемою, яку необхідно вирішити у розрізі концепції сталого 

розвитку, є підвищення технологічного рівня ПрАТ «Одесавинпром», у тому 

числі його логістичної складової. 

Висновки. Дослідження свідчать, що сталий розвиток підприємства є 

напрямом, який проходить процес становлення в економічній науці на мікрорівні, 

що підтверджує різновекторність думок, міркувань, економічних доведень, щодо 

особливостей його сутності та формування. Однак підтримки довготривалого 

розвитку сьогодні потребує кожне підприємство, що можливо шляхом вивчення, 

систематизації тих складових, чинників впливу, які створять конструктивний 

погляд на вирішення зазначених питань в ключових аспектах, які відповідатимуть 

вимогам сучасним швидкозмінним, трансформаційним умовах економіки. 

Подальшої уваги потребує формування єдиного підходу до виміру та 

відображення ключових результатів діяльності підприємства на засадах якісного і 

кількісного аналізу факторів зовнішнього і внутрішньої стійкості на основі 

системи показників поточного стану та розвитку підприємства з метою завчасного 

попередження небезпеки і прийняття необхідних заходів підтримки та 

забезпечення сталого розвитку. 
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ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ 

МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

Анотація. У статті досліджується застосування інноваційних інструментів 

державного регулювання ринку медичних послуг у медичній сфері як одній з 

найважливіших елементів в системі охорони здоров’я України. Розглянуто 

інноваційні методи та інструменти державного регулювання у процесі 

реформування системи охорони здоров’я України та її подальшого розвитку з 

постійним підвищенням якості медичних послуг як на регіональному так і на 

державному рівнях. Розкрито сутність поняття «державне регулювання 

інноваційного розвитку ринку медичних послуг» як складної багаторівневої і 

багатокомпонентної системи заходів, спроможної забезпечити ефективне 

функціонування та інноваційний розвиток сфери охорони здоров’я. 

Проаналізовано фактори, що впливають на інноваційний розвиток на ринку 

медичних послуг. Описано стадії імплементації інноваційного процесу на ринку 

медичних послуг. Виокремлено інструменти формування інноваційного розвитку 

ринку медичних послуг та запровадження цільових програм розвитку сфери 

охорони здоров’я. Сформульовано рекомендації для впровадження 

інструментарію державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони 

здоров’я України, які передбачають втілення комплексу заходів, що зорієнтовані 

на інтелектуалізацію всієї системи державного регулювання інноваційного 

розвитку цієї сфери. Обґрунтовано необхідність розвитку інноваційних 

інструментів державного регулювання ринку медичних послуг України з метою 

вироблення стратегій підвищення якості медичних послуг. Один із факторів, які 

допоможуть наблизитися Україні до сучасного рівня європейських країн – це 

творення єдиної національної політики на ринку надання якісних медичних 

послуг на основі системи сучасних стандартів медичної допомоги. Базою 
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розвитку є інновації у досліджуваній сфері, без яких неможливе підвищення 

продуктивності медичних послуг, економічних показників діяльності суб’єктів 

господарювання галузі охорони здоров’я. 

Ключові слова: інновації,інноваційний процес,інноваційний розвиток, 

інноваційні інструменти, ринок медичних послуг, державне регулювання, система 

охорони здоров’я. 
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INNOVATIVE TOOLS OF STATE REGULATION OF THE MEDICAL 

SERVICES MARKET 

Abstract. The paper studies application of innovative tools of state regulation of 

the medical services market in modern medical sphere as one of the most important 

elements in the health care system of Ukraine. It reviews innovative methods and tools 

of state regulation in the process of reforming the health care system of Ukraine and its 

further development with the constant improvement of the medical services quality at 

both the regional and state levels. The author reveals the essence of the concept “state 

regulation of innovative development of the medical services market” as a complex 

multilevel and multicomponent system of measures, which is capable of ensuring 

effective functioning and innovative development of health care. The factors are 

analyzed that influence the innovative development in the medical services market. The 

stages of the innovation process implementation in the medical services market are 

described. The tools are identified that form innovative development of the medical 

services market and introduce targeted programs for the health care development. The 

author provides recommendations for the implementation of state regulation tools for 

innovative development of health care in Ukraine, which envisage fulfillment of a set of 

measures aimed at intellectualizing the entire system of state regulation of innovative 

development in this area. The article substantiates a necessity to develop innovative 

tools of state regulation of the Ukrainian medical services market with a purpose of 

working out strategies of increasing the medical services quality. One of the factors that 

will help Ukraine to be closer to the current level of European countries is the creation 

of a single national policy in the market of quality medical services based on a system 

of modern standards of medical care. The basis of development is innovations in the 

research area, without which it is impossible to increase the productivity of medical 

services, economic performance of health care entities. 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №5 (5) 2020 

329

Keywords: innovations, innovation process, innovative development, innovative 

tools, medical services market, state regulation, healthcare system. 

Постановка проблеми. Медична галузь охорони здоров’я України 

знаходиться в стані впровадження трансформаційної реформи, основною метою 

якої є формування відповідної моделі охорони здоров’я. Тож, застосування 

інноваційних інструментів державного регулювання ринку медичних послуг є 

необхідною складовою, що забезпечує справедливий і рівний доступ для всіх 

верств населення до потрібних медичних послуг та надання високоякісних 

послуг. При цьому, послуги, що надаються мають бути економічно 

необтяжливими при збереженні соціально прийнятного обсягу державних 

гарантій, що, в свою чергу,має стимулювати і забезпечувати ефективний розвиток 

медичної галузі.  

Аналіз світового досвіду демонструє, що найбільш ефективною є така модель 

системи охорони здоров’я в якій гармонійно та вдало поєднані інноваційні 

інструменти державного регулювання ринку медичних послуг, що забезпечують 

належну та повноцінну діяльність медичних закладів та сприяють наданню 

високоякісних медичних послуг. Сфера охорони здоров’я повинна забезпечувати 

задоволення потреб громадян у якісних і доступних медичних послугах, що є 

вкрай важливим завданням для України. Це сприятиме розвитку наукових 

досліджень у сфері охорони здоров’я і впровадженню їх результатів у діяльність 

суб’єктів господарювання медичної сфери, підвищуватиме рівень якості та 

конкурентоспроможності медичних послуг, а також дозволить покращити модель 

охорони здоров’я населення. Враховуючи зазначене розгляд особливостей 

застосування інноваційних інструментів державного регулювання ринку 

медичних послуг України є актуальним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематику застосування 

інноваційних інструментів державного регулювання ринку медичних послуг 

досліджувала значна кількість науковців. Зокрема, наукові праці Б.Б. Лемішко, 

Р.Ю. Грицко присвячені аналізу деяких аспектів застосування інноваційних 

інструментів для розвитку ринку медичних послуг в рамках сучасних викликів, 

що вплинули на розвиток та становлення діяльності медичних закладів.  

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження особливостей 

застосування інноваційних інструментів державного регулювання ринку 

медичних послуг. Для досягнення мети визначено такі завдання: проаналізувати 

сутність інновацій ринку медичних послуг, його нинішній стан та державне 

регулювання інноваційного розвитку в досліджуваному секторі;визначити 

основні інноваційні інструменти державного регулювання ринку медичних 
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послуг; запропонувати превентивні заходи щодо реалізації основних інструментів 

державного регулювання інноваційного розвитку ринку медичних послуг. При 

проведенні дослідження були використані загальнонаукові й спеціальні методи 

дослідження, зокрема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення та системно-

структурний аналіз. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поточна система охорони 

здоров’я є галуззю, в якій найважливішу роль відіграє забезпечення належного 

ринку медичних послуг та рівня життя, у зв’язку з чим основною державною 

внутрішньою функцією України є охорона здоров’я громадян, шляхом 

державного регулювання ринку з застосуванням інноваційних інструментів [1, 

с. 23]. 

Розвиток інноваційної діяльності має особливості управління, оскільки в 

будь-якій сфері, включаючи і охорону здоров’я, для медичних установ необхідна 

розвинена інфраструктура. На ринку медичних послуг під інноваційним 

розвитком розуміють оснащення сучасним обладнанням, підготовленість 

медичних кадрів та умови впровадження інновацій, що є пріоритетом розвитку 

новітніх технологій [2, с. 60]. 

Під інноваціями на ринку медичних послуг необхідно розуміти результат 

діяльності, взаємопов’язаної з розвитком медичних технологій, наукових 

досягнень і передового досвіду, що спрямована на отримання якісно нової ідеї 

оздоровлення, лікування, управління процесами в медичній галузі, отримання 

нових медичних товарів, технологій або послуг і оволодіння конкурентними 

перевагами. Інноваційний розвиток ринку медичних послуг є оптимальним 

шляхом кардинального поліпшення здоров’я та якості життя, боротьби з 

передчасною смертністю населення і вирішення демографічних проблем країни 

[3, с. 70].  

Інновації на ринку медичних послуг сконцентровані на ефективному 

використанні фондів, впровадженні ресурсозберігаючих технологій і розвитку 

нових організаційно-правових форм медичних організацій на підставі 

розроблених науково обґрунтованих підходів до формування стандартів ведення 

хворих за різними видами медичної допомоги на всіх рівнях. Упровадження 

інноваційних технологій необхідне не тільки на рівні медичного закладу, але й на 

рівні держави шляхом реалізації державної інноваційної політики [2, с. 60]. 

Перш за все, необхідно окреслити сутність поняття «медична послуга», а 

також виділити її відмінності від медичної допомоги та медичного 

обслуговування. Як правило, в спеціалізованій медичній літературі і 

термінологічних довідниках медична послуга визначається як будь-яке 

обстеження, лікування або інша дія, що має профілактичну, діагностичну, 
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лікувальну або реабілітаційну спрямованість і виконується лікарем або іншим 

медичним працівником та має самостійне закінчене значення і визначену вартість. 

При цьому, поняття «медична допомога» включає в себе вже цілий комплекс 

медичних послуг, спрямованих на збереження життя, відновлення здоров’я при 

гострих захворюваннях, досягнення ремісії при хронічних захворюваннях, а 

також допомоги при вагітності та пологах. Термін «медичне обслуговування» не 

має загальноприйнятого визначення, але в його змістовній характеристиці можна 

виділити обов’язкову наявність обґрунтованого переліку медичних послуг, що 

підлягають наданню певній групі населення. 

Отже, медична послуга є найбільш деталізованою, вихідною категорією 

сфери охорони здоров’я, тому питання пошуку оптимальних умов для її 

інноваційного розвитку повинне бути в центрі уваги. Сукупність факторів, що 

впливають на інноваційний розвиток на ринку медичних послуг, надзвичайно 

великий, але тим не менш, доцільно їх класифікувати (рис. 1) [4, с. 82-83]. 

Рис. 1 Фактори, що впливають на інноваційний розвиток на ринку медичних 

послуг 

Примітка: сформовано на основі джерела: [4, с. 83]. 

Фактори впливу на інноваційний розвиток ринку медичних послуг 

Нормативно-правове та нормативне регулювання 

організаційно-правовий статус медичної організації, стандарти надання медичних 

послуг, розвиток медичного страхування; наявність системи страхування медичних 

працівників тощо 

Технологічні фактори 

рівень розвитку медичної науки та техніки, доступність нових технологій, загальних 

вплив технологій на суспільство тощо 

Соціально-економічні фактори 

рівень фінансування охорони здоров’я, ефективність використання ресурсів, 

рівеньжиття населення, рівень соціального забезпечення населення тощо 

Людський фактор 

здатність персоналу медичної організації оволодівати новими технологіями, спосіб 

життя конкретної людини, професійна компетентність лікаря тощо 
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На сучасному етапі розвитку ринку медичних послуг зазначені фактори є 

стримуючими процесами інноваційного розвитку медицини в Україні. 

Стимулюючим фактором розвитку інновацій на ринку медичних відносин, в 

першу чергу, є ринкова конкуренція. В умовах ринку медичні установи, що 

надають медичні послуги, постійно змушені шукати шляхи скорочення 

фінансових витрат і виходу на нові ринки реалізації своїх послуг, де в результаті 

лікувально-профілактичні установи, що першими освоїли ефективні інновації, 

отримують вагому перевагу над конкурентами.  

Інновації в охороні здоров’я є реалізованим на ринку медичних послуг 

результатом, отриманим від вкладення капіталу в новий продукт, устаткування, 

обладнання або технологію. Впровадження інновацій являє собою процес в 

охороні здоров’я з послідовних ланцюгових подій, в результаті яких інновація 

перетворюється з ідеї в конкретний продукт, технологію або послугу і 

поширюється в практичному використанні для досягнення загально-медичних 

цілей. Імплементація інноваційного процесу на ринку медичних послуг 

складається з 8 стадій (див. рис. 2.) [2, с. 60-62]. 

Рис. 2 Стадії імплементація інноваційного процесу на ринку медичних послуг. 

Примітка: сформовано на основі джерела: [2, с. 61-62]. 

Імплементація інноваційного процесу на ринку медичних послуг 

1. Ініціаціювання інновації.

2.Створення власне інтелектуального продукту та концепції оздоровлення.

5. Виробництво інноваційного продукту.

3. Маркетинг для проектування наступнихстадій циклу інновацій.

4. Стадія реалізації дослідницьких робіт.

6. Комерціалізація інновацій.

7.Просування інновацій.

8.Моніторинг на баз ісформованої інновації.
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Оскільки реалізація інноваційної діяльності являється досить складним, 

комплексним процесом, що охоплює всі функціональні сфери – планування, 

наукові дослідження, розроблення проектів, виробництво медичної послуги, 

маркетинг, то модернізація всіх напрямів діяльності вимагає розробки 

відповідних організаційних та економічних інструментів, що дозволяють 

удосконалювати інноваційну інфраструктуру на ринку медичних послуг як 

спеціалізовану цільову організаційну та управлінську підсистему ринку медичних 

послуг, покликану стимулювати та надавати дієвої підтримки появи, оформлення 

та реалізації інноваційних ідей, продуктів і технологій [5, с. 47]. 

Узагальнюючи існуючі дефініції, під організаційно-економічними 

інструментами інноваційного розвитку на ринку медичних послуг варто розуміти 

категорії організаційного або економічного характеру, що свідомо та 

цілеспрямовано використовуються в інтересах інноваційного розвитку медичних 

організацій, здатних кількісно та якісно впливати на медичні послуги. В той же 

час зазначені організаційно-економічні інструменти забезпечення інноваційного 

розвитку медичної організації дозволяють обумовити, що інноваційний розвиток 

медичної організації має проходити за трьома основними напрямами: лікувально-

діагностичний процес, організаційно-управлінська система, інформаційне 

забезпечення медичної організації.  

Рівень розвитку лікувально-діагностичного процесу головним чином 

характеризується якістю медичних послуг, тож інноваційний розвиток 

лікувально-діагностичного процесу залежить від здатності медичної організації на 

практиці оволодівати сучасними методами та технологіями надання медичних 

послуг. Розроблення ефективної системи стандартизації є однією з важливих умов 

забезпечення інноваційного розвитку охорони здоров’я. Через досягнення 

заданого медико-економічним стандартам рівня медичні організації намагаються 

досягти відповідної якості. Однак,стандарти описують технології лікування 

загально, їх основна мета полягає у встановленні вартості при застосуванні тих чи 

інших технологій лікування, що в результаті призводить до виникнення бар’єрів 

для інноваційного розвитку та створення нових стандартів лікувально-

діагностичного процесу.  

Формування єдиної національної політики на ринку надання якісних 

медичних послуг на основі системи сучасних стандартів медичної допомоги 

дозволить наблизитися Україні до сучасного рівня європейських країн. Програми 

розвитку матеріально-технічної бази медичних організацій та підвищення 

кваліфікації медичних працівників – ще один невід’ємний інструмент 

забезпечення інноваційного розвитку лікувально-діагностичного процесу.  

Інноваційний     розвиток    організаційно-управлінської   системи   медичних 
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установ вимагає застосування всього комплексу сучасних інструментів. Цей 

комплекс інструментів можна структурувати за рівнями відповідно до 

компетенцій. Істотний вплив на інноваційний розвиток організаційно-

управлінської системи медичної організації має розвиток таких напрямків, як 

державно-приватне партнерство та страхування відповідальності лікарів.  

За допомогою механізмів державно-приватного партнерства завдання щодо 

реалізації інноваційного підходу до управління в медичній організації є цілком 

реальним. Застосування державно-приватного партнерства здатне привнести 

культуру, знання, способи та інструменти корпоративного управління, за 

допомогою яких, на наш погляд, можлива реалізація набагато більш ефективного 

та фахового управління ключовими активами медичної організації: людськими, 

фінансовими, матеріальними, інтелектуальними активами, інформаційними 

технологіями та активами взаємовідносин. 

Система страхування відповідальності лікарів – обов’язкова умова для 

функціонування систем охорони здоров’я в переважній більшості розвинених 

європейських країнах. Упровадження цієї системи дозволить реалізувати 

фінансову відповідальність в охороні здоров’я, дасть можливість здійснювати 

професійну діяльністю, а не відволікатися на вирішення проблем, які відносяться 

до компетенції інших організацій, що в свою чергу сприятиме підвищенню якості 

медичних послуг.  

Ще один інструмент забезпечення інноваційного розвитку медичної 

організації – це збалансована система показників ефективності діяльності, 

спрямована на підвищення якості та ефективності медичної допомоги. Система 

враховує особливості медичної організації, її кадрового, фінансового, 

інноваційного потенціалу, пов’язуючи показники діяльності всіх підрозділів і 

співробітників медичної організації. По суті, система збалансованих показників є 

інструментом, що допомагає реалізувати стратегію медичної організації. 

Діяльність кожного підрозділу та співробітника медичної організації при цьому 

повинна бути спрямована на досягнення спільної мети [4, с. 88-91]. 

Інструментарій державного регулювання сфери охорони здоров’я 

розглядаємо як цілісність методів та принципів, поетапність впровадження яких є 

взаємовигідною для суб’єктів господарювання, а ціллю кількісного та якісного 

впливу є на задоволення медичних потреб суспільства та сталого розвитку 

діяльності на ринку медичних послуг. Використання інструментів має бути 

направлено на підвищення ефективності функціонування й 

конкурентоспроможності, характеристичними критеріями якої має бути 

доступність медичної допомоги, рівень та якість медичних послуг, максимальне 

використання усіх ресурсів, оптимізація процесу менеджменту завдяки 
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удосконаленню принципів, підходів та функцій управління. Спрощений  

державного регулювання сфери охорони здоров’я представлена на рис. 3.  

Рис. 3 Спрощений механізм державного регулювання сфери охорони здоров’я 

Примітка: сформовано на основі джерела: [6, с. 172]. 

Як видно з рисунку, механізм державного регулювання сфери охорони 

здоров’я поділяється на методи прямого та непрямого впливу. До методів прямого 

впливу належать адміністративні та економічні інструменти, зокрема 

ліцензування; акредитація та реєстрація; стандартизація, здійснення державних 

видатків тощо. При регулюванні сфери охорони здоров’я методи непрямого 

впливу (наприклад, захист прав інтелектуальної власності шляхом патентування 

об’єктів інтелектуальної власності) не використовують [6, с. 172-173]. 

Активні процеси реорганізації системи охорони здоров’я в Україні, що 

тривають на сучасному етапі як на загальнодержавному, так і на регіональному та 

комунальному рівнях управління вимагають застосування нових методів і 

інструментів  управлінської діяльності. 

Завдання, що постають перед практичними органами управління охороною 

здоров’я у контексті необхідності виконання Закону України «Про внесення змін 

до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення 

надання медичної допомоги» [7], надзвичайно відповідальні. Основними 

інноваційними інструментами державного управління є аутсорсинг, бенчмаркінг, 

реінжиніринг, електронне врядування та проектний менеджмент, зміст яких 

подано на рис. 4 [8, с. 9]. 

Механізм  державного регулювання 

Методи прямого впливу Методи непрямого впливу 

Адміністративні 

інструменти 

(ліцензування; 

акредитація та 

реєстрація; 

стандартизація) 

Економічні 

інструменти 

(здійснення 

державних 

видатків) 

Захист прав інтелектуальної 

власності шляхом патентування 

об’єктів інтелектуальної власності 
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Рис. 4 Зміст інноваційних інструментів державного управління 

Примітка: сформовано на основі джерела: [9, с. 166]. 

Інноваційним механізмом державного управління вважається штучно 

створена складна система, що має визначену структуру, сукупність правових 

норм, методів, засобів державного впливу на об’єкт управління і базується на 

використанні інноваційних інструментів управління з метою досягнення 

поставлених цілей, де при цьому інноваційні методи управління та їх інструменти 

можуть успішно застосовуватись у різних традиційних механізмах державного 

управління (політичному, організаційному, мотиваційному, економічному і 

правовому), що належать до комплексного механізму державного управління 

системою охорони здоров’я в Україні [10, с. 112]. 

Одним із методів розвитку і управління системи охорони здоров’я прийнято 

вважати програмно-цільове управління. Основна особливість державного 

регулювання на основі використання програмно-цільової моделі інноваційного 

розвитку на ринку медичних послуг – це його націленість на кінцевий результат. 

Стосовно сфери охорони здоров’я кінцевий результат програмно-цільового 

управління виражається в скороченні смертності, інвалідності і захворюваності 

населення, підвищення якості та доступності медичної допомоги, поліпшення 

демографічної ситуації [2, с. 62]. 

Тому інноваційна модель розвитку охорони здоров’я повинна передбачати 

єдність медичної науки, розвиток системи безперервної медичної освіти, 

міжнародне партнерство з провідними країнами та науковими центрами, охорону 

інтелектуальної власності, розвиток державно-приватного партнерства, створення 

цільових міжвідомчих медичних наукових програм тощо (рис. 5.) [5, с. 46]. 

Інноваційні інструменти державного управління 
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Рис. 5. Інструментарій інноваційної моделі ринку медичних послуг. 

Примітка: сформовано на основі джерела: [11, с. 153]. 

Для реалізації стратегічних напрямів державного регулювання 

інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я в Україні необхідно 

сформувати та втілити систему заходів із залученням інструментарію 

державної інноваційної політики. Регулювання з боку державних органів 

інноваційної діяльності у сфері охорони здоров’я повинно бути 

багатопрофільним і відповідати тим напрямам та сферам, що передбачають 

активний розвиток, внесення змін і реалізацію інноваційних програм. На 

сьогодні державні наукові та науково-технічні програми є основним засобом 

реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Вони передбачають 

концентрацію науково-технічного потенціалу країни для розв’язання 

найважливіших національних проблем. 

На сучасному етапі українського державотворення інноваційний розвиток 

ринку медичних послуг передбачає: 

- створення умов для розвитку фундаментальних і прикладних

біомедичних наукових досліджень; 

- розвиток системи планування і прогнозування наукових досліджень,

вибір пріоритетних напрямів; 

- концентрацію фінансових засобів і кадрових ресурсів за пріоритетними

та інноваційними напрямами розвитку медичної науки; 

- формування   державного    завдання    на    розроблення   нових медичних

технологій профілактики, діагностики та лікування захворювань і реабілітації 
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хворих, на обґрунтування обсягів їх реалізації та розроблення алгоритмів 

упровадження і контролю їх застосування; 

- розроблення наукових програм фундаментальних досліджень, що

виконують в межах міжнародної взаємодії наукових колективів, установ, 

організацій; 

- створення системи впровадження результатів науково-технічної діяльності

в практику охорони здоров’я з використанням різних форм державно-приватного 

партнерства, підтримкою малого і середнього бізнесу в медичній науці. Лише за 

таких умов варто сподіватись на якісні зміни в системі охорони здоров’я України 

[11, с. 154]. 

Тому Україна повинна визначити чіткі орієнтири та пріоритетні напрями 

інноваційного розвитку ринку медичних послуг, розробити, політику задля 

досягнення стратегічних цілей інноваційного розвитку ринку медичних послуг та 

забезпечити належний рівень процесу управління, ухвалення рішень задля 

досягнення стратегічних цілей інноваційного розвитку ринку медичних послуг. 

Висновки. Отже, в сучасних умовах функціонування економіки України 

інноваційний розвиток ринку медичних послуг відкриває нові напрями 

підсилення рівня охорони здоров’я й оздоровлення населення. Фундаментом 

такого розвитку є інновації у досліджуваному сегменті, без яких неможливе 

підвищення продуктивності медичних послуг, економічних показників діяльності 

суб’єктів господарювання галузі охорони здоров’я. Отже, перед охороною 

здоров’я, як і перед будь-якою економічною діяльністю, пов’язаною з 

використанням обмежених ресурсів, стоять два основні завдання: забезпечення 

ефективності та якості у забезпеченні та надані медичних послуг. А тому одним із 

стратегічних завдань надання медичних послуг високої якості є забезпечення 

інноваційного розвитку ринку медичних послуг. В цілому, ефективна інноваційна 

діяльність ринку медичних послуг, що виявляється в якісному поліпшенні 

показників здоров’я і комфорту життя населення, збільшенні тривалості життя, 

вирішенні демографічних проблем, дозволяє країнам бути успішними в 

загальносвітовому масштабі і є одним із головних показників у глобальному 

індексі конкурентоспроможності. 

Отримані результати дослідження можуть бути використані для 

вдосконалення системи державного регулювання інноваційного розвитку ринку 

медичних послуг, що дасть змогу стимулювати інноваційну діяльність та 

підвищити рівень наданні медичних послуг населенню. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЯК СКЛАДОВА НАВЧАННЯ З НАДАННЯ 

ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Анотація. У статті проводиться аналіз надання допомоги постраждалим у 

розвинених країнах  на догоспітальному етапі (домедична допомога, перша 

допомога і т.ін.), тобто підтримується життя постраждалого, який знаходиться у 

невідкладному стані до приїзду бригади лікарів. 
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У різних країнах світу, в залежності від принципів роботи, визначаються два 

основні підходи до організації надання екстреної медичної та домедичної 

допомоги постраждалим, а саме: 

- англо-американська (здійснюється за принципом «взяти і вести»), згідно з

якою допомога постраждалим надається екстреними медичними техніками 

різного рівня, в тому числі і парамедиками; 

- німецько-французький (здійснюється за принципом «перебувати і

лікувати»), який передбачає наявність лікарів у складі бригади швидкої допомоги. 

При цьому у більшості країн ЄС для забезпечення ефективної догоспітальної 

допомоги, залишаючись у рамках бюджету і потенціалу інфраструктури, що вже 

існує, приймаються компромісні рішення.  У країнах, в яких існують ці системи, 

вони змінюються у бік ефективного надання домедичної допомоги.   

Взагалі у світі існує велике різномаїття підходів з надання екстреної 

медичної та домедичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях. 

Але й на сьогоднішній час єдиної виробленої системи організації та управління 

екстреною медичною та домедичною допомогою постраждалим не існує. У різних 

країнах, залежно від організаційної структури охорони здоров’я, нормативно-

правової бази, на випадок виникнення надзвичайної ситуації природного, 

техногенного та соціального характерів, ця проблема вирішується по різному.     

Наводяться приклади різних підходів до оптимізації надання домедичної 

допомоги постраждалим. 

Пропонується створити в Україні єдину систему підготовки навчання з 

надання домедичної допомоги постраждалим, яка б працювала за єдиним 

законом, єдиними стандартами та протоколами (з використанням досвіду США) 

та розробити єдину програму на основі уніфікованих навчально-методичних 

матеріалів з домедичної допомоги для різних категорій слухачів. 

Ключові слова: домедична допомога, догоспітальний етап, невідкладний 

стан, навчання, спеціалізована медична бригада, парамедики, рятувальники. 
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A  FOREIGN  EXPERIENCE  AS A PART OF  TRAINING OF GIVING THE 

PRE-MEDICAL AID 

Abstract.  Analysis of the giving aid to casualties on the pre-hospital stage in 

high-developed countries is performed in the article (pre-medical aid, first aid etc). It 

means the supporting the life of casualty, who is in the extreme before the arrival of 

doctors. 

Depending of the work principles, there are two main approachers to the 

organisation  of both urgent medical and pre-medical aid to casualties :  

- English-American approach (it is carried out according to the principle “ to take

and to lead”. According to this approach, the aid to casualties is given by emergency 

medical technicians, including paramedics; 

- German-French one ( it is carried out according to the principle “ to be and to

treat”). It means that there are doctors in the ambulance team. 

For the efficiency of the premedical aid except the budget and structure, which 

exist, there are so-called compromise decisions in the majority of the EU countries. And 

these systems change for the efficient pre-medial aid. 

There are a lot of the approachers as for both pre- medical and medical aid 

providing to casualties in case of emergencies in different countries of the world. But 

there is no united system of the organisation and managing the urgent medicaland pre-

medical aid to casualties. Depending on the organisation structure of the health service, 

legislative base, this problem is solved differently in the countries. We mean the 

emergency situations of natural, technic and social origin. 
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There are examples of the different approaches to the optimisation of the giving the 

pre-medical aid to casualties. 

It is proposed to create in Ukraine the united system of training premedical aid 

giving, which should work according to the one law, united standards and protocols ( 

including using the experience of the USA) and to elaborate one programme on the base 

of the unificated scientific and research materials concerning the pre-medical aid for the 

different categories of students. 

Keywords: premedical aid, prehospital stage, urgent state, training, specialised 

ambulance crew, paramedics, rescue-rangers. 

Постановка проблеми. Не буде перебільшенням сказати, що на боротьбу з 

пандемією (інфекційні захворювання, що поширюються у багатьох країнах світу, 

це – чума, холера, грип, корона вірусна хвороба 2019) піднімається практично вся 

прогресивна світова спільнота і одним з найважливіших питань є розробка 

профілактичних заходів з метою локалізації та недопущення подальшого 

розповсюдження епідемії [1].  

Кількість померлих, наприклад, від короновіруса в усьому світі тільки на 

початку пандемії протягом місяця з 30 січня (коли об’явлена загроза здоров’ю 

суспільства на міжнародному рівні – PHEIC) на суботу 29 лютого 2020 року 

склала 2932 людини [2].   

Але є й інша «пандемія», де кількість смертельних випадків не виправдано 

зашкалює. Це техногенні катастрофи, аварії, наслідки надзвичайних ситуацій 

природного та соціально-політичного характеру, дорожньо-транспортні пригоди. 

Не дивлячись на різне походження – шлях вирішення цієї проблеми один: навчити 

переважну більшість населення надавати домедичну допомогу постраждалим на 

догоспітальному етапі.  

В Україні, наприклад, тільки за один місяць 2019 р. і тільки при пожежах 

загинуло в середньому 180 людей та 150 постраждало. 

За такий же проміжок часу при ДТП в середньому загинуло 300 чоловік та майже 

1000 чоловік постраждало. [3]. 

Не рідкість і масштабні автомобільні катастрофи. Так, наприклад, резонансна 

ДТП у Харкові в жовтні 2017 р. забрала життя 6 людей [4].  

21 вересня 2019 р. переповнена пасажирами маршрутка, що прямувала до 

Одеси, зіткнулася з вантажівкою, яка рухалася зустрічною смугою. У результаті 

ДТП загинули 9 людей, ще 4 отримали травми.  

Наступного дня, 22 вересня, на трасі Київ – Чоп, що на Житомирщині, 

бензовоз влетів у пасажирський автобус, що стояв повний людей на узбіччі. На 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Чума
https://uk.wikipedia.org/wiki/Холера
https://uk.wikipedia.org/wiki/Грип
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місці катастрофи загинуло 9 пасажирів автобуса «Житомир – Яремча», 11 осіб 

госпіталізували, 4 з них – у реанімації. 

Знову таки, 22 вересня на Хмельниччині легковий автомобіль на високій 

швидкості врізався у стовп – четверо пасажирів загинули [5]. 

Кожного року в аваріях на дорогах у всьому світі гине близько 1,25 мільйона 

людей. Ще від 20 до 50 мільйонів травмуються. Про це повідомила Організація 

об’єднаних націй у Всесвітній день пам’яті жертв ДТП. А кожного дня у світі при 

НС гине понад 3 тисячі людей та близько 100 тисяч отримують важкі травми [6].  

В Україні середній показник смертності від НС становить 130-135 осіб на 100 тис. 

населення, що перевищує відповідні показники в країнах Європи в 20 разів.  При 

цьому близько 24% постраждалих помирають у лікарнях, а 76% - на 

догоспітальному етапі. За аналогічними показником у розвинутих державах світу 

72% постраждалих помирає саме в лікарні, і тільки 28% на догоспітальному етапі.  

За оцінкою медичних фахівців, в Україні із 100 осіб, які померли на 

догоспітальному етапі, 20% летальних випадків пов'язані з отриманням травм, 

несумісних з життям, а інші 80% випадків – з недостатньою системою організації 

надання медичної допомоги постраждалим безпосередньо в зоні НС та 

неефективністю здійснення заходів з медичної евакуації постраждалих до 

лікувальних закладів, тому  надзвичайно актуальною є проблема своєчасності 

надання невідкладної домедичної допомоги населенню, яке постраждало 

внаслідок НС [7]. 

Аналіз останніх досліджень і публікації. Проблему оптимізації надання 

домедичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі вивчали такі вчені: 

Волянський П.Б., Гринзовський А.М., Гур’єв С.О., Гулай А.М., Долгий М.Л., 

Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Кушнір В.А., Рощін Г.Г., Таймасов Ю.С., 

Терент’єва А.В. та інші. 

Деякі з них, наприклад: Долгий М.Л., Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., 

Кушнір В.А., Рощін Г.Г., Таймасов Ю.С. акцентували увагу своїх досліджень,  у 

тому числі, на проблемах навчання з домедичної допомоги, розробці відповідних 

програм та методичних матеріалів. 

Окремо слід виділити напрям досліджень Волянського П.Б., 

Гринзовського А.М., Гур’єва С.О., Терент’євої А.В. щодо необхідності створення 

системи медичного реагування, яке дозволить:  

наблизити до постраждалих надання допомоги; 

уникнути (мінімізувати) кількість ускладнень на догоспітальному етапі; 

зменшити навантаження на бригади швидкої допомоги. 

Метою статті - визначення подальших напрямів оптимізації розбудови 

надання домедичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі в Україні з 
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урахуванням досвіду провідних країн світу. 

Виклад основного матеріалу. У розвинених країнах дуже велике значення 

надається допомозі постраждалим на догоспітальному етапі і не має значення, як 

це називається – чи домедична допомога, чи перша допомога і т.ін. Суть полягає в 

тому, що життя постраждалого, який знаходиться у невідкладному стані, 

підтримується до приїзду бригади лікарів. 

Так, у Німеччині  існує поняття перша (або невідкладна) допомога. Її 

принцип – негайне транспортування постраждалого (хворого) до лікарні. 

Головні відповідальні за своєчасне транспортування – пожежні команди, 

волонтери Червоного Хреста і Мальтійського ордена. Вони ж надають першу 

допомогу (серцево-легенева реанімація - СЛР, зупинка кровотечі тощо). До їх 

складу входять парамедики, що володіють відповідними навичками. Вони 

навчаються три роки відповідно до закону, що був прийнятий у 2017 році. 

Є також курси базової підтримки життя для пересічних громадян – 8 годин. 

Крім того, згідно з чинним законодавством, права водія будь-якого транспортного 

засобу видаються тільки особі, що пройшла ці курси і успішно склала іспит. 

Теж-таки законодавство зобов’язує керівників великих підприємств і фірм, 

щоб як мінімум 10% працівників володіли навичками надання першої допомоги. 

Поліцейські, стюардеси, працівники супермаркетів, провідники не допускаються 

до роботи без відповідного сертифіката про володіння навичками першої 

допомоги. Навчання проводиться організаціями: Червоний Хрест, 

«Самаритянин», пожежною службою і приватними компаніями. 

Всі виклики (нещасні випадки, НС тощо) спочатку приймає єдиний 

оперативний центр, який надсилає їх до відповідних служб. 

Кожна адміністративна одиниця Німеччини (земля) розділена на квадрати з 

таким розрахунком, щоб від моменту прийняття виклику до прибуття на місце 

події пройшло не більше 7 хвилин. 

Крім того, в Німеччині існує мережа навчальних центрів Euroambulance, де 

слухачі навчаються наданню першої допомоги [8]. 

Служба швидкої медичної допомоги у Франції SAMU (Service d’Aide 

Medicale d’Urgance) є у всіх населених пунктах. 

За кожною спеціалізованою медичною бригадою, до складу якої входить 

парамедик, закріплено автомобіль «Швидкої допомоги».  

Головний принцип – спочатку надати постраждалому (хворому) першу 

допомогу, а потім доправити його до найближчої лікарні. 

Невідкладну допомогу також надають волонтери Мальтійського ордену, 

пожежні команди, але пожежні – тільки в разі виникнення надзвичайних ситуацій. 
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Крім цього, є приватні фірми «Швидкої допомоги», що мають відповідні 

контракти з державою. 

Невідкладну допомогу також надають і поліцейські. 

Для транспортування постраждалих (хворих) використовуються три види 

транспорту: машини «Швидкої допомоги», гелікоптери і санітарні літаки. 

Одними з функцій SAMU є: 

організація навчання лікарів, медичних сестер, шоферів-санітарів і 

добровольців методам надання екстреної медичної допомоги; 

інформування населення про заходи профілактики і правила поведінки в разі 

виникнення катастроф. 

Гелікоптери використовуються при транспортуванні постраждалих (хворих) 

на відстань від 12 до 350 км. Вони особливо актуальні в разі виникнення заторів 

на автомобільних дорогах, а також в разі необхідності транспортування з важко 

доступної місцевості (гори). 

Згідно з установкою Французької Асоціації реанімації (SRLF), якщо в 

гірській місцевості людина одержала травму, що загрожує життю, то 

першочергова задача рятувальників – вилучити постраждалого з місця події, 

враховуючи гіпоксію на висоті і особливості гірської місцевості, які істотно 

ускладнюють надання допомоги [9]. 

За рідким  виключенням, практично на кожний виклик SAMU виїздять 

медики. Крім того, на кожні 20 кілометрів – лікарня, на кожну тисячу громадян – 

один лікар. 

В середніх школах, ліцеях у випускних класах викладається курс першої 

медичної допомоги, складається іспит. 

В країні діють 15 національних асоціацій першої допомоги, серед них –  

Мальтійський орден, Червоний Хрест, орден святого Іоанна, волонтери з системи 

цивільного захисту. 

Нещодавно в пожежних бригадах стали з’являтися медсестри, яких спеціально 

навчали діяти по протоколах в надзвичайних ситуаціях. [10].  

В Ізраїлі навчання з надання першої допомоги – це обов’язкова частина 

шкільної програми старших класів. Програма викладається протягом навчального 

року, розрахована на 60 годин і складається з теоретичної і практичної частин.  

Хто успішно складає іспит, одержує посвідчення волонтера і, якщо побажає, 

вступає до лав «Команди волонтерів «Швидкої допомоги». Ця організація 

створена за ініціативою МОЗ і зараз налічує понад 20 тисяч осіб. 

Якщо волонтер бажає, він може пройти курс навчання у вузі і одержати 

диплом парамедика. 
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Актуальність вивчення домедичної допомоги у державі Ізраіль полягає ще і в 

тому, що в цій країні часто відбуваються теракти. Тобто, від швидких дій свідка 

події залежить життя постраждалого. 

За ініціативою Міністерства охорони здоров’я заснована організація «Іхуд 

Ацала». Це організація байкерів, які навчені надавати першу допомогу. На місце 

події вони прибувають за три хвилини (а «Швидка» – за шість.) В «Іхуд Ацала» 

працює ороієнтовно п’ять тисяч байкерів [11]. 

Компанія «Еліша – Медичний інструктаж» заснована у 2006 році. Проводить 

навчання по «Наданню першої медичної допомоги і реанімації» для організацій, 

приватних осіб та медичного персоналу за наступними рівнями: 

1. Базові курси по наданню першої медичної допомоги (8 годин).

2. Просунуті курси (44 години).

3. Підготовка фельдшерів (144 години).

4. Окремо − просунуті курси різної тривалості для медичного персоналу за

програмами BLS, ACLS, ALS. 

BLS − базова підтримка життя. 

ACLS − просунута кардіологічна підтримка життя. 

ALS − продвинута підтримка життя. 

Викладачі − лікарі вищої категорії − випускники університетів і Військово-

медичної академії Армії оборони Ізраїлю. 

Викладання проводиться на івриті, російській, арабській, англійській і 

французькій мовах. 

В компанії діє відділ вдосконалення навчання, який регулярно підвищує 

рівень викладання, оновлює навчальну базу [12]. 

Навчальний департамент Magen David Adom проводить навчання першій 

допомозі серед таких категорій: пересічні громадяни, працівники підприємств, 

установ. 

Окремо навчаються лікарі, медичні сестри, а також персонал Magen David 

Adom (MDA) за такими рівнями навчання : 

1. Базовий (найнижчий) −  серцево-легенева реанімація, інші види першої

допомоги (24 години). На цьому ж рівні курси для водіїв (транспортування 

постраждалого) − 18 годин. 

2. Парамедики − курс існує з 1996 р. Тривалість − навчальний рік. На курс

щороку набирається 30 слухачів. 

3. Найвищий рівень. Перш за все, це лікарі різних спеціальностей, медичні

сестри. Вони також навчаються реанімації і наданню інших видів допомоги, а 

потім ідуть на спеціальні сесії, що їх організує і проводить Департамент навчання 

MDA. 
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Найвищим рівнем професійної майстерності вважається титул Senior 

Resuscitation Expert (тобто, Старший експерт реаніматолог). Такий титул 

присвоюється і лікарям, і парамедикам. 

Щороку в MDA (на всіх рівнях) навчається приблизно 90 тисяч слухачів [13]. 

У Королівстві Нідерланди екстрена медична допомога надається приватними 

компаніями, які працюють відповідно до контракту з урядом. Територія країни 

розподілена на 15 «сервісних регіонів».  В усіх регіонах екстрена медична 

допомога (далі − EMS ) діє згідно зі стандартами, що вказані в контрактах. 

В  контракті ставляться наступні вимоги до компаній: 

наявність транспортних засобів; 

забезпечення обладнанням; 

персонал компанії закінчив Нідерландський Інститут Швидкої Допомоги. 

Всі контракти поновлюються кожні чотири роки (повторний курс навчання, 

іспити). 

На озброєнні EMS чотири гелікоптери, які готові до виконання завдань 

цілодобово. На борту кожного гелікоптера є одна медична сестра і один лікар. 

Гелікоптери розташовані так, щоб мінімізувати час прибуття на місце події. 

Першочергові задачі: 

забрати постраждалого з місця події і якнайшвидше доправити до лікарні; 

надати допомогу. 

При необхідності долучаються гелікоптери пошуково-рятувальної служби 

берегової охорони, а якщо треба − гелікоптери військово-морських сил, 

військово-повітряних сил Королівства Нідерланди. 

Таких термінів як “парамедик” і “домедична допомога” в Нідерландах не існує 

[14]. 

З 1992 року і дотепер у країні діє закон, відповідно до якого в кареті 

«Швидкої допомоги»  є принаймні медична сестра, яка пройшла річний курс, що 

складається з СЛР, курс «інтенсивного лікування в реанімаційній палаті», володіє 

також методами анестезії. Після успішного складання іспитів видається 

сертифікат. Навчання вона проходить в Нідерландському Університеті Швидкої 

Допомоги. Кожні чотири роки курс повторюється.  Таким чином, кожна карета 

«Швидкої допомоги» спроможна проводити  «просунуту підтримку життя» 

(ALS). 

 Медичний  нагляд за виконанням Протоколу «Швидкою допомогою» 

здійснюється ліцензованим лікарем, що має статус Медичного Менеджера. 

 У складі «Швидкої допомоги» водій володіє мінімумом навичок з домедичної 

допомоги − він є асистентом медсестри. Є також Мобільні Медичні команди 

(ММТ), які очолює «Старший Хірургічний Резидент» і\ або анестезіолог-
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реаніматолог і дві медсестри. Команда може пересуватися як гелікоптером, так і 

автомобілем і надавати допомогу на місці. 

Крім того, у великих містах, де часто виникають затори, діє «Транспорт 

Швидкого Реагування» ( мотоциклісти). 

Номер телефону  EMS −112. По закону «Швидка допомога» прибуває на 

місце події за 15 хвилин. 

При масовому ураженні проводиться  сортування фахівцями згідно з 

Протоколом Нідерландського Інституту Швидкої допомоги. 

У середніх школах немає медичних працівників − і вчителі, і учні, 

починаючи з 5 класу, володіють навичками надання домедичної допомоги [15]. 

У США організація системи долікарської допомоги, а саме – підготовка 

добровольців, які надають людям першу долікарську допомогу в екстрених і 

складних ситуаціях, є комплексом найважливіших заходів, що відбуваються на 

догоспітальному етапі. У Європі та США давно існують організації, що проводять 

серйозну підготовку людей, які отримали назву парамедиків. У США така 

система працює вже давно, і робота її починається з надходження диспетчеру 

тривожного сигналу оповіщення. Наприклад, потерпілий або людина, що 

знаходиться поруч з ним, дзвонить в службу екстреної допомоги, а диспетчер, що 

володіє спеціальними знаннями, відразу оперативно дає йому грамотні 

рекомендації про те, як чинити далі. Час, протягом якого бригада першої 

допомоги доїжджає до місця події, безцінний: чим швидше прибуває бригада і 

чим краще вона оснащена, тим результативніше буде допомога. У США такі 

служби організовані на найвищому рівні і давно славляться ефективною і 

налагодженою роботою. Наприклад, якщо в результаті бомбардування або 

природної катастрофи відбудеться руйнування лікарні, на допомогу завжди 

прийде «польова» група парамедиків, оснащена всім необхідним обладнанням. 

 Грошові кошти на оснащення таких бригад фахівці отримують з місцевих 

бюджетів з урахуванням регіональної специфіки. Серед американських медиків є 

популярне формулювання: «єдиний ланцюг виживання». Воно означає 

інтенсивний контакт з людьми із зони лиха з представниками служб першої 

допомоги, починаючи з розмови з диспетчером і закінчуючи госпіталізацією 

потерпілих у стаціонар. Американські медики люблять повторювати, що вони 

змогли «винести лікарні на вулиці», маючи на увазі переносну апаратуру надання 

екстреної допомоги (наприклад, напівавтоматичні дефібрилятори, що вже давно 

стали легендою). 

Для того, щоб мати право на надання першої допомоги, американський 

парамедик повинен пройти спеціальні курси та отримати офіційну реєстрацію. З 

кожним роком людей, які успішно працюють у США парамедиками, стає все 
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більше. Якщо в 1986 році в країні офіційно працювало всього 37 000 парамедиків, 

до 2012 року їх стало вже більше      122 000 чоловік [16]. 

Величезну увагу у США приділяють системі невідкладної медичної 

допомоги (Emergency Medical Services − EMS), яка працює за єдиним законом, 

єдиними стандартами та протоколами і яка визнана однією з найефективніших і 

найдосконаліших систем екстреної медичної допомоги (ЕМД) у світі. США 

розбудовували систему EMS протягом 80 років за єдиною концепцією, з 

відповідною до неї програмою, нормативно-правовим забезпеченням, не 

шкодуючи на її вдосконалення і діяльність мільярдних асигнувань. 

Процес надання ЕМД у США складається з трьох етапів: виклик бригади 

ЕМД для надання допомоги, догоспітальний та ранній госпітальний етапи. 

Виклик бригади ЕМД у США для громадянина (членів його сім’ї, очікуючих у 

місті пригоди, співробітників, де працівник опинився у невідкладному стані і 

потребує медичної допомоги), як правило, здійснюється по телефону за номером 

9-1-1.

У державі діє розвинена унікальна автоматизована система зв’язку, яка 

здатна терміново надати стійкий зв’язок з найближчою до місця пригоди 

диспетчерською і сповістити її про місцезнаходження і номер телефону з місця 

виклику, навіть якщо пацієнт знепритомнів або поклав трубку. Система зв’язку 

об’єднує також пожежників, поліцію, рятувальників штату за допомогою 

провідного телефонного зв’язку, радіозв’язку, супутникового мобільного зв’язку 

тощо. 

До медичних закладів обслуговування пацієнтів у системі ЕМД відносять 

багатопрофільні лікарні, спеціалізовані центри (опікові, травми, травм хребта, 

інтенсивної терапії новонароджених і дітей). В державі інтенсивно розвивається 

структура системи допомоги при травмах, утворюються центри травми 1-, 2- та 3-

го рівня і травматологічні заклади 4-го рівня. Діють розроблені Американським 

інститутом хірургії (American Institute of Surgery) «Стандарти для оптимального 

лікування пацієнтів із травмою». 

Служби ЕМД при госпіталізації постраждалого з травмою сьогодні стали 

надавати перевагу центрам травми. При цьому між лікарнями укладаються угоди 

щодо подальшого переводу пацієнтів в інші лікувальні заклади для надання 

спеціалізованої медичної допомоги та реабілітації [17]. 

Висновки. В Україні склалася парадоксальна ситуація – величезна увага 

приділяється боротьбі з короно вірусом і, по суті, мізерна з проведення 

профілактичних заходів, а саме – оволодіння прийомами базової підтримки життя 

(домедична допомога) постраждалих внаслідок техногенних, природних 
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катастроф, воєнних дій, соціально-політичних наслідків, що в рази зменшить 

кількість летальних випадків при НС. 

По суті, і це не буде перебільшенням, якщо порівняти кількість навчальних 

закладів (центрів), де викладається домедична підготовка, за кордоном та в 

Україні, то остання знаходиться у кінці списку серед країн Європи, і, на 

превеликий жаль, рівень навчання бажає чекати кращого, що пов’язано, на наш 

погляд, з недостатньою підготовкою викладачів з цього напряму та з великим 

різноманіттям навчальних програм та посібників. 

Ми вважаємо доцільним: 

створити в Україні єдину систему підготовки навчання з надання домедичної 

допомоги постраждалим, яка б працювала за єдиним законом, єдиними 

стандартами та протоколами (з використанням досвіду США); 

створити спеціалізовані навчальні центри з домедичної допомоги, де зібрати 

кращі викладацькі кадри за цим напрямом; 

розробити єдину програму на основі уніфікованих навчально-методичних 

матеріалів з домедичної допомоги для різних категорій слухачів; 

врахувати досвід Ізраїлю та Королівства Нідерланди при навчанні дітей 

шкільного віку з надання домедичної допомоги. 
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ЗМІНА ГЛІАЛЬНОГО СКЛАДУ КЛІТИННИХ УТВОРЕНЬ МОЗКУ 

ПРИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ 

Анотація. Хвороба Альцгеймера (також сенільна деменція типу 

Альцгеймера) - найбільш поширена форма первинної дегенеративної деменції.  

Хвороба характеризується втратою нейронів і синаптичних зв'язків в корі 

головного мозку і певних субкортикальних областях. Загибель клітин призводить 

до вираженої атрофії уражених ділянок, в тому числі до дегенерації скроневих і 

тім'яної часток, ділянок фронтальної кори і поясної звивини. Гліальні клітини 

дуже гостро реагують, змінюючи свої кількісні та якісні властивості, та 

впливають на розвиток хвороби. [1] 

Як амілоїдні бляшки, так і нейрофібрилярні клубки добре помітні під 

мікроскопом при посмертному аналізі зразків мозку хворих. Бляшки являють 

собою щільні, в більшості випадків нерозчинні відкладення бета-амілоїду і 

клітинного матеріалу всередині і зовні нейронів. Усередині нервових клітин вони 

ростуть, утворюючи нерозчинні закручені сплетення волокон, часто звані 

клубками. У багатьох літніх людей в мозку утворюється деяка кількість бляшок і 

клубків, однак при хворобі Альцгеймера їх більше в певних ділянках мозку, таких 

як скроневі частки. [2] 

Хвороба Альцгеймера запрограмована спадково. Якщо у людини є гени, що 

призводять до розвитку цього захворювання, то уникнути недуги майже 

неможливо. Вперше такі гени вченим вдалося виявити в 1995 році. Вони звернули 

увагу на те, що у більшості хворих сімейною формою хвороби Альцгеймера 

порушена робота гена, розташованого в чотирнадцятій хромосомі. Цей ген 

https://doi.org/
mailto:makarenko.alexander.1954@gmail.com
mailto:akyrychenko373@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-5587-048X


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №5 (5) 2020 

356

назвали «пресенілін», або «передстаречому». Якщо замість нормального гена, 

присутній мутант, то після певного віку у людини починається швидке (протягом 

5-7 років) руйнування інтелекту і пам'яті, настає повна деградація особистості. [3]

Пізніше з'ясувалося, що пресенілін не один, їх кілька. Всього було ідентифіковано

три гена, відповідальні за розвиток сімейних (тобто спадково обумовлених) форм

захворювання. На двадцять першій хромосомі локалізовано ген амілоідного

попередника (АРР) на чотирнадцятому - ген пресенілін-1 (PSN-1 |) і на першій

хромосомі - пресенілін-2 (PSN-2). [4, 5]

Ключові слова: хвороба Альцгеймера, гліальні клітини, нейрони, атрофія. 
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CHANGES IN THE GLIAL COMPOUND OF BRAIN CELLS DURING 

NEURODEGENERATIVE DISEASES 

Abstract. Alzheimer's disease (also known as senile dementia of the Alzheimer's 

type) is the most common form of primary degenerative dementia. 

The disease is characterized by loss of neurons and synaptic connections in the cerebral 

cortex and certain subcortical areas. Cell death leads to severe atrophy of the affected 

areas, including degeneration of the temporal and parietal lobes, areas of the frontal 

cortex and cingulate gyrus. [1] 

Both amyloid plaques and neurofibrillary tangles are clearly visible under a 

microscope during postmortem analysis of brain samples from patients. Plaques are 

dense, mostly insoluble deposits of amyloid beta and cellular material inside and outside 

neurons. Inside nerve cells, they grow to form insoluble, twisted plexuses of fibers, 

often called tangles. Many older people develop some plaque and tangles in the brain, 

but in Alzheimer's, there are more plaques in certain areas of the brain, such as the 

temporal lobes. [2] 

Alzheimer's disease is hereditary. If a person has genes that predispose to the 

development of this disease, then it is almost impossible to avoid the disease. For the 
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first time such genes were discovered by scientists in 1995. They drew attention to the 

fact that in most patients with the familial form of Alzheimer's disease, the work of a 

gene located on the fourteen chromosomes is disrupted. This gene was called 

"presenilin", or "presenile". If, instead of a normal gene, a mutant is present, then after a 

certain age a person begins a rapid (within 5-7 years) destruction of intelligence and 

memory, a complete degradation of personality occurs. [3] Later, it turned out that there 

is not one presenilin, there are several of them. In total, three genes were identified that 

are responsible for the development of familial (i.e. hereditary) forms of the disease. On 

the twenty-first chromosome, the gene of the amyloid precursor (APP) is localized; on 

the fourteenth, the gene for presenilin-1 (PSN-1 |), and on the first chromosome, for 

presenilin-2 (PSN-2). [4, 5] 

Keywords: Alzheimer’s disease, glial cells, neurons, atrophy 

Постановка проблеми. Як правило, хвороба починається з малопомітних 

симптомів, але з плином часу прогресує з неухильним прогресом розладів пам'яті 

та вищих кіркових функцій до повного розпаду інтелекту і психічної діяльності в 

цілому, а також типовим набором нейропатологічних ознак.  Найбільш часто на 

ранніх стадіях розпізнається розлад короткочасної пам'яті , наприклад, 

нездатність згадати недавно завчену інформацію. З розвитком хвороби 

відбувається втрата довготривалої пам'яті, виникають порушення мови і 

когнітивних функцій, пацієнт втрачає здатність орієнтуватися в обстановці і 

доглядати за собою. Поступова втрата функцій організму веде до смерті. При 

патоморфологічному дослідженні в головному мозку виявляють сенільні бляшки, 

нейрофібрилярні вузли, відкладення амілоїд-бетапротеіна, грануловакуолярну 

дегенерацію нервових клітин, які в процесі захворювання поширюються все далі, 

вражаючи більш глибокі структури головного мозку. Вище перелічене обумовлює 

необхідність детального вивчення патогенезу хвороби та розробки препарату для 

людей, страждаючих на неї. [6] 

Аналіз останніх публікацій за проблемою. Загальносвітова захворюваність 

на 2006 рік оцінювалася в 26,6 млн чоловік, а до 2050 року число хворих може 

зрости вчетверо. [7] 

За прогнозами вчених, у XXI столітті третина населення розвинених країн 

складатимуть люди старіше шістдесяти років. Саме в цей час підстерігає страшна 

небезпека - хвороба Альцгеймера, що отримала назву старечого недоумства. 

Причому після 65 років ризик її виникнення збільшується вдвічі кожні п'ять років. 

Існує і рання форма захворювання, вражає зовсім молодих людей у віці від 30 до 

50 років. На заході після 70 років старечим недоумством страждають 4,6% осіб, 

після 80 років - 16-18%. [8] 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи №5 (5) 2020 

358

Мета статті полягає у дослідженні кількісної зміни, фенотипових змін та 

унікальності реакцій чотирьох основних типів гліальних клітин під час протікання 

хвороби Альцгеймера.  

Виклад основного матеріалу.  Мікроглія. Імунна дисфункція проявляється 

раніше клінічної симптоматики, що показано на мишах зі спонтанним розвитком 

захворювання. Посмертні іммунохімічні  дослідження мозку хворих поряд з 

дегенеративним процесом виявили зони хронічного запалення, обмежені 

пошкодженими частинами мозку. У зоні запалення виявлено активована 

мікроглія. У хворих з помірною та важкою деменцією зменшується загальна 

кількість лімфоцитів, значно знижується число Т-хелперів, Т-супресорів, і 

зменшується проліферативна активність Т-і В-лімфоцитів. При м'якій і помірній 

деменції збільшується мітогена активність Т-лімфоцитів.[9] 

У порушенні функцій глії, можуть мати значення антитіла до 

гліоспеціфічного білка S-100, які виявляються з найбільшою частотою в 

порівнянні з іншими захворюваннями ЦНС. 

Дослідники з Каліфорнійського університету в Ірвайні довели, що імунні 

клітини мозку - мікроглії - грають ключову роль в розвитку хвороби 

Альцгеймера. Їх доклінічні експерименти показали, що без мікроглії в мозку не 

відбувається скупчення токсичних білків - перших ознак захворювання. [10] 

Рис. 1 Амілоїдні бляшки - і оточили їх клітини імунної системи мозку, мікроглія. 

Credit: Kim Green lab / UCI (http://neuronovosti.ru/mikrogliya-amiloid-altsgejmer/) 
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Основна функція мікроглії - захист від патогенів та пошкоджень, а також 

видалення продуктів руйнування нервової тканини. Однак на тлі розвитку 

хвороби Альцгеймера поведінку цих клітин змінюється. 

Вчені виявили, що токсичні бляшки в мозку мікроглія сприймає як чужорідні 

і атакує - як начебто і повинен працювати імунітет. Однак цей процес також 

відключає в нейронах гени, які необхідні для нормальної роботи мозку. 

В експериментах на моделях мишей вченим вдалося запобігти хворобі 

Альцгеймера за допомогою препарату, який блокує передачу сигналів мікроглії. 

Ці сигнали необхідні клітинам для виживання. [11] 

Блокування сигналів ефективно видаляла мікроглію з мозку. Вчені також 

виявили ділянки, де збереглися деякі концентрації імунних клітин - в них 

розвивалися бляшки. У ділянках з відсутністю мікроглії цього не відбувалося. [12] 

Астроцити. У новому дослідженні вчені описали роль гліальних астроцитів в 

механізмі пошкодження нейроцитів і атрофії нервової тканини. Раніше було 

відомо про участь цих клітин в патогенезі ряду нейродегенеративних 

захворювань, включаючи хвороби Альцгеймера, Хантінгтона, Паркінсона, а 

також при травмах головного та спинного мозку. Однак до теперішнього часу 

залишалися незрозумілими нюанси їх безпосередньої функції в патофізіології 

захворювань. У проведену роботу автори представили нове розуміння механізму, 

в який втягуються дані елементи нейроглії, а також висловили припущення про 

те, що багато хто з перерахованих захворювань в дійсності можуть бути 

виліковні. 

В умовах нормальної фізіології астроцити життєво необхідні для 

функціонування і підтримки життєздатності структур головного мозку, 

забезпечуючи клітини нутріентами, а також рилізинг-факторами для формування 

міжнейронних синапсів поряд з безліччю інших найважливіших функцій. 

Астроцити часто характеризуються як «клітини-хелпери», проте вони ж можуть 

вносити свій вклад в загальний збиток, що заподіюється травмою і 

захворюваннями ЦНС, проявляючи токсичність і властивості «клітин-кілерів» 

щодо інших нейроцитів. Такі протилежні ефекти і на перший погляд 

взаємовиключні властивості довгий час залишаючи загадкою. Однак в 

зазначеному дослідженні вперше представлено опис двох типів астроцитів, що 

фактично є переосмисленням більш ранніх уявлень про патогенез нейротравми та 

процесів атрофії. [13] 

Так, індукування перетворення астроцитів в реактивний підтип А1 є 

результатом процесу класичного нейрозапалення в мікроглії, зокрема секреції 

цитокінів Il-1α, TNF і C1q, які при комплексному впливі виступають загальним 
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тригером в трансформації астроцитів А1. При цьому клітини підтипу А1 

втрачають колишні протекторні властивості щодо підтримки життєздатності 

нейронів, сінаптогенезу і фагоцитозу, індукуючи загибель нейронів і 

олігодендроцитів. Проте загибель аксотомізированих нейронів запобіжна в разі 

блокади утворення астроцитів підтипу А1. Крім того, в проведенній роботі 

підтверджено, що нейротоксичні астроцити часто виявляються в нервовій тканині 

при хворобах Альцгеймера, Хантінгтона, Паркінсона, аміотрофічному 

латеральному склерозі і розсіяному склерозі. Автори дослідження переконані, що 

в сукупності отримані дані допомагають пояснити загибель нейронів в ЦНС після 

аксотоміі, переконливо доводячи, що астроцити А1 сприяють загибелі нейронів і 

олігодендроцитів при нейродегенеративних захворюваннях, а також 

забезпечуючи потенційні можливості для розробки цільових методів лікування 

зазначених патологій. [14] 

У хворобі Паркінсона винен процес старіння астроцитів. У будь-яких клітин 

є свій життєвий цикл, і в його кінці вони вже не просто не можуть виконувати 

свої функції коректно, але і починають шкодити. Як з'ясувалося, при хворобі 

Паркінсона (БП) відбувається саме це: «літні» астроцити виділяють шкідливі 

фактори, які викликають пошкодження тканин і призводять до хронічного 

запалення. [15] 

Рис. 2 Докази старіння можна побачити на знімках, зроблених за допомогою 

конфокальної мікроскопії. Астроцити (червоні гіллясті клітини - 1) при хворобі 

Паркінсона втрачають специфічний ядерний білок, який в спеціальному режимі 

1 

2 
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світиться зеленим кольором (2). Сусідні клітини, однак, такого процесу не 

піддаються. В знімку з групи контролю (праворуч) астроцити залишаються 

збереженими.( https://alev.biz/news/science-news/neurosciences/v-bolezni-parkinsona-

vinovato-starenie-astrotsitov/) 

Протягом багатьох десятиліть наукові дослідження, присвячені 

дослідженням травми головного мозку і нейродегенерації, були зосереджені на 

вивченні нейронів. Таким чином, відкриття ролі нейротоксичних реактивних 

астроцитів тим більш значуще, оскільки вперше отримані дані вказують на те, що 

гострі пошкодження сітківки, головного і спинного мозку, а також 

нейродегенеративні захворювання потенційно можуть бути виліковні. [16] 

Олігодендроцити. Британські дослідники фокусують свою увагу на 

маловивченому білку під назвою Kir4.1, який, можливо, сприяє розвитку деменції 

і розсіяного склерозу. 

Протеїн є ключовим елементом в управлінні олігодендроцитів - клітинами в 

головному і спинному мозку, що утворюють речовину мієлін, оболонку нервових 

волокон. Раніше було встановлено, що при пошкодженні мієлінової оболонки 

сигнали в мозку порушуються. Руйнування мієліну призводить також до склерозу 

і аутоімунних захворювань. 

Іншим об'єктом для вивчення дослідників став протеїн Gas6, що стимулює 

виробництво олігодендроцитів і забезпечує їх виживання. [17] 

Клітини олігодендроцити активно утворюються в мозку людини при його 

народженні і в перші роки життя. У дорослих людей клітини також оновлюються, 

але з віком процес вироблення олігодендроцитів сповільнюється. А це, в свою 

чергу, гальмує регенерацію білої речовини, пов'язаного з когнітивними 

функціями. Також це відбивається на роботі гіпокампу, що відповідає за 

консолідацію пам'яті, тобто переходу короткочасної пам'яті в довготривалу. 

"У ході дослідження сигналів в мозку, які керують цими функціями, ми 

сподіваємося краще зрозуміти процеси старіння мозку і природу таких 

захворювань, як хвороба Альцгеймера і деменція", - сказав один з дослідників 

Артур Батт зі Школи фармацевтики і Біомедичніх наук. 

За словами вчених, результати наукових робіт можуть бути використані для 

розробки експериментальних методів лікування захворювань мозку, а також 

допоможуть поліпшити діагностування хвороби Альцгеймера і недоумства. [18] 

Коли щось привертає нашу увагу, коли в полі зору з'являється щось нове, або, 

навпаки, коли ми чекаємо щось знайоме, в мозку народжуються особливі 

електричні ритми, звані гамма-ритмами. Вони народжуються з спільної і складно 

організованої активності великого числа нейронів. У точності сенс і призначення 
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гамма-ритмів досі незрозумілі, проте вважається, що вони з'являються тоді, коли в 

мозку включаються вищі когнітивні функції. Порушення в цих електричних 

хвилях можуть свідчити про найширшому спектрі захворювань, від аутизму та 

епілепсії до шизофренії і хвороби Альцгеймера. [19]  

Рис. 3 Клітини мозку людини: нейрони (синім - 1) і гліальні клітини - 

астроцити (червоним - 2) і олігодендроцити (зеленим - 3). 

(https://www.nkj.ru/news/24728/) 

Епендимоцити. Інформація та докладні дані, що стосуються даного типу 

гліальних клітин підлягають подальшому вивченню та їх роль в патогенезі 

хвороби Альцгеймера остаточно не встановлена. 

Висновки. Висновки з наведених вище досліджень дозволять створити 

довгоочікувані препарати, що запобігають хворобі. Найбільш перспективна 

стратегія - терапія, спрямована на гліальні клітини, оскільки саме вони відіграють 

одну з ключових ролей в патогенезі хвороби Альцгеймера. Не виключено, що 

вона буде ефективною і для запобігання інших нейродегенеративних захворювань 

мозку. 
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