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підТримка  держаВи  В  умоВаХ  ВоЄнноГо  сТану  
Та  соціалЬно-економіЧні  наслідки  COVID-19   
длЯ  розВиТку  малоГо  бізнесу   
Та  сФери  послуГ  В  україні

Існуючі туристичні об’єкти та ресурси потребують реконструкції. Наразі, 
умови для заохочення приватних інвестицій у галузь, у тому числі інозем-
них, не створені. Гостро не вистачає кваліфікованих спеціалістів, систем нау-
кового, рекламного та інформаційного забезпечення просування національ-
ного туристичного продукту на внутрішньому та зовнішньому ринках. Така 
ситуація значною мірою пов’язана зі зміною геополітичної ситуації, розпа-
дом економічних зв’язків, падінням виробництва, інфляцією і, як наслідок, 
падінням рівня життя населення, різким збільшенням диференціації доходів 
населення, що спричинило скорочення внутрішнього туризму. Водночас не-
достатньо ефективна система державного регулювання туризму відкриває 
можливості для недобросовісної конкуренції, порушення прав споживачів 
туристичних послуг, а також слабко стимулює розвиток іноземного та вну-
трішнього туризму, створює можливості для криміналізації туристичного 
бізнесу, а також розширення іноземних фірм на внутрішньому туристично-
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му ринку. Особливої уваги проблеми державної підтримки туристичної га-
лузі в Україні набувають в умовах воєнного стану.

Однозначно, не потрібно забувати і про вплив пандемії COVID-19 в  
поєднанні з карантинними заходами та санітарними обмеженнями, що  
значно вплинуло на ділову активність підприємств малого бізнесу і сфе-
ри послуг, що призвело до скорочення доходів, закриття магазинів, розри-
ву ланцюжків постачання, нестачі ліквідних коштів і звільнення персо- 
налу. 

За статистичними даними Державної служби статистики України через 
COVID-19 41 % підприємств не відчули суттєвих змін і змогли обійтися 
лише впровадженням додаткових заходів безпеки (рис. 1) [5].

Отже, вже на початку пандемії прийняті урядом України заходи щодо об-
межень негативно вплинули на діяльність малого бізнесу [3, с. 6]. Для мало-
го бізнесу та сфери послуг в Україні під час пандемії COVID-19 криза мала 
цілий ряд різноманітних наслідків. У сфері пропозиції криза та ізоляційні 
заходи призвели до нестачі робочої сили, оскільки працівники хворіли або 
змушені були залишатися вдома з дітьми, поки школи не працювали. До того 
ж порушення роботи міжнародних та внутрішніх ланцюжків постачання 
породжували дефіцит проміжної продукції. Однак набагато тяжчі і тривалі 
наслідки матиме кризу у сфері пропозиції. Карантинні заходи призвели до 
різкого падіння попиту в так званих “нежиттєзабезпечуючих” галузях, що 
спричинило за собою нестачу готівки, особливо в секторі розвитку малого 
бізнесу та сфери послуг в Україні, де підприємства часто мають у своєму роз-
порядженні досить обмежений капітал. Тому доцільними є заходи, представ-
лені на рис. 2.

Унаслідок поширення пандемії COVID-19, наявності одночасного дефі-
циту попиту і пропозиції, економічна активність підприємств малого бізнесу 
та сфери послуг в Україні знизилась [1, с. 9]. 

Рис. 1. Вплив заходів, пов’язаних із карантином, на роботу малого бізнесу  
[4, с. 148]

зазнали збитків до 50 %; 
7 %

закрилися; 
34 %

ніяк не вплинули; 
45 %

зазнали збитків від 50 до 75 %;
14 %
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У звичайний час неформальна економіка може вважатися свого роду ре-
зервом на випадок економічного спаду, оскільки зазвичай циклічні спади 
практично не зачіпають попит і пропозицію в неформальних секторах. Для 
компаній сектору малого бізнесу та сфери послуг часто характерна низька 
продуктивність, а робота в цьому секторі здебільшого є низькооплачуваною; 
при цьому неформальний сектор часто демонструє стійкість саме тому, що 
на нього меншою мірою впливають фінансові бульбашки та інші потрясін-
ня, з якими стикається формальна економіка. Однак, за нинішньої кризи 
ситуація інакша. Ізоляція і закриття кордонів особливо згубно впливають 
на багато галузей, які є здебільшого неформальними, де дистанційна робота 
неможлива (послуги крокової доступності, транскордонна торгівля і переве-
зення). Оскільки для працівників сектору малого бізнесу та сфери послуг ха-
рактерним є низький рівень заощаджень, їм складніше впоратися з втратою 
доходів у результаті карантинних заходів. Часто умови, в яких вони прожи-
вають (особливо це стосується робочих-мігрантів), унеможливлюють повно-
цінне соціальне дистанціювання, що підвищує ризик поширення інфекції. 
Водночас, неформальні трудові відносини часто відіграють величезну роль 
в деяких життєзабезпечуючих галузях, а саме: прибирання сміття, сільське 
господарство та вантажоперевезення. Парадоксальним чином це означає, що 
деяких працівників сектору малого бізнесу та сфери послуг карантинні за-
ходи можуть не зачіпати, що дає їм можливість отримувати дохід, але також 
збільшує ризик їх зараження. Як наслідок, складність доступу до послуг охо-
рони здоров’я набуває особливого значення.

Рис. 2. напрями підтримки розвитку малого бізнесу та сфери послуг в україні 
під час пандемії COVID-19 [2, с. 188]

напрями підтримки розвитку малого бізнесу та сфери послуг в україні під час пандемії 
COVID-19:

збереження у нормах чинного законодавства на постійній основі як певних 
позитивних положень законодавства про державну підтримку в умовах пандемії 
COVID-19 (щодо зміни розміру річного доходу для Фопів тощо), так і існуючого 
ефективного зарубіжного досвіду щодо спрощення діяльності суб’єктів Мсп 
(зупинення діяльності підприємця за його ініціативою);

запуск та популяризація державних онлайн-платформ, за допомогою яких буде 
надано інформаційну підтримку суб’єктам Мсп із пошуку ділових партнерів та 
фінансування як в україні, так і за кордоном;

стимулювання суб’єктів Мсп, які впроваджують та розвивають нові технології та 
цифровізацію сервісів, виробничих процесів (безконтактна торгівля, доставка 
тощо);

розгляд можливого стимулювання великих підприємств, які у період пандемії 
COVID-19 залучають до співробітництва та реалізації спільних проєктів суб’єктів 
Мсп
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Надання державної підтримки домогосподарствам і компаніям, що пра-
цюють у сфері малого бізнесу та сфери послуг, може представляти особливу 
складність. Хоча прямі грошові перекази на адресу всіх працюючих осіб мо-
жуть допомогти згладити соціальні наслідки, які для більшості підприємств 
малого бізнесу та сфери послуг будуть невиправдано дорогими. Однак, по-
силена підтримка доходів там, де це можливо, має стати пріоритетом поряд  
із забезпеченням доступу до послуг охорони здоров’я. Також існують деякі 
види податкових пільг, які можуть допомогти даному сектору: хоча праців-
ники та компанії сектору малого бізнесу та сфери послуг можуть не плати-
ти прямі податки або соціальні відрахування, вони часто сплачують кому-
нальні платежі, здійснюють відрахування ринкових зборів, а також зборів, 
пов’язаних з переказом коштів. Можна зазначити, що методи державної  
підтримки мають спрямовуватися на досягнення цілей усієї індустрії туриз-
му та гостинності, держави та суспільства загалом, а також забезпечення уз-
годженості державних і приватних інтересів. Тому політика в галузі туризму 
та гостинності повинна враховувати цілі соціально-економічної політики, 
що визначає напрям реформ. Крім того, обґрунтування цілей туристич-
ної політики ускладнюється тим, що цілепокладання завжди було вузьким  
місцем у теорії та практиці планування. Практика показала, що індустрія 
туризму та гостинності стала особливою системою, яка поєднує як істо-
рикокультурну спадщину держави, так і новітні інформаційні технології у 
сфері розвитку територій та комунікацій. При цьому туристичні та готельні 
компанії енергійно та ефективно запроваджують інструменти діджиталіза-
ції своєї діяльності, отримуючи значний дохід. Урядам слід мати це на ува-
зі, розробляючи податкові заходи підтримки для малих та середніх підпри-
ємств.
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особлиВосТі  інсТиТуціоналЬниХ  змін  
орГаніЧноГо  аГроВиробницТВа  україни  
В  умоВаХ  ноВої  соціалЬної  реалЬносТі

Одне з найважливіших місць у галузевій структурі національної економі-
ки та забезпеченні продовольчої безпеки України посідає сільське господар-
ство. Від рівня розвитку цієї галузі залежить не лише стан інших галузей на-
ціонального господарства, а й добробут населення країни, зокрема сільських 
мешканців, які становлять 30,4 % населення Української держави. Страте-
гії, тактиці, механізмам інституціональних перетворень у процесі ринкової 
трансформації сільського господарства присвячено велику кількість науко-
вих досліджень. Але стрімкий розвиток органічного агровиробництва у світі 
та в останні роки в агропромисловому секторі України потребують глибшого 
вивчення теоретичних, методологічних і практичних засад функціонування 
ринкових інститутів, що мають забезпечувати ефективне використання еко-
номічними суб’єктами ринкової інфраструктури, захищеність вітчизняних 
продовольчих ринків, державну підтримку розвитку органічного аграрного 
виробництва та ін. [1, 5].

У новій соціальній реальності, вирішуючи завдання отримання корисно-
го для себе результату, соціум прагне побудувати таку соціально-економічну 
систему, яка має підпорядковуватися певним нормам та інституціям.

Інституціоналізм як самостійний напрям економічної думки розпочав 
формуватися після того, як американський економіст Чарльз Гамільтон у 
1916 р. вперше ввів науковий термін “інституціоналізм”, який етимологіч-
но опирався на два основних поняття — інституція та інститут. При цьому 
під терміном “інституція” розумівся порядок, звичай, обґрунтування, а тер-
мін “інститут” передбачав закріплення звичаїв і порядків у вигляді законів 
та відповідних установ, що займалися їх адмініструванням. На сьогодні під 
терміном “інституціоналізм” розуміються рефлексивні норми, правила пове-
дінки, що позитивно сприймаються суспільством та закріпляються у вигляді 
нормативних правових актів та форм їх реалізації [2, 32–35]. 

В умовах розвитку та інтеграції економіки України до європейської  
зростає значення національного конкурентоспроможного органічного ви-
робництва. У розвинених країнах головними мотивуючими факторами орга-
нічного виробництва стають вимоги до безпечності продукції та мінімізації 
негативного впливу на довкілля. Розвиток системи органічного виробни-
цтва та перехід аграрних підприємств на органічні стандарти є важливим на- 
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прямом підвищення конкурентоспроможності всього аграрного сектору 
України.

Не зважаючи на те, що органічне виробництво в Україні існує з 90-х ро-
ків минулого століття, інституційно держава визнала його як таке лише у 
2013 р. з прийняттям Закону України “Про виробництво й обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини”. Саме повільна реакція зако-
нодавчої гілки влади на визнання виробництва органічної продукції як такої, 
а також відсутність повної системи відповідних підзаконних нормативних 
документів створюють передумови “неіснування” органічного виробництва 
для держави. 

Загальна площа сертифікованих сільськогосподарських угідь в Україні, 
на яких вирощується органічна продукція, з кожним роком зростає. Ста-
ном на 2020 р. вона становила 462 тис. га, що на 90,9 % більше порівняно з  
2006 р. Таке стрімке зростання площ, що обробляються, можна пояснити під-
вищенням зацікавленості агропромислових виробників України у виробни-
цтві органічної сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. 
Розвиток ринкових відносин в Україні та постійні реформації в аграрному 
секторі економіки, зокрема у сфері земельних ресурсів, викликало зацікавле-
ність власників земельних угідь у збереженні та покращенні якісних харак-
теристик ґрунтів та зменшенні впливу негативних чинників під час викори-
стання останніх [3].

Для забезпечення розвитку експортного потенціалу органічної агропро-
мислової продукції необхідне впровадження насамперед ефективної інсти-
туціональної системи, що буде забезпечувати як формальні так і неформаль-
ні умови конкурентоспроможності експорту української агропромислової 
продукції. Під експортною конкурентоспроможністю органічної агропро-
мислової продукції розуміється здатність органічної продукції бути приваб- 
ливішою для потенційних закордонних споживачів порівняно з аналогічною 
(органічною та неорганічною) продукцією на міжнародному рівні. При цьо-
му, державна політика України має спрямовуватися на задоволення в першу 
чергу внутрішнього ринку щодо покупців органічної агропромислової про-
дукції, а на зовнішній ринок потрібно виводити продукцію із збільшеною 
доданою вартістю. Тобто, потрібно зробити мінімальним експорт сировини 
та збільшувати у структурі експорту кількість товарів, призначених для кін-
цевого споживання.

З метою удосконалення інституційного регулювання органічного вироб-
ництва, зберігання, транспортування обігу та маркування органічної про-
дукції та адаптації вимог органічного законодавства до права ЄС Верховною 
Радою України був прийнятий Закон України “Про основні принципи та ви-
моги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції” 
(№ 2496-VІІІ, набрав чинності з 2 серпня 2019 р.). У цьому Законі враховані 
директиви й регламенти ЄС, що дає можливість адаптувати українське за-
конодавство до європейського, удосконалено вимоги до виробництва, мар-
кування та обігу органічної продукції, а також внесені інші вимоги як для 
виробників, так і потенційних суб’єктів ринку органічної сільськогосподар-
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ської продукції та органів сертифікації і контролю. На вимогу цього Закону 
прийнято ряд нормативно-правових актів, які урегульовують окремі питан-
ня, пов’язані з виробництвом та обігом органічної продукції [4, 96–97].

Розвиток органічного агровиробництва і вдосконалення ринку органічних 
продуктів в Україні пов’язаний насамперед із зацікавленістю міжнародних 
партнерів та вдосконаленням конкурентної політики українських суб’єктів 
підприємницької діяльності на міжнародному ринку.  Також велике значен-
ня для забезпечення конкурентоспроможності виробників органічної агро-
промислової продукції має державна підтримка українського бізнесу мар-
кетинговими заходами для забезпечення лояльного ставлення потенційних 
закордонних споживачів.

Ті тенденції розвитку, які є в секторі органічного плодоовочівництва 
України та його експортного потенціалу, вказують на те, що обсяги вироб-
ництва органічних овочів, фруктів, ягід та продукції їх переробки зростають 
з року в рік. Зростає також і експорт органічної плодоовочевої продукції з 
України.

Подальшому розвитку органічного агропромислового виробництва та по-
кращення його конкурентоспроможності в Україні буде сприяти: 

• подальшому удосконаленню інституціональних чинників для функці-
онування операторів органічного ринку; 

• розширенню інструментів і масштабів державної підтримки у сфері 
органічного виробництва та обігу органічної продукції, розбудови ін-
ститутів громадського професійного середовища і консультаційних 
платформ для навчання, обміну професійною інформацією операторів 
органічного ринку.
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аГропромислоВа  інТеГраціЯ  Як  Чинник  розВиТку 
економіки  україни

Вихід сільськогосподарської галузі з кризи, що охопила її ще в кінці ми-
нулого століття, вбачається в необхідності формування сприятливого інвес-
тиційного клімату, на який впливають політичні, соціальні, організаційно- 
економічні, географічні, природно-кліматичні, інноваційні та інші чинники. 
Активізація інвестиційної діяльності може здійснюватися за умов сталого 
розвитку сільськогосподарського виробництва, освоєння сучасних техно-
логій, впровадження нових методів управління інвестиційними ресурсами 
в розвиток як окремих сільськогосподарських формувань так і в сільсько-
господарську галузь регіону. Політична нестабільність держави та правова 
незахищеність вкладів інвестора не сприяють активізації інвестиційного 
ринку.

Важливою умовою підвищення ефективності інвестиційної діяльності 
у сільському господарстві є його кооперація та інтеграція з переробною та 
харчовою галузями, потужними як вітчизняними, так і іноземними, вироб-
ничо-переробними об’єднаннями, що здатні залучати великі інвестиційні 
кошти, спрямовуючи їх на виконання інноваційно-інвестиційних проєктів і 
програм.

Що стосується власних селянських та дрібних фермерських господарств, 
то за відсутності кооперації вони не мають перспективи для свого економіч-
ного розвитку. Конкуруючи з великими сільськогосподарськими підприєм-
ствами, власні селянські і фермерські господарства, кооперуючись між со-
бою, більш раціонально використовують спільні знаряддя праці та сезонних 
працівників, отримуючи додаткові кошти та інвестуючи їх у власне вироб-
ництво.

В останні роки кооперативний рух, за участю власних і фермерських гос-
подарств та сільськогосподарських підприємств, набуває великого значення 
для суб’єктів господарювання під час обробітку ґрунтів або жнив, коли ви-
никає необхідність не тільки своєчасно зібрати врожай, а й зберегти його та 
сформувати велику партію збіжжя з метою вигідної її реалізації. Оскільки 
більш рентабельними і конкурентоспроможними господарствами є ті, що 
збувають перероблену і готову до споживання продукцію, все більше аграр-
них товаровиробників прагнуть до інтеграції з переробними підприємства-
ми. При цьому, враховується і той факт, що великі вітчизняні і зарубіжні 
інвестори, зазвичай, вкладають свої кошти не у виробництво сільськогоспо-
дарської продукції, а у переробну та харчову промисловість. У свою чергу, 
переробні та харчосмакові підприємства теж прагнуть до співпраці з аграр-
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ними структурами, тому що зацікавлені у безперебійному забезпеченні сиро-
виною власного виробництва. Можна дійти висновку, що така міжгалузева 
аграрно-промислова інтеграція у певних адміністративно-територіальних 
межах може формувати регіональні продуктові підкомплекси, забезпечуючи 
продовольчу безпеку країни, та створюючи сприятливий інвестиційний клі-
мат в окремих економічних районах.

Аграрно-промислова інтеграція як економічна категорія відображає  
систему, передусім, інтересів між державою та інтегрованим формуванням; 
між підприємцями учасниками об’єднання; між інтегрованим формуванням 
і суспільством. Неспівпадіння інтересів обов’язково призведе до суперечно-
стей у відносинах між зазначеними суб’єктами та неефективного функціо-
нування об’єднання, що негативно вплине на інвестиційну привабливість 
регіону.

Залежно від багатьох чинників за організаційною будовою інтегровані 
об’єднання поділяються на корпоративні (акціонерні і холдингові структу-
ри) та асоціативні (асоціації, спілки, консорціуми, аграрно-промислові гру-
пи, кластери). Всі вони впливають на економічний і соціальний розвиток 
окремих територій та створюють умови для збільшення обсягів залучення 
інвестицій у розвиток АПК. Не зважаючи на незадовільну законодавчу базу 
та обмежену фінансову підтримку суб’єктів об’єднання з боку держави, ін-
тегровані угруповання в Україні є, і їх кількість з кожним роком зростає. 
Прикладом інтегрованих формувань у Київській області є ТОВ “Ропа-Агро-
сервіс”, ТОВ “Зеніт”, СВАТ “Агрокомбінат “Калита”, в Харківській області 
функціонує ВСАТ “Агрокомбінат” Слобожанський”. Такі та інші інтегровані 
об’єднання є в усіх регіонах України, але їх розвиток потребує державної під-
тримки та наукових досліджень.

Наші дослідження свідчать, що на півдні України, де розвинуте сільське 
господарство і є потужна переробна інфраструктура, доцільно створювати 
кластерні угруповання. Цьому також сприяє наявність зрошуваної системи 
в регіоні, що є власністю держави і якою спільно користуються товаровироб-
ники незалежно від форм власності господарств.

Політика створення кластерів поширилася у 90-х роках XX ст. у країнах 
Європи, має місце в Бразилії, Чилі та багатьох інших країнах світу. У США 
теорію кластерів вважають одним із ключових інструментів економічного 
розвитку окремих галузей. Щодо України, то це явище тільки починає ви-
вчатись.

Розуміння сутності кластеру знайшло своє відображення у постанові Пре-
зидії НАН України “Про формування та функціонування інноваційних клас-
терів в Україні” [1], де зазначено, що кластери є типом інноваційної струк-
тури, яка визначається як юридична особа будь-якої організаційно-правової 
форми, і діє відповідно до законодавства України, або група юридичних осіб, 
яка діє на основі договору про спільну діяльність без створення юридичної 
особи та без об’єднання вкладів її учасників, з визначеною галуззю діяльно-
сті та типом функціонування, орієнтованими на створення та впровадження 
наукомісткої конкурентоспроможної продукції.
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Засновник теорії кластерів М. Портер у своїх наукових працях зазначав, 
що кластери можуть бути різними за своїми розмірами, масштабом охоплен-
ня, рівнем розвитку. Вони залежать від внутрішніх і зовнішніх факторів, а 
саме від економічної політики держави, розвитку економічних відносин 
тощо [2].

Отже кластерний тип аграрно-промислової інтеграції є якісно новим, 
тому що базується на процесах самоорганізації та адаптації товаровиробни-
ків до нових умов і, передусім, у зв’язку із вступом України до СОТ, посилен-
ням інтеграційних зв’язків з Євросоюзом та посиленням як внутрішньої, так 
і зовнішньої конкуренції.

Створення кластерів у тому чи іншому регіоні повинно передбачати роз-
робку ряду заходів з боку держави та регіональних органів влади: прийняття 
відповідних законів та нормативних актів, проведення роз’яснювальної ро-
боти серед громадськості та на підприємствах, створення інноваційної інф-
раструктури, підготовку та перепідготовку кадрового потенціалу [3].

Потенційними ініціаторами створення інтегрованого об’єднання може 
бути держава, зовнішні щодо АПК інвестори, аграрні, переробні та інші фор-
мування, які входять в агропромисловий комплекс. При цьому, держава не 
може самостійно, без згоди інших ініціаторів інтеграційного процесу, здійс-
нювати об’єднавчі заходи, тому що кожний з учасників майбутнього угрупо-
вання повинен чітко уявляти його мету та економічні вигоди в межах нової 
структури [4].

Отже, з огляду на те, що в аграрному секторі регіонів особисті селянські 
господарства займають важливе місце у виробництві сільськогосподарської 
продукції, а держава є власником значної частини ринкової інфраструктури, 
доцільно поряд з іншими інтегрованими об’єднаннями створювати кластери 
в межах АПК за участю кооперативів селянських господарств та держави як 
власника ринкової та виробничої інфраструктури.
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каТеГорії  “ВиТраТи”

Еволюція знань про витрати має свою історію й етапи становлення. Зага-
лом доцільно виокремити три основні етапи еволюції тлумачення категорії 
“витрати”: перший етап — класичні економічні школи, другий — трансфор-
мування ставлення до витрат з урахуванням розвитку ринкових відносин, 
третій етап — сучасні підходи щодо визначення витрат. Слід зазначити, що 
історично значна кількість наукових теорій і концепцій присвячена дослід-
женням методів управління витратами та самого розуміння сутності кате-
горії “витрати”. Ще антична філософія розкриває перші уявлення про витра-
ти. Каноністи у період середньовіччя (XI–XV ст.) центральною проблемою 
зазначали “справедливу ціну”.

Так, Ф. Кене як представник теорії фізіократів поняття витрат пов’язував 
з витратами капіталу на засоби виробництва та робочу силу, що з позиції су-
часності обмежує категорію витрат [1, с. 98].

Англійський економіст В. Петті (XVII ст.) надав більш обґрунтоване виз-
начення категорії “витрати”, започаткувавщи трудову теорію вартості [14,  
с. 288]. Значна кількість економістів-класиків XIX ст. займалась досліджен-
ням проблеми формування витрат. Серед них Т. Мальтус, К. Маркс, Д. Міль, 
П.-Ж. Прудон, Д. Сигел, С. де Сисимонді, А. Сміт [1, с. 116].

Більшого поширення отримала витратна теорія ціни, яку започаткували 
та розвинули такі відомі основоположники економічної теорії, як А. Сміт,  
Д. Рікардо, К. Маркс, які вважали, що формування ринкової ціни відбуваєть-
ся залежно від середніх витрат виробників на випуск певного товару. Так,  
А. Сміт як основний чинник ціноутворення розглядав витрати на робочу 
силу та заробітну плату, запровадивщи у науковий обіг поняття “змінні ви-
трати праці”. Свою модель формування ціни представив Д. Рікардо, який 
стверджував, що відносні витрати виробництва двох товарів приблизно про-
порційні кількості праці, витраченої на кожен із них, а вартість товару визна-
чається витратами на його виробництво.

Фундаментальною основою є введене К. Марксом поняття “суспільно  
необхідні витрати праці”, під якими він розглядав сукупність витрат живої 
праці та витрат уречевленої праці, втіленої в засобах виробництва. “Чим біль-
ше необхідного часу припадає під час операції прядіння на певну кількість 
бавовни, тим більша нова вартість, яка додається до бавовни. Але чим більша 
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кількість фунтів бавовни перепродується протягом даної кількості робочого 
часу, тим більша стара вартість, що зберігається в продукті” [2, с. 355].

Згідно з К. Марксом, можливі різні підходи щодо трактування поняття 
“витрати виробництва”: “По-перше, витратами можна називати те, що є аван-
сом, тобто те, що сплачено капіталістом; по-друге, витратами виробництва 
можна називати ціни, які визначаються середнім прибутком, тобто ціною 
авансованого капіталу плюс середній прибуток. Ці ціни — суть ціни вироб-
ництва. По-третє, реальна кількість праці (уречевленої і безпосередньої), яка 
йде на виробництво товару, і є його вартість. Вона утворює реальні витрати 
виробництва самого товару” [2, с. 357]. Однак слід зазначити, що запропо-
нована К. Марксом модель ціноутворення, недооцінює значення ринкового 
попиту, що є важливим чинником в сучасних умовах.

Тільки у 1894 р. витрати виробництва були визначені як ціна виробництва 
з урахуванням рентних платежів. Теорія вартості Д. Рікардо зазнала критики 
з боку Т. Мальтуса, який вважав, що характерною ознакою вчення Д. Рікардо 
стали хибні визначення, що ціна готової продукції визначається витратами 
виробництва, які залежать від цін на уречевлену працю.

Представники теорії витрат виробництва Д. Мак-Куллох, Д. Мілль,  
Р. Торренс вважали, що величина витрат виробництва залежить від цін на 
предмети та засоби праці, робочу силу [3, с. 75]. У сучасній інтерпретації, 
таке трактування фактично зводиться до ресурсного підходу.

Представники теорії трьох чинників виробництва Ж. Б. Сей, Ф. Бастіа  
стверджували, що вартість товарів формується в результаті взаємодії капіта-
лу, праці та землі. Але прихильники цієї теорії не враховують у ціні продукції 
матеріальні витрати, які нині значно впливають на ціну готової продукції.

Ф. фон Візер (представник маржиналізму) ввів поняття “дійсні витрати 
виробництва” та розробив суб’єктивну теорію витрат альтернативних можли-
востей. Вартість чинників виробництва в класичній теорії витрат виробницт-
ва була вихідною величиною, що ототожнює вартість кінцевого продукту. На 
думку Ф. фон Візера, вона стала функцією, похідною величиною від корисно-
сті кінцевої продукції, виробленої за допомогою цих чинників [4, с. 197].

Отже, аналізуючи еволюцію підходів до розуміння категорії “витрати”, 
необхідно констатувати трансформацію глибинного розуміння сутності ви-
трат і відповідність теоретичних положень загальним умовам функціонуван-
ня суб’єктів господарювання у визначений період часу.
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Поява, впровадження та подальший розвиток технологій у різних сферах 
суспільства є процесом його технологізації, яка зумовлена базисним принци-
пом економіки, що полягає в обмеженості всіх наявних ресурсів, і викликана 
необхідністю їх економії. На підтвердження цієї тези наведемо результати 
дослідження вчених щодо етапів зародження, становлення та розвитку тех-
нологій у суспільстві. 

Перший етап технологізації суспільного життя вчені визначили дотехно-
логічним, оскільки за тих часів кожний процес чи виріб створювався як уні-
кальний. Другий етап технологізації або розвитку технологій у суспільстві 
вчені пов’язують з механізацією праці та стандартизацією окремих виробни-
чих процесів, що розпочалися з виробництва окремих видів зброї. Наступ-
ний, третій етап розвитку технології розпочався з виникнення конвеєрних 
ліній збірки. Саме на цьому етапі виникла необхідність у зміні характеру та 
принципів управління, у виділенні його як окремої управлінської діяльності, 
в удосконаленні окремих власне управлінських операцій. Переважна біль-
шість провідних зарубіжних і вітчизняних вчених з цим періодом пов’язують 
становлення наукових основ управління і початок розвитку різних шкіл ме-
неджменту. 

Саме у ХХ ст. з’являються ключові категорії та поняття управління, 
управлінської діяльності, в тому числі й поняття технологій управління.  
О. Гнатюк, О. Гуцалюк, О. Пономарьов, О. Романовський, Л. Товажнянський 
зупинились на розкритті етапів технологізації та розкрили, власне, етапи ви-
никнення та розвитку управлінських технологій. Особливої уваги заслуго-
вує дослідження авторського бачення цього процесу, яке сформувалося на 
основі узагальнення досліджень різних вчених щодо етапів та особливостей 
розвитку менеджменту та теорії управління [1].

Формування та розвиток технологій управління є закономірним проце-
сом, що зумовлений ускладненням всіх видів діяльності, в тому числі й еко-
номічної, а також збільшенням обсягів та масштабів виробництва і зростан-
ням динамічності середовища і змін в організації. Використання технології 
у будь-якому процесі передбачає чітку послідовність дій, проте, визнання 
такої необхідності в управлінському процесі відбулося тільки на початку  
ХХ ст., дещо пізніше після виникнення власне науки про управління. 

Науковий менеджмент та низка праць вчених Ф. Тейлора, А. Файоля,  
М. Вебера, які звернули увагу на управління як окремий вид діяльності, роз-
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почали стрімкий розвиток теорії управління на засадах формування управ-
лінських технологій. Оскільки основними надбаннями школи наукового 
менеджменту були зосередження уваги на підвищенні продуктивності й нор-
муванні праці, роботі з кадрами (набір, відбір, перекваліфікація), мотивація 
працівників, вирішення соціальних проблем, то й технологіями управління, 
які виникли вже після впровадження технологій виробництва і організації 
праці, були технології організації виробництва. На той час функція організа-
ції вважалася найважливішою серед інших функцій управління і розпочина-
ла управлінський цикл. 

Послідовниками школи наукового менеджменту були вчені, праці яких 
утворили так звану функціональну школу менеджменту, оскільки основну 
увагу приділяли функціям управління, коло яких було розширено: окрім ор-
ганізації, планування, мотивації і контролю значення було приділено функ-
ціям обліку й аналізу. Це привело до розширення управлінського циклу й до 
необхідності встановлення певної послідовності у виконанні управлінських 
функцій, що в свою чергу сформувалось у лінійну технологію управління, 
сутність якої полягала на той час у чіткому виконанні в певній послідовності 
функцій управління, що деталізувались конкретними завданнями, операція-
ми і процедурами з аналізу, обліку, організації, мотивації тощо. Зауважимо, 
що темпи змін у зовнішньому та внутрішньому бізнес-середовищі та його до-
статньо легка прогнозованість на той час сприяли довготривалому ефектив-
ному використанню лінійної технології управління діяльністю підприємств, 
оскільки за умов налагодження виробничого процесу, його стандартизації та 
типізації, чітка послідовність робіт, що виконуються за попередньо встанов-
леним і відпрацьованим планом, мала високу результативність.

З появою наукових поглядів, увага яких концентрувалась на психологіч-
них аспектах діяльності працівника і на соціальних питаннях роботи колек-
тиву, виникли й почали інтенсивно впроваджуватись нові технології управ-
ління персоналом, серед яких, в основному, використовувалось делегування 
прийняття рішень з поточних питань виробництва від керівників до пересіч-
них працівників, колективне прийняття рішень з питань, що стосуються ро-
бітників, підтримка навчання персоналу. Також в цей час розвивалися й інші 
спеціалізовані технології управління: збуту продукції, утримання клієнтів.

Поширення досягнень математики, а також положень теорії систем у сфе-
ру економіки спонукали до подальшого розвитку і вдосконалення наявних 
технологій управління. Зокрема, планування діяльності підприємства з ви-
користанням бюджетів спонукало до виникнення бюджетування, розширен-
ня математичних можливостей прогнозування сприяло розвитку технології 
управління за відхиленнями. Проте, найбільш поширеними були технології 
управління за результатами, коли основна увага приділялася не прогнозу-
ванню діяльності підприємства, а досягнутим результатам, залежно від яких 
здійснювалося планування на подальші періоди. В цілому технології управ-
ління, що використовувалися у період 1950–1970 рр., можна схарактеризу-
вати як послідовно-паралельні, оскільки окрім загальної для підприємства 
побудови управлінського процесу у вигляді послідовності операцій і проце-



26

дур, які формують виконання управлінських функцій, використовувалися й 
інші, часткові, спеціалізовані технології, які не значилися у загальній послі-
довності операцій і процедур, проте мали велике значення для управління 
окремими об’єктами.

Зростання динамічності зовнішнього і внутрішнього середовища органі-
зацій, усвідомлення необхідності довгострокового планування, поширення 
інформаційних технологій у сферу виробництва й управління привели до 
появи інформаційних технологій управління, які, з одного боку, принципово 
змінили організацію управлінського процесу, а з іншого — дали змогу авто-
матизувати більшість наявних, вже використовуваних, перевірених управ-
лінських технологій. 

Період кінця ХХ — початку ХХІ ст. ознаменувався відкриттям у бага-
тьох сферах явища самоорганізації, фрактальності, синергетичного ефекту, 
що вплинуло також й на економічну науку, яка одним з векторів розвитку 
обрала дослідження нестабільних, нелінійних, відкритих систем, здатних 
до самоорганізації. У зв’язку з цим сьогодні провідні зарубіжні й вітчизня-
ні науковці розробляють механізми запуску і технологій управління само- 
організації, технології здобуття синергетичного ефекту від діяльності під-
приємства. Проте, наявних апробованих, успішно використовуваних техно-
логій управління, поки що немає.
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ВиВЧеннЯ  класиФікаціЙної  сисТеми  
ВидіВ  інТеГрації  Та  інТеГраціЙниХ  об’ЄднанЬ

Поглиблення міжнародного поділу праці, зростання динамічності та 
збільшення масштабів здійснення інтеграційних процесів у контексті не-
ухильного посилення глобалізації ринкових відносин та виробничих опера-
цій, орієнтованої на поступове створення єдиного загальносвітового еконо-
мічного та інформаційного простору, є ключовими сучасними тенденціями, 
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що визначають розвиток світової економіки. Найбільш потужною рушійною 
силою розгортання та вагомим наслідком здійснення зазначених складних 
процесів змін у системі суспільного виробництва стає посилення інтегра-
ційної спрямованості трансформацій корпоративного сектору економіки, 
суб’єктами яких виступають вже не тільки окремі великі транснаціональні 
конгломерати, але й широке коло решти корпоративних підприємств (про-
відне місце серед яких належить акціонерним товариствам), незалежно від 
сфери здійснення та масштабів вияву їх господарської активності. 

Для вітчизняних корпорацій актуалізація питань участі у процесах ство-
рення інтеграційних об’єднань, розширення та зміцнення коопераційних 
зв’язків у різних сферах підприємницької діяльності додатково визначається 
як нагальністю сучасних вимог щодо акумулювання великих обсягів сукуп-
них капітальних ресурсів, збільшення існуючих ресурсно-виробничих мож-
ливостей та нарощування інноваційно-інвестиційного потенціалу, так і через 
необхідність суттєвого зміцнення конкурентних позицій на національних  
та міжнародних ринках в умовах стрімкого зростання динамічності змін 
господарського середовища, а також підвищення конкурентоспроможності 
товарів та послуг, що виробляються, на основі забезпечення економічної 
гнучкості та адаптивності, розширення складу та посилення сформованих 
конкурентних переваг, диверсифікації та обмеження господарських ризи-
ків та ін. З іншого боку, використання наявних у сфері інтеграційного спів-
робітництва значних резервів підвищення ефективності господарювання, а 
також реалізація відповідних ширших можливостей щодо удосконалення 
організації та управління корпоративними підприємствами, значною мірою 
визначається економічною обґрунтованістю вибору форм утворення корпо-
ративних інтеграційних об’єднань, раціональністю визначення потенційних 
партнерів із співробітництва, повнотою урахування розмаїтого комплек-
су інтересів учасників інтеграційного процесу у структурній побудові та у 
функціональному наповненні системи управління корпоративним об’єд-
нанням тощо.

Проте, навіть під час встановлення особливостей розбудови та розгляду 
механізмів функціонування різних організаційно-економічних форм утво-
рення інтеграційних об’єднань серед науковців відсутня узгодженість думок 
як щодо економічної природи власне феномену корпоративного співробіт-
ництва, так і відносно визначення самих передумов інтеграційного розвит-
ку корпоративних підприємств. Так, зокрема, корпоративні інтеграційні 
об’єднання досить часто розглядаються, по-перше, як певна організаційно- 
економічна основа для реалізації конкурентної стратегії підтримки устале-
ності розвитку та диверсифікації діяльності, по-друге, як форма інститу- 
ціоналізації розподілу та перерозподілу економічної влади через формуван-
ня механізмів розподіленого корпоративного контролю, по-третє, як спосіб 
синергетичного розширення ресурсно-виробничих та інноваційних можли-
востей учасників інтеграційного процесу, по-четверте, як форма поглиблен-
ня виробничої спеціалізації та розширення сфери коопераційних відносин 
тощо. 
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При цьому, навіть при упорядкуванні властивостей різних форм інтегра-
ційного співробітництва у межах спроб побудови відповідної класифікацій-
ної системи видів інтеграції та інтеграційних об’єднань у підходах багатьох 
авторитетних вітчизняних та зарубіжних дослідників зазначених питань 
знаходить виявлення достатньо широкий діапазон думок — від упорядку-
вання простого переліку форм утворення об’єднань до спроб створення  
класифікацій на основі використання надмірно великої кількості харак-
теристик (до 34 ознак), що враховують надзвичайно ширше коло аспектів 
функціонування інтеграційної структури бізнесу. Однак, при цьому слід  
зазначити, що за умови свідомого обмеження повноти класифікаційного 
підходу простим переліком форм інтеграції не може змістовно розглядатися 
весь складний спектр характеристик та особливостей різних інтеграційних 
об’єднань, і при використанні в даному контексті надмірно ширшої систе-
ми класифікаційних ознак неминучим стає штучне згладжування значущих 
рамок і меж, які визначають релевантні відмінності між різними типами  
інтеграційних об’єднань, що, в свою чергу, також визначає необхідність  
додаткового поглиблення наукового обґрунтування шляхів активізації  
інтеграційних процесів у корпоративному секторі національного господар-
ства.

Отже, виходячи з підходу, представленого у [1], а також доповненого в 
межах даного дослідження з урахуванням контексту національних особли-
востей утворення корпоративних інтеграційних об’єднань (КІО), упоряд-
кування широкого кола різних видів корпоративної інтеграції та найбільш 
поширених форм утворення інтеграційних об’єднань доцільно здійснювати 
шляхом проведення класифікації за основними ознаками (рисунок). 

Таким чином, з точки зору автора, наявні розбіжності у підходах, пред-
ставлених у сучасних дослідженнях, сутності та природи походження 
основних організаційно-економічних форм утворення корпоративних 
об’єднань, визначаються, насамперед, органічним розмаїттям аспектів здійс-
нення інтеграційного процесу в корпоративній сфері, а також неоднознач-
ністю поставлених при цьому цілей та очікуваних учасниками результатів.  
При цьому власне вибір організаційно-економічної форми утворення об’єд-
нання (відмінності між варіантами якого визначаються розмаїттям пред-
метів співробітництва та ін.), з одного боку, є вагомим елементом стратегії 
корпоративного розвитку, а з іншого — має ґрунтуватися з урахуванням від-
повідності різних аспектів господарської діяльності учасників інтеграційно-
го процесу.

Так, наприклад, у контексті визначення характеру інтеграційного зв’язку 
у межах виявлення особливостей утворення об’єднань підприємств наполя-
гають на доцільності розгляду горизонтальної інтеграції насамперед в аспек-
ті реалізації можливостей виходу учасників даного процесу на нові (геогра-
фічні) ринки, тобто як певний вид інтернаціоналізації, що в даному випадку 
є специфічною стратегією розвитку виробничої діяльності, орієнтованої на 
освоєння підприємством нових географічних ринків. Проте, погоджуємося 
також із характеристикою процесу горизонтальної інтеграції як об’єднання 



29

конкурентів, утворення якого створює велику кількість нових господар-
ських проблем через виникнення складних за змістом специфічних відно-
син співробітництва-суперництва та значною мірою відрізняється від інших 
типів інтеграцій, що потребує ретельного вивчення відокремлено від інших 
різновидів проведення процесів інтеграції. 

Отже, вертикальна інтеграція за такий підхід являє собою такий тип 
розвитку виробничо-господарської діяльності, у межах якого здійснюється 
цілеспрямоване освоєння корпоративним підприємством певної галузі еко-
номічної діяльності (включення окремих “зовнішніх” комерційних операцій 
з купівлі-продажу ресурсів або готової продукції до системи внутрішніх біз-
нес-процесів корпорації) шляхом використання спеціальних форм погли-
блення співробітництва з відповідними постачальниками або споживачами. 
Внаслідок реалізації зазначеної стратегії розвитку, в основі якої знаходить-
ся орієнтація на зближення інтересів корпоративного підприємства з його 
контрагентами за комерційними зв’язками (постачальниками або спожи-
вачами), зміст економічних відносин учасників процесу вертикальної ін-
теграції змінюється від актів суто господарського наповнення (орієнтація 
на максимізацію в короткостроковій перспективі локальних фінансових ре-
зультатів діяльності) на більш широкий контекст підтримки довгострокової 
стабільності функціонування усього ланцюжка створення нової вартості.

класифікаційна система видів інтеграції та інтеграційних об’єднань
          Джерело: узагальнено на основі розробки [1].
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ВплиВ  інФормаціЙниХ  ТеХнолоГіЙ  
на  ріВенЬ  інноВаціЙноГо  розВиТку  
ГоТелЬноГо  бізнесу

Останнє десятиріччя можна схарактеризувати стійкою тенденцією роз-
витку інформатизації процесів у готельному бізнесі. Активне впровадження 
сучасних інформаційних технологій у діяльність підприємств є необхідною 
умовою їх успішної роботи, оскільки точність, надійність, оперативність і ви-
сока швидкість обробки та передачі інформації визначає ефективність у цій 
сфері. Великі капітальні вкладення у нові технології сприяюять вертикаль-
ній, горизонтальній та діагональній інтеграції готельного бізнесу. Інформа-
ційні технології забезпечують зростання продуктивності у сфері послуг.

Розвиток інформаційних технологій постійно набирає обертів. Багато 
процесів, на які раніше люди витрачали час і сили, зараз за лічені хвилини 
виконують автоматизовані прилади, що полегшують працю людини. Замін-
ники працівників рецепції і адміністраторів є останнім проривом в готельній 
індустрії. Мова йде про роботів, які вже повноцінно функціонують в деяких 
готелях світу. Це вже не далеке майбутнє, в Японії в готелі Henn-na Hotel 
працюють роботи та повноцінно виконують обов’язки від рецепціоніста до 
прибиральників. The Residence Inn LAX також використовують робота Вал-
лі, який працює кур’єром та доставляє гостям та працівникам усі необхідні 
речі. Maidbot розробив робота-прибиральницю Розі, а в Hilton працює кон-
сьєрж Конні. Аналогом роботів також можна вважати сучасні прилади-авто-
мати для реєстрації гостей, подібні таким, які зараз також використовують в 
аеропортах [1, 791].

Фахівці з готельного бізнесу активно використовують нові технології і в 
оснащенні номерів. Багато відвідувачів не звертають уваги на звичайні те-
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левізори, кондиціонери тощо. Сучасні гості стають досить вибагливими та 
мають бажання пожити у номерах, які обладнані не просто телевізором, а різ-
номанітними гаджетами, розумними дзеркалами та освітленням, термостата-
ми, дверями, які можна відкрити за допомогою смартфона, а не звичайного 
ключа. 

Готелі намагаються задовольнити максимум потреб клієнтів. Для цього 
вони використовують програми лояльності та мобільні додатки, щоб забез-
печити найбільш повний та ширший асортимент можливих послуг. Чат-боти 
є однією з найбільш популярних новинок готельних засобів, що здійснюють-
ся за допомогою інноваційних технологій. Із розповсюдженням таких ме- 
сенджерів, як Viber, WhatsApp, Telegram цей винахід є дуже актуальним. 
Гості, в яких виникають питання або прохання мають змогу просто ввести 
до бота свій запит, і одразу отримати відповідь. Проте це доцільно, якщо таке 
питання часто задають й інші гості. В іншому разі такі запити перенаправля-
ють до працівника, який може вирішити питання [1, 792].

Переважна більшість фахівців переконана, що жодне підприємство ін-
дустрії гостинності не може обійтися без застосування комп’ютерних сис-
тем. Перші готельні комп’ютерні системи з’явилися і пройшли великий 
шлях розвитку кілька десятків років. В умовах сьогодення комп’ютерні 
системи охоплюють усі процеси функціонування готелю і його взаємин з 
клієнтами. Розвиток інформаційних технологій та їх значні функціональ-
ні можливості сприяли появі цілком інтегрованих систем комп’ютерного 
управління готельними підприємствами. Нині широко використовують-
ся системи, засновані на застосуванні мереж персональних комп’ютерів із 
розвиненим інтерфейсом. Такий інформаційний міст дає можливість обмі-
нюватися управлінською і фінансовою інформацією, а сучасні системи —  
автоматизувати виконання щоденних задач персоналу і управління готелем  
[2, 54].

На сьогодні у світовій практиці найчастіше використовуються такі авто-
матизовані готельні системи: Система управління готелем (PMS); Система 
телефонного сервісу (Telephone Management System); Система електронних 
ключів (KeySystem); Система електронних мінібарів (MinibarSystem); Си-
стема інтерактивного телебачення (VideoServicesSystem); Система енер-
гозбереження (Energy Management System); Система обробки кредитних 
карт (Credit Card Authorization System); Система складського обліку та 
калькуляції (Food& Beverage); Система фінансово-бухгалтерського обліку 
(AccountingSystem); Система центрального бронювання (Central Reservation 
System); Система Інтернет-бронювання (Web Reservation System); Систе-
ма кадрового обліку (Human Resource System); Система безпеки (Security 
System).

Впровадження і використання автоматизованої інформаційної системи 
сприяє значному зниженню витрат, а саме — скоротити витрати на поточний 
ремонт, технічне обслуговування, електроенергію, завдяки оптимізації вико-
ристання готельного номерного фонду та підвищенню ефективності обслу-
говування клієнтів. З допомогою інформаційної системи можна також про-
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аналізувати кількість та якість наданих послуг. В найкоротші строки можна 
виключити з переліку послуги, що реалізуються мало і погано, замінивши 
їх новими, а також отримати економічний ефект та прибуток більш точно-
го визначення того, як змінюються уподобання гостей, які категорії гостей 
отримують послуги і які саме. Завдяки впровадженню і застосуванню авто-
матизованої інформаційної системи можна підвищити продуктивність пра-
ці та знизити потребу в робочій силі, при цьому скоротивши витрати на неї 
приблизно на 30 % [3].

Крім цього, можна виділити такі нововведення у сфері інформа-
ційних технологій, які вже зараз активно впроваджуються в готелях:  
перехід на технологію “чіп і PIN”, коли застосовується смарт-карта зі вбу-
дованим чіпом і персональним PIN-кодом, що є ідентифікаційним номером, 
який дозволяє користуватися послугами готелю; впровадження платіж-
них систем для оплати з мобільних пристроїв; перехід на хмарну систему 
автоматизації PMS, створення “хмарного” формату готельних сервісів:  
CRM (системи управління взаємовідносин з клієнтами), продажу та кейте-
рінгу; забезпечення безпеки інформації, запобігання будь-яких інформацій-
них витоків і забезпечення схоронності даних, що передбачає токенізацію 
пристроїв, додатковий захист від інформаційних “дірок” і загальне наскріз-
не шифрування [4, 7].

Таким чином, інформаційні технології — це пріоритетний напрям іннова-
ційної діяльності підприємств готельного бізнесу. Використання інформа-
ційних технологій є обґрунтованим, економічно ефективним та доцільним, 
адже це сприяє зниженню витрат, отриманню високого доходу, покращенню 
рівня обслуговування клієнтів, досягненню вищої конкурентоспроможно-
сті готелю серед учасників ринку, створенню позитивного іміджу готельно-
го підприємства. Проте, використання таких технологій має і свої недоліки. 
Зокрема, використання роботизованого персоналу багатьох людей позбавить 
робочих місць. У зв’язку з цим, сучасним готельним підприємствам потрібно 
працювати над тим, щоб знайти оптимальне рішення для організації робочого 
процесу з використанням інформаційних технологій, в якому буде поєднува-
тися в розумному співвідношенні праця людей та роботів.
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Цифрові технології впливають на інновації в усіх секторах економіки, 
включаючи традиційні: сільське господарство, автомобільна промисловість 
та роздрібна торгівля. Аналогічні тенденції в різних секторах включають в 
себе те, що Інтернет речей і даних стає ключовим джерелом інновацій, ін-
новаційні цикли прискорюються, інновації у сфері послуг, а також спільні 
інновації набувають все більшого значення. Галузева динаміка обумовлена 
відмінностями в можливостях, які надають такі технології для інновацій у 
продуктах, процесах і бізнес-моделях, а також відмінностями в типах даних, 
необхідних для інновацій, і умовах упровадження цифрових технологій. 

Крім загальних міжсекторальних тенденцій існує важлива галузева ди-
наміка. Деякі відмінності можна спостерігати на основі традиційних статис-
тичних показників [1]. Однак, через проблеми зі збором даних (наприклад, 
відсутність доступу до порівнянних і репрезентативних даних по країнах про 
розробку і впровадження передових технологій; труднощі з відображенням 
внутрішньосекторальної неоднорідності) ці зусилля дають лише часткову 
картину змін, що відбуваються в різних секторах. Основні фактори, що ле-
жать в основі цих відмінностей між секторами, і визначають чотири ключові 
аспекти:

1) можливості для інновацій, які цифрові технології пропонують в кож-
ному секторі;

2) типи даних, необхідних для інновацій, і проблеми, що виникають у 
зв’язку з їх використанням;

3) умови для впровадження та розповсюдження цифрових технологій;
4) нормативна база, що застосовується до кожного сектора (наприклад, 

відсутність законодавства, що застосовується до нових ринків, різне за-
конодавство про обмін даними між країнами). 

Загальною проблемою, що охоплює всі сектори, є необхідність створення 
можливостей для використання цих даних у конкретних секторальних до-
датках. Особливі умови діють і в інших секторах. В охороні здоров’я висока 
чутливість необхідних даних (персональних даних пацієнтів) вимагає забез-
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печення безпеки та конфіденційності даних, а доступ до них часто обмеже-
ний. До того ж, країни не дотримуються єдиних стандартів у своїй практиці 
збору даних, що ускладнює агрегування та використання даних [2]. Існують 
також відмінності між країнами в методах збору даних, що застосовуються 
різними лікарнями, соціальними службами, приватними страховими компа-
ніями і т. д.

Оцінювання ступеня впливу цифрових технологій на різні галузі викона-
ла компанія Boston Consulting Group [4]. Згідно з її дослідженнями найбільші 
зміни цифрових технологій відбуваються в медіа-середовищі, а найповільні-
ші — у галузях, що спираються на інфраструктуру та мають складні техно-
логічні процеси. Транспорт належить до третьої категорії, де вплив цифро-
візації важко до кінця оцінити й реалізувати через необхідність всеосяжної 
модернізації інфраструктури та технологічних процесів [3]. Наприклад, сфе-
ру транспорту характеризують ознаки, що одночасно є індикаторами таких 
розглянутих далі процесів розвитку цифровізації: використання великих 
даних та хмарних технологій; розповсюдження Інтернету речей; розвиток 
роботизації; поширення технології 3D-друку; блокчейн (blockchain); крауд-
сорсинг (crowdsourcing).

Ключовими процесами у роботі з BigData є: збирання, зберігання, ана-
ліз, управління інформацією, пошук, обмін, передача, візуалізація, оброб-
ка запитів, оновлення та забезпечення конфіденційності інформації, для 
чого залучаються хмарні комп’ютерні технології. У перспективі великими  
інформаційними гігантами планується перехід до аналізу поведінки корис-
тувачів та побудови довгострокових прогнозів на цій основі. Окремо слід 
зазначити зростаючу важливість систем автоматичного самообслуговуван-
ня, що дасть змогу аналізувати зібрані дані про користувачів за допомогою 
комп’ютерних алгоритмів без залучення додаткових фахівців. Особливо важ-
ливою стане ця змінна для сегмента малих та середніх підприємств (у тому 
числі сфери транспорту), в яких немає бюджету для залучення вчених-ана-
літиків [5]. Для роботи з BigData часто використовуються хмарні технології. 

Таким чином, зазначене вимагає перегляду комплексу заходів іннова-
ційної політики для забезпечення їх ефективності та вирішення виникаю-
чих проблем. Секторальний підхід необхідний при розробці інноваційної 
політики в деяких сферах, особливо в тих, де в сучасних умовах розвитку 
інтенсифікується доступ до даних і політики впровадження цифрових тех-
нологій. Нинішня спрямованість інноваційної політики на стимулювання 
НДДКР для досягнення цільових показників інтенсивності НДДКР також 
вимагає подальшого ретельного вивчення і адаптивності до особливостей  
застосування цифрових технологій в різних сферах.
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держаВно-приВаТне  парТнерсТВо  
у  сФері  оХорони  здороВ’Я,  
Як  інсТруменТ  залуЧеннЯ  інВесТиціЙ

Сфера охорони здоров’я є однією з ключових галузей розвитку і соціаль-
ної стійкості держави. Галузь потребує системного реформування, оптиміза-
ції фінансово-економічних джерел, підвищенні якості управління галуззю. 
Найбільш ефективний механізм залучення приватного капіталу в соціально 
значущі галузі економіки регіону — державно-приватне партнерство. Отже, 
видається актуальним дослідити механізми державно-приватного партнер-
ства, його місця в системі охорони здоров’я та виявити напрями його подаль-
шого розвитку.

Ступінь розробленості проблеми характеризується недостатньою кількі-
стю досліджень щодо питання застосування механізмів державно-приватно-
го партнерства для розвитку інфраструктури охорони здоров’я. Теоретичні 
підходи до державно-приватного партнерства в зарубіжній літератури пред-
ставлені системою поглядів таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як:  
А. Алпатов, Е. Безрукова, М. Бергер, П. Бургер, Дж. Делмон, А. Степлтон,  
М. Воробйової, В. Абашкіна, І. Ільїна, Е. Плісецька, Л. Шеховцева та ін. [1].  
У вітчизняній науковій літературі публікується недостатньо матеріалів 
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щодо створення та впровадження дієвих механізмів державно-приватного 
партнерства для подальшого розвитку охорони здоров’я.

Обґрунтуємо необхідність реформування галузі з використанням альтер-
нативних способів залучення інвестицій, а саме механізмів державно-при-
ватного партнерства. Перспективною моделлю в галузі охорони здоров’я 
може стати здійснення приватним партнером реконструкції державного (ко-
мунального) медичного закладу, а також одержання права на експлуатацію і 
обслуговування інфраструктури такого закладу упродовж терміну окупності 
фінансових інвестицій.   

Під поняттям “партнерство” розуміють досягнуту сторонами заздалегідь 
угоду щодо спільних дій або співпраці з метою виробництва певної продукції, 
виконання робіт або надання послуг, яка базується на спільному прийнятті 
рішень, розподілі ролей, відповідальностей, ризиків та вигод між учасника-
ми. До державно-приватного партнерства (ДПП) входять кілька учасників, 
хоча б один з яких — державний, а інші — представники приватного бізнесу 
[1].

ДПП є механізмом для поліпшення інфраструктури у сфері охорони здо-
ров’я, а також інструментом для підвищення якості надання медичної допо-
моги населенню, що базується на залученні приватних інвестицій і довго-
строковій взаємодії держави і бізнесу.

Залучення інвесторів  може відбуватись у формі приватизації держав-
них (комунальних) закладів охорони здоров’я (ОЗ), передачі в оренду чи у  
концесію без зміни їх функціонального призначення, створення спільних 
підприємств. Держава може реалізувати будь-які форми ДПП залежно від 
регіону, профілю та інвестиційної привабливості кожного конкретного  
проєкту. 

Досвід передових країн світу, які вже впровадили механізм ДПП у систе-
му ОЗ, дає змогу: 

• оптимізувати бюджетні витрати на охорону здоров’я; 
• систематизувати і розвивати ринок приватних медпослуг з урахуван-

ням потреб регіонів;
• інвестувати ресурси у реструктуризацію існуючих об’єктів ОЗ;
• створити мережу нових закладів ОЗ на основі новітніх технологій у  

медицині;
• залучати кваліфікований персонал, підвищувати якість послуг.
У ст. 4 Закону України “Про державно-приватне партнерство” зазначено, 

що “охорона здоров’я є однією з потенційних сфер застосування механізмів 
державно-приватного партнерства в Україні” [2]. Не зважаючи на певний 
прогрес у питаннях створення засад реалізації ДПП, Україна перебуває  на 
початку  процесу перетворення відносин між державою і бізнесом у сфері 
ОЗ, що вимагає подальшого удосконалення законодавства. 

Розвиток ДПП вбачаємо у прийнятому у 2019 р. Законі України “Про 
концесії” [3]. Хоча і належного поштовху сфери ОЗ він не надав, як те пла-
нували законотворці, проте, перспективними напрямами поєднання зусиль 
держави і приватного бізнесу в галузі ОЗ можуть бути: 
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• проєктування, будівництво, реконструкція, модернізація та управлін-
ня інфраструктурою медичних закладів; 

• надання медичних послуг; 
• розробка та виробництво нових фармацевтичних препаратів і медичної 

техніки;
• створення мережі “банків крові”, перинатальних, діалізних центрів;
• організація центрів технічного обслуговування медтехніки; 
• впровадження інформаційних систем у систему ОЗ. 
Ураховуючи існуючу політичну ситуацію і воєнний стан в Україні, впро-

ваджений з 24 лютого 2022 р., а також курс держави на післявоєнну відбу-
дову держави, медична галузь вважається однією з найперспективніших. 
Сфера ОЗ має змогу змінити на краще цифрову ОЗ, адже цифрові технології 
підтримують зусилля систем ОЗ для переходу на нові моделі обслуговуван-
ня пацієнтів і допомагають їм розробляти підходи “розумного здоров’я” для 
підвищення доступності та якості медичного обслуговування і скорочення 
витрат. Блокчейн, автоматизація і роботизація процесів, хмарні обчислення, 
штучний інтелект, Інтернет медичних пристроїв (IoMT), цифрова і вірту-
альна реальність — лише кілька прикладів технологій, які трансформують 
галузь охорони здоров’я. Ці технології допомагають у діагностиці та ліку-
ванні захворювань, сприяють підвищенню якості, швидкості й ефективності 
надання медичного обслуговування, а також оптимізації досвіду пацієнтів. 
Інвестиції у впровадження цифрових технологій у сфері охорони здоров’я 
можуть сприяти ефективнішому використанню медичних даних у дослі-
дженнях, що підтримуватиме ініціативи у сфері персоналізації медичного 
обслуговування [4].

Отже, ДПП може вдосконалити систему охорони здоров’я України, за 
рахунок інвестиційної складової, оптимізації державних витрат, створення 
умов для технологічного прискорення і стабільного розвитку ОЗ, розширен-
ня можливості вибору пацієнтом медичних організацій, що сприятиме під-
вищенню якості та доступності медичної допомоги, поліпшенню показників 
здоров’я та якості життя населення.

ДПП у галузі ОЗ є формою співпраці між державними структурами і при-
ватними організаціями в медичній сфері, заснованої на базових принципах 
партнерів. ДПП у сфері ОЗ є інструментом запровадження у державному 
секторі охорони ефективного управління, оскільки виконує функції, пов’я-
зані зі стимулюванням інноваційного, інвестиційного та інфраструктурного 
розвитку галузі ОЗ та ефективним використанням коштів, ресурсів і надан-
ням якісних медичних послуг. 

Таким чином, розглянуто можливі варіанти співробітництва держави та 
бізнесу в рамках ДПП у сфері ОЗ України. Пріоритетним визначено розви-
ток інфраструктури ОЗ, що базується на залученні приватних інвестицій і 
довгостроковій взаємодії держави і бізнесу у формі концесії. 

Отже, потребують детального вивчення питання подальшого розвит-
ку ППП в галузі ОЗ з урахуванням вітчизняних та регіональних особли- 
востей. 
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Соціально-економічні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють 
необхідність зміни охорони здоров’я в напрямі створення системи, яка б від-
повідала сучасним світовим зразкам. Це зумовило зміну статусу закладів 
охорони здоров’я на “комунальні підприємства” та запровадження їх фінан-
сування за рахунок “замовника” медичних послуг — Національної служби 
здоров’я України (НСЗУ). Оплата підприємствам здійснюється згідно з 
укладеними угодами за визначеними “пакетами послуг” у рамках “Програми 
державних гарантій медичного обслуговування населення”, яка щорічно за-
тверджується Кабінетом Міністрів України [1]. 

Незважаючи на постійне зростання фінансування галузі охорони здоров’я 
та зміни підходів до його проведення (розділення “замовника” і “постачаль-
ника”), у багатьох випадках пацієнти у закладах охорони здоров’я змушені 
самостійно здійснювати оплату вартості окремих медичних послуг чи лікар-
ських засобів, які не передбачені “Програмою медичних гарантій” або від-
сутні у лікарні через різні причини. У зв’язку з цим, враховуючи поточну 
ситуацію в Україні, важливим напрямом має стати пошук соціально адап-
тованих і економічно раціональних форм залучення коштів населення для 
фінансування галузі охорони здоров’я. Це стосується, насамперед, принципу 
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суспільної солідарності та розвитку недержавного сектору медичного забе-
зпечення, що є основою будь-якої прогресивної демократичної системи [2]. 

Одним із таких напрямів стала солідарна участь населення у співоплаті 
витрат на медичну допомогу у формі лікарняних кас. Діяльність лікарняних 
кас дає змогу вирішити одне з основних завдань галузі — забезпечити доступ-
ність тих видів медичної допомоги, які недостатньо фінансуються державою, 
збільшити обсяг та якість необхідних для населення медичних послуг і здійс-
нювати належний контроль за їх наданням [3].

Система лікарняних кас в Україні виникла у 2000 р. як реакція населен-
ня на обмежені можливості державного фінансування щодо забезпечення 
якісної та доступної медичної допомоги. Лікарняні каси стали додатковим 
джерелом фінансування галузі охорони здоров’я за рахунок солідарно нако-
пичених цільових персоналізованих внесків юридичних і фізичних осіб [4]. 

За оперативною інформацією МОЗ України на 01.01.2022 р. в Україні за-
реєстровані 227 лікарняних кас. Серед них найбільш потужною є благодійна 
організація “Лікарняна каса Житомирської області” (ЛК), яка функціонує з 
2000 р., об’єднує понад 200 тис. осіб, що становить понад 25 % від усієї кіль-
кості членів лікарняних кас у державі.

Розмір щомісячного внеску до ЛК станом на 01.01.2022 р. становить  
60 грн. Внески сплачують члени ЛК, яким виповнилося 18 років, незалежно 
від стану здоров’я. Членські внески можуть сплачуватися індивідуально че-
рез банківські установи та централізовано шляхом відрахування із заробіт-
ної плати. Діти користуються правами члена ЛК за умови перебування у ЛК 
одного з батьків та сплати додаткового внеску в розмірі 25 грн незалежно від 
кількості дітей. 

Громадяни, які перебувають у ЛК, мають змогу за кошти організації от-
римувати медичну допомогу без обмеження розміру витрат та кількості 
звернень (у межах регламентуючих положень). Члени ЛК забезпечуються 
медикаментами згідно з переліком при лікуванні: у стаціонарних умовах 
медичних закладів (ЛК надає ліки для лікарень у вигляді безповоротньої 
допомоги); в амбулаторних умовах (ЛК оплачує аптекам ліки, які член ЛК  
отримує за рецептами лікарів). Здійснюється оплата вартості лабораторних 
та інструментальних обстежень у приватних закладах (повна або часткова), 
реалізується забезпечення комунальних підприємств необхідними реакти-
вами та витратними матеріалами для проведення обстежень членам ЛК. За 
кошти ЛК також може надаватися благодійна допомога медичним закладам 
для покращення їх матеріально-технічного стану в частині медичного облад-
нання.

Розміри фінансування ЛК за цими напрямами протягом 2017–2021 рр. [5] 
наведені на рисунку. 

Протягом 2017–2021 рр. ЛК витратила на основну статутну діяльність 
289,2 млн грн (2017 р. — 57,2 млн грн, 2018 р. — 63,6 млн грн, 2019 р. —  
63,1 млн грн, 2020 р. — 51,0 млн грн, 2021 р. — 54,3 млн грн). Скорочення ви-
трат у 2020–2021 рр. пов’язано з пандемією COVID-19, у результаті якої від-
булося зменшення кількості звернень громадян до медичних закладів, особ- 



40

ливо в частині стаціонарної (госпітальної) допомоги. Тому було здійснено 
переорієнтування на амбулаторну допомогу членам ЛК — збільшені перелік 
та розмір оплати за проведення лабораторних та інструментальних дослід-
жень у приватних медичних закладах, а також розширені переліки діагнозів 
та лікарських засобів, за які ЛК оплачує аптечним закладам. У результаті  
цього у 2021 р. частка витрат на “стаціонарну” допомогу в структурі видатків 
становила 50 % (27,1 млн грн), тоді як у 2017 р. цей показник становив 77 % 
(44,3 млн грн).

Для контролю за раціональним використанням та призначенням лікарсь-
ких засобів у ЛК розроблена автоматизована система управління ресурсами, 
що дає змогу проводити аналіз витрат за необхідними критеріями.

Отже, досвід “Лікарняної каси Житомирської області” доводить, що діяль-
ність лікарняних кас у сучасних умовах є оптимальною формою солідарної 
участі населення у фінансуванні галузі охорони здоров’я на регіональному 
(обласному) рівні.
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структура та розміри витрат благодійної організації  
“лікарняна каса житомирської області” за основними напрямами, млн грн
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знаЧеннЯ  циФроВиХ,  креаТиВниХ  Та  ТрадиціЙниХ 
індусТріЙ  у  поВоЄнниЙ  період

До початку Національно-визвольної війни в Україні цифрова та креатив-
на індустрії визначали високотехнологічні напрями інноваційної діяльності 
і були пріоритетними для країни. У сьогоднішніх умовах до них додаються 
традиційні індустрії, що є остовом соціально-економічного відновлення дер-
жави. 

До війни Україна мала потужний металургійний комплекс, що слугував 
базою для розвитку машинобудування, але залишалася країною із сировин-
ною економікою. Нині є шанс реалізації розумної стратегії держави, що має 
на меті не лише відновлення довоєнних потужностей, а й розбудову сильної 
інноваційної країни. 

Важливим методичним та нормативно-правовим забезпеченням понов-
лення згаданих індустрій є удосконалення відповідно до вимог часу та про-
довження реалізації таких стратегій, як [1]:

• Національна економічна стратегія 2030;
• Експортна стратегія для сектору інформаційних технологій;
• Експортна стратегія для сектору машинобудування;
• Експортна стратегія для сектору креативних індустрій (нові медіа 

та ІКТ: програмне забезпечення, цифрові технології в мистецтві — 
3D-друк, AR/VR, змішана реальність); 

• Експортна стратегія для сектору технічного обслуговування та ремон-
ту повітряних суден;

• Пріоритети розвитку національного підприємництва в умовах цифро-
вих трансформацій;

• Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 
року тощо.

Роль цифрових, креативних та традиційних індустрій постійно зростає, 
разом з тим змінюються підходи до визначення ефективності та інновацій-
ності, а також самі економічні моделі, світові інституції, глобальна система 
безпеки та ставлення до середовища [2].
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І саме інновації мають пов’язати провідні сфери та види діяльності, а та-
кож різні галузі науки у найближчій перспективі. Прикладом застосування 
інновацій у військових технологіях уже зараз є C4ISR: (C4 — командування, 
управління, зв’язок, комп’ютери; ISR — інтелект, спостереження та розвід-
ка. Розширені можливості C4ISR забезпечують перевагу завдяки ситуацій-
ній обізнаності, знанню супротивника й оточення та скороченню часу між 
зондуванням та реакцією). При цьому застосовуються знання таких сфер ді-
яльності як (біо)інформатика, авіоніка, аеростатика, медицина, кінематика, 
токсикологія, когнітологія, STEM та ін.

Можливі сценарії розвитку для України у повоєнний період, на думку 
експертів, представляють її як простір свободи і творення, фронтир цивілі-
зації, світовий інноваційний, технологічний і логістичний хаб, країну розви-
неного людського капіталу, світовий центр культури, освіти і науки, країну 
нової економіки, випереджального економічного зростання і бізнес-можли-
востей [2].

Першими кроками відбудови економіки мають стати подолання корупції, 
перерозподіл національного доходу, виробничих потужностей, усіх матері-
альних, трудових і фінансових ресурсів в інтересах мирного будівництва.
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Перспективи розвитку національної економіки України нерозривно 
пов’язані з паливно-енергетичним комплексом, і, зокрема, з його нафтопере-
робним сектором. Подальший сталий розвиток нафтопереробного комплексу 
України визначається інтенсивними інноваційними перетвореннями, спря-
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мованими на випуск конкурентоспроможної продукції з високою доданою 
вартістю. Для найбільших інтегрованих нафтових компаній інноваційний 
розвиток технологічно збалансованого та економічно ефективного нафтопе-
реробного сектору може дати змогу виходити на світові ринки енергетичної 
сировини з високоякісною продукцією глибокого переділу. 

Відмінною особливістю вітчизняного нафтопереробного сектору є висока 
частка первинної переробки нафти у загальному обсязі виробництва на тлі 
застарілої технологічної бази. Діяльність українських нафтопереробних під-
приємств характеризується низьким рівнем конверсії вуглеводневої сирови-
ни у цінніші продукти переробки. У середньому по Україні вихід основних 
моторних палив (автобензину, дизельного палива) поступається показни-
ками нафтопереробки в промислово розвинених країнах. Для досягнення 
сталого функціонування нафтопереробного сектору економіки України не-
обхідно посилити інституційну складову державного стратегічного плану-
вання та програмування на основі організаційно-управлінських інновацій, 
що передбачають фінансово-економічні інструменти стимулювання нафто-
вих компаній до активного впровадження технологічних нововведень та  
механізми регулювання ринків. 

Глибина переробки одна із основних показників, характеризуючих тех-
нологічний розвиток нафтопереробного комплексу та її потенційну конку-
рентоспроможність. Повільне зростання глибини переробки нафти в Україні 
зумовлене такими основними причинами: необхідністю витратних за часом 
та ресурсами комплексних заходів щодо модернізації нафтопереробних заво-
дів; відсутністю ринкової мотивації до підвищення глибини переробки. Стан 
внутрішнього ринку та особливості Українського сегменту на міжнародному 
ринку нафтопродуктів не стимулюють зміни структури випуску нафтопро-
дуктів. У структурі випуску нафтопродуктів в Україні продовжує домінува-
ти виробництво продукції важких та середніх фракцій, насамперед мазуту та 
дизельного палива.

До повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну українські 
НПЗ відставали за технологічним рівнем від заводів країн Європи, США, 
АТР щодо частки таких вторинних процесів, як каталітичний крекінг, гід-
рокрекінг, процеси ізомеризації та риформінгу та ін. Коефіцієнт Нельсона — 
узагальнюючий показник, що характеризує складність переробки, становив 
для українських заводів у середньому 4,25, тоді як середній європейський 
рівень — 6,5, американський — 9,5, азіатський — 4,9 [1]. 

На сучасних нафтопереробних заводах потужність вторинних процесів 
у кілька разів перевищує потужність процесу первинної переробки нафти. 
Наприклад, на ряді заводів США частка вторинних процесів досягає 330 %,  
у тому числі частка деструктивних процесів — 113 % [2]. В Україні частка 
вторинних процесів до первинної переробки нафти становила в середньо-
му 54 %. Внутрішній стимул інноваційної активності — необхідність заміни 
застарілого обладнання з метою підвищення конкурентоспроможності на-
фтопродуктів на внутрішньому і зовнішньому ринках та збільшення частки  
ринку. 
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В умовах технологічної відсталості та недосконалих ринково-інституцій-
них механізмів, а також у період військової агресії з боку росії, вирішальним 
поштовхом до інновацій можуть виступати стимули зовнішнього характеру, 
зумовлені активною економічною політикою держави. Організаційно-управ-
лінські інновації здатні створити умови для широкомасштабного впрова-
дження технічних і технологічних інновацій на підприємствах. Стратегіч-
не управління, здійснюване державою у нафтопереробному комплексі, дає  
змогу формувати систему фінансових стимулів, накладати обмеження на ви-
користання тих чи інших нафтопродуктів, що не відповідають певним якіс-
ним та екологічним стандартам, регулювати ринок бензину та інших видів 
палива. 

Комплекс організаційно-управлінських інноваційних рішень формує 
контури економічної стратегії держави щодо розвитку переробного сегмен-
та нафтового комплексу. Така політика складається з пошуку оптимальних 
шляхів розвитку нафтових компаній та їх взаємодії з державою. Державне 
стратегічне планування має бути спрямоване на формування схем інвести-
ційно-фінансової підтримки, організаційного, нормативно-правового та ін-
шого забезпечення з метою інтенсивного впровадження у сферу виробни-
цтва передових досягнень науково-технічного розвитку у галузі переробки 
вуглеводневої сировини. 

Головним напрямом у виробництві нафтопродуктів, що вимагають поси-
лення ролі держави, є збільшення глибини переробки. Саме держава отримає 
основну вигоду від ефекту глибокої переробки нафти, тому вона має створи-
ти такі умови, за яких компанії, які інвестують у процес глибокої переробки, 
змогли б окупати свої витрати у розумні терміни. Зробити це можна шляхом 
участі держави в проєктах, надання податкових пільг, сума яких повинна ви-
значатися з умов нормативного терміну окупності.
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ролЬ  комунікаціЙ  у  подоланні  кризоВої  сиТуації

Криза стає звичайним явищем у сучасному світі. Пожежі, засухи та повені 
дедалі частіше проявляються у результаті глобальної зміни клімату. Маючи 
змогу лише опосередковано впливати на ці глобальні явища, місцеве само-
врядування залишається сам на сам на передовій у боротьбі з їхніми наслід-
ками.

Особливістю сучасного світу є розширене й мало контрольоване поле для 
комунікацій. “Комунікативна складова відіграє важливу роль у організації та 
здійсненні ефективного управління” [1]. Якщо органи влади вчасно не ско-
ристаються всіма можливостями для донесення сфокусованого стратегічно-
го та злагодженого повідомлення, то цю прогалину заповнять інші. Соціаль-
ні медіа можуть стати як корисним інструментом загальної комунікаційної 
стратегії, так і платформою для поширення чуток та конспірологічних теорій.

Особливої уваги заслуговує кризова ситуація, спричинена військо-
вою агресією росії та дією воєнного стану в Україні. Під час російсько- 
української війни, яка все ще триває, важливо, щоб українці не втратили 
мужності, як і в перші тижні війни. Українська мужність має особливі озна-
ки. Тому на білбордах в Україні та за кордоном розміщено фотографії чоло-
віків-українців, лікарів, фельдшерів, працівників комунальних служб, про-
давців, водіїв та фармацевтів.

У звільненому місті Ірпінь під Києвом триває цифрова консолідація дока-
зів російських злочинів. Бригади фахівців працюють разом у кількох місцях, 
де відбувалися вбивства та руйнування.

Загальнодоступні фотографії про російські злочини та руйнування бу-
дуть на Google Maps. Світ має бачити, як виглядали українські міста й села 
раніше та як їх знищив агресор.

Серйозні зміни в освіті під час війни відбулися внаслідок внутрішньої мі-
грації в країні та за кордон з метою пошуку притулку для дітей і жінок від 
загроз, використання шкільних та навчальних закладів як місць тимчасово-
го поселення біженців, умисного вбивства вчителів та руйнування ворогом 
шкільних будівель на півдні та сході України.

Завершення навчального року та надання учням можливостей отримати 
шкільні атестати, особливо в шкільних класах, Міністерство освіти і науки 
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України спільно з міжнародною школою American Citizen High School та 
Посольством України в США започаткували Українську Інтернет-академію 
тимчасово переміщених студентів, що дає змогу їм продовжити навчання 
безкоштовно. Світова платформа пропонує учням, які не мають можливості 
вивчати іноземну мову, курси перекладу на українську мову, що дасть змогу 
їм швидко отримати доступ до школи після перебування в країні.

Комунікація сьогодні — це основа життєзабезпечення. Міністерство нау-
ки та вищої освіти України підготувало перелік мобільних додатків для ви-
вчення іноземних мов, які є безкоштовними для українців у зв’язку з бойови-
ми діями та російською агресією.

У бізнесі використання відповідних комунікаційних засобів дає змогу ве-
сти свій бізнес ще ефективніше. Особливого значення набувають у кризових 
ситуаціях конфлікти. Тому варто розробити хорошу стратегію і правильно 
підготуватися до несподіваних подій. Вибір відповідних комунікаційних ін-
струментів став вирішальним в епоху Інтернету: тепер будь-яка інформація, 
особливо негативна, може збільшитися як вірус і миттєво знищити репута-
цію, що створювалася роками. 

Скорук О. П. зазначає, що кожна криза є унікальною, і повністю дослі-
дити її та впровадити в практичну діяльність майже неможливо, особливо 
за таких бурхливих змін зовнішнього середовища, що не підлягають навіть 
світовій аналітиці [2]. 

Сучасна дуже складна криза потребує використання не лише різноманіт-
них комунікаційних засобів, а й безлічі підходів, спрямованих на подолання 
криз та протидію потенційним загрозам. Варто зазначити, що кризова кому-
нікація набула як практичних, так і теоретичних інтерпретацій. 

Для ефективного управління кризовою комунікацією в умовах воєнного 
стану необхідно володіти надзвичайно глибокими знаннями, що поєднують 
елементи психології, соціології, політології, менеджменту, маркетингу та 
економіки. Більше того, сьогодні адекватний захист бренду від потенційних 
загроз неможливий без суто технічних навичок і правильного використання 
відповідних комунікаційних засобів. Це важливо для вирішення поточних і 
потенційних кризових ситуацій.
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Геополітичні події безпосередньо впливають на господарську діяльність 
підприємств. Такий вплив залежить від різних обставин та визначається ба-
гатьма чинниками. Саме тому менеджмент компаній займається аналізом 
тенденцій міжнародної торгівлі як частини свого стратегічного та поточного 
планування. Знання глобальних тенденцій допомагає зосередити увагу укра-
їнського підприємництва на аналізі найбільш суттєвих питань.

Найважливішими глобальними тенденціями останніх років стали: полі-
тизація міжнародної торгівлі та, як наслідок, активізація протекціонізму; 
швидкий розвиток бездокументарної міжнародної торгівлі та інновацій-
них торгових платформ; визначення умов торгівлі між Великобританією та 
Україною, що стала наслідком воєнного вторгнення росії в Україну та плани 
щодо спрощення умов торгівлі з Європейським Союзом.

Найбільшого негативного впливу на розвиток міжнародної торгівлі завдає 
протекціонізм, що за останні роки активно зростає в усьому світі. Цей процес 
зумовлений торгівельним конфліктом між Китаєм та США. Нестабільність 
на ринках країн, що розвиваються, та політичні ризики у розвинених краї-
нах є теперішньою ознакою глобального політичного середовища, що, в свою 
чергу, є очевидним ризиком для українських учасників ЗЕД. Уряди багатьох 
країн світу почали впроваджувати нові тарифні та нетарифні бар’єри для 
іноземних компаній, підвищувати вимоги до імпортованих товарів. Зокрема, 
у США запроваджено 25 % тариф на імпорт сталі та 10 % тариф на імпорт 
алюмінію, які торкнулись продукції українських експортерів [1].

На тлі масштабного світового протекціонізму найбільш яскравою по- 
дією 2022 р. стало рішення Британії про скасування всіх мит на товари з  
України. Велика Британія зробила цей крок з випередженням плану, тоб-
то на рік раніше, ніж передбачала двостороння угода про вільну торгівлю, 
укладена ще у 2020 р. Згідно з цією Угодою після перехідного періоду у 
три роки український експорт мав бути звільнений від мит з боку Британії.  
У 2022 р. ввізне мито для України мало становити 1/8 від базової ставки, 
а для Британії угода починала повністю діяти у 2026 р. [2]. Приводом для 
такого безпрецедентного рішення стало віроломне вторгнення росії в Укра-
їну та бажання Британії надати Україні економічну підтримку у скрутний 
воєнний час. Зняття мит на ключові українські експортні товари, включаючи 
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ячмінь, мед, консервовані помідори та птицю, має стимулювати українських 
виробників швидко переорієнтувати свою логістику у правильному напрямі.

Одночасно Європейський Союз розглядає можливість тимчасово скасу-
вати всі мита на українські товари. Слід зазначити, що з моменту набуття ре-
жиму вільної торгівлі у 2016 р. двостороння торгівля України та Євросоюзу 
зросла у два рази, а саме: у 2021 р. експорт українських товарів та послуг до 
ЄС сягнув 26,8 млрд дол. США; обсяг імпорту 27 країн ЄС в Україну — 28,9 
млрд дол. США (рисунок).

Такий крок з боку ЄС дасть змогу протягом року експортувати в Євросо-
юз без обмежень та квот, які були передбачені асоціацією з ЄС, однак нетор-
говельні обмеження залишаться. Також залишаться чинними вимоги щодо 
відповідності українських товарів європейським стандартам якості. Тимча-
сове скасування обмежень особливо вигідне для металургів, з продукції яких 
знімуть антидемпінгові мита. Завдяки цьому українські товари будуть кон-
курентоспроможними на ринку ЄС, що дасть змогу розширити частку єв-
ропейського ринку, до якого експортують українські товари. Крім того, на 
товари, що йдуть через ЄС транзитом, поширюється режим імпорту. Тепер 
продавати товари, зокрема аграрні, до країн Африки та Азії транзитом через 
порти європейських держав стане можливо без обтяження митами та квота-
ми. Зокрема, уряд Німеччини хоче створити “зерновий міст”, щоб допомогти 
Україні експортувати зернові культури та запобігти глобальному голоду.

Не зважаючи на те, що європейський бізнес очікує, насамперед, дешеву 
українську сировину, менеджмент України розуміє, що українська сировина 
цікава будь-яким країнам світу, але не має бути пріоритетним напрямом у 
торгівлі з ЄС. Україні необхідно створювати нові робочі місця, перероблю-
вати свою сировину на товари з високою доданою вартістю, що приведе до 
сплати податків в Україні, розширення і розвитку виробництва [4].

обсяги експорту та імпорту між україною та Єс у період 2015–2021 рр. [3]

експорт

імпорт
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Ще одним важливим напрямом розвитку міжнародної торгівлі стала без-
документарна міжнародна торгівля. Учасники ЗЕД розпочинають власні 
блокчейн-проєкти, а Fintech-компанії впроваджують нові платформи для фі-
нансування міжнародної торгівлі. Базовим елементом сучасної міжнародної 
торгівлі є передача від продавця до покупця товару та супровідних докумен-
тів, у тому числі транспортних, що мають важливе значення для виконання 
контрактів ЗЕД (зокрема, контрактів на умовах FOB та CIF). Процедура під-
готовки, перевірки та передачі зазначених документів потребує багато часу 
та витрат, що може призвести до серйозних проблем, якщо товари прибудуть 
до місця розвантаження раніше, ніж документи.

Для уникнення зазначених проблем українським учасникам ЗЕД необхід-
но долучитись до використання блокчейн-технологій, що гарантують безпеч-
ну, надійну та швидку передачу електронних записів. Також учасникам ЗЕД 
необхідно вести торгівлю з використанням профільних інноваційних торго-
вих платформ. Наприклад, приєднатись до європейської блокчейн-платфор-
ми We.Trade, партнерами якої виступили провідні банки світу HSBC, UBS, 
UniCredit тощо. Розвиток блокчейн-системи в міжнародній торгівлі та бан-
ківській практиці з максимальним залученням представників різних країн 
дасть змогу значно спростити міжнародну торгівлю в світі [5].

Війна в Україні безповоротно відкоригувала наше життя та внесла суттєві 
зміни і неочікувані тенденції у розвитку міжнародної торгівлі. Задля укріп- 
лення економічного потенціалу України та подальшого розвитку необхідно 
мобілізувати всі внутрішні ресурси країни та можливості, що надають західні 
партнери. Спрямовувати їх у розвиток та розширення торгових операцій на 
території Європи, стимулювання українських учасників ЗЕД, фінансуван-
ня нових високотехнологічних секторів, впровадження та розвиток блок-
чейн-систем.
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У сучасних умовах роль територіальних громад, місцевих влад тільки 
посилюється. Територіальні громади доводять свою спроможність і стають 
драйвером не тільки регіонального, а й національного розвитку країни. На-
самперед це є показником успішності реформи децентралізації (фінансо-
вої, адміністративної, політичної). У 2021 р. уряд прийняв важливі рішення 
щодо забезпечення розвитку територіальних громад, зокрема, на рівні держа-
ви були прийняті нормативні акти щодо: вдосконалення системи управлін-
ня земельними ресурсами, впорядкування діяльності старост та створення 
старостинських округів, сприяння культурному розвитку громад, створення 
стимулів для будівництва в громадах індустріальних парків.

Таким чином, на цьому етапі реформи громади набувають досвіду само-
стійного господарювання на своїй території, грамотного використання ре-
сурсів, приймання складних рішень, особливо під час викликів російської 
агресії. 

У цьому дослідженні пропонуємо розглянути теоретичні аспекти еконо-
мічного розвитку громад та обґрунтувати значення стратегічного плануван-
ня в місцевому економічному розвитку. 

Поняття “розвиток” поєднує два аспекти кількісного зростання та якісно-
го прогресу. Ефект “розвиток” у довгостроковій перспективі розглядається 
як підвищення продуктивності та ефективність, пов’язана з найповнішим 
задоволенням потреб населення. Концепцію розвитку можна схарактеризу-
вати через підвищення виробництва, спрямованого для задоволення потреб 
людини, за умови обмеженості ресурсів.

На думку науковців, термін “місцевий розвиток” можна інтерпретувати 
як довготривалий процес соціально-економічного розвитку, керований орга-
нами місцевого самоврядування з використанням інструментарію місцевого 
розвитку для реалізації стратегічних цілей.

Поняття місцевого розвитку можна схарактеризувати у двох розуміннях:
• вузькому, як позитивні кількісні, якісні та структурні  перетворення, де 

суспільство визначає потреби та ієрархію цінностей;
• широкому, як однією з “додаткових” ідей побудови нової моделі сучас-

ного суспільства на новій платформі соціально-економічного розвитку 
території.
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Таким чином, місцевий розвиток — це сукупність позитивних змін у дов-
гостроковій соціально-економічній перспективі на певній території. Такі 
зміни, зазвичай, постійні та незворотні.

За способом залучення джерела фінансування місцевого економічного 
розвитку поділяються на: бюджетні, інвестиційні, кредитні та грантові. Фі-
нансові ресурси бюджету територіальної громади складаються із зовнішніх 
та внутрішніх джерел. Бюджетні ресурси внутрішнього походження склада-
ються з надходжень від податків і зборів, продажу та оренди об’єктів кому-
нальної власності. Зовнішніми джерелами є державний бюджет. 

Так, за даними моніторингу реформи місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади [1], державна фінансова підтримка на розвиток 
громад та розбудову інфраструктури у 2021 р. становила 131, 8 млрд грн, що 
на 62 % більше, ніж за минулорічний період (таблиця). Найбільшу питому 
вагу в структурі державної фінансової підтримки займає фінансування до-
рожньої інфраструктури: у 2020 р. — 60,64 %, 2021 р. — 50,68 % від загальної 
суми фінансування.

Необхідно зазначити, що стратегічне планування є головним дієвим  ін-
струментом забезпечення місцевого розвитку в територіальних громадах. 
Стратегічне планування забезпечується розробкою та реалізацією стратегіч-
ного плану громади, який має бути затверджений у кожному органі місцевого 
самоврядування. Стратегічний план має вміщувати чіткі та зрозумілі проце-
дури періодичного моніторингу реалізації стратегічного плану. Насамперед, 
стратегічний план є інструментом для контрою досягнень громади. Стратегія 

динаміка державної фінансової підтримки на розвиток громад у 2020–2021 рр.  
у розрізі сфер діяльності, мрлд грн.

сфера діяльності 2020 2021
Відхилення

+; – %

регіональний розвиток 15,5 27,5 12 77,42

розвиток сільських територій 4,5 7,1 2,6 57,78

розвиток у сфері охорони здоров’я 3,5 5,4 1,9 54,29

розвиток у сфері освіти 4,1 6,8 2,7 65,85

розвиток дорожньої інфраструктури 49,6 66,8 17,2 34,68

розвиток інфраструктури (соціальне 
забезпечення)

1,7 9,6 7,9 464,71

розвиток транспортної інфраструктури 1,5 2,5 1 66,67

розвиток у сфері культури 0,3 1,9 1,6 533,33

розвиток спортивної інфраструктури 0,8 0,9 0,1 12,50

інші напрями розвитку територій 
(у т. ч. Цнап)

0,3 3,3 3 1000,00

разом 81,8 131,8 х х

Складено за даними [1].
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має характеризуватися високим ступенем гнучкості цілей і завдань на довго-
строковий часовий горизонт (7 років). Місцевий економічний розвиток має 
бути наслідком реалізації стратегічних цілей громади. 

У 2021 р. в громадах активно розпочалися процеси стратегічного пла-
нування. Так, за результатами моніторингу стану розроблення Стратегій 
розвитку територіальних громад, із загальної кількості 1438 ТГ: у 617 ТГ  
(або 43 %) — Стратегії розвитку затверджено відповідними радами; у 625 ТГ 
(44 %) — Стратегії розвитку у стадії розроблення; у 196 ТГ (13 %) — процес 
підготовки проєктів Стратегій не розпочався [3].

Лідерами за кількістю затверджених Стратегій розвитку громад є облас-
ті: Вінницька (94 %), Дніпропетровська (62 %), Луганська (62 %), Микола-
ївська (60 %) та Чернігівська (53 %), а найменше затверджених — Одеська  
(25 %), Закарпатська (23 %) та Хмельницька (23 %) області.

Основними викликами у процесі стратегічного планування громад є:
• відсутність наявних та співставних статистичних даних для здійснення 

соціально-економічного аналізу території;
• недостатнє розуміння ключових проблем громади; 
• визначення пріоритетів, спрямованих на економічний розвиток і 

зростання доходів бюджету; 
• нечіткість формування стратегічного бачення громади;
• недостатня деталізація оперативних цілей та поточних завдань;
• недостатнє розуміння відмінності між стратегічними та операційними 

цілями;
• відсутність моніторингових показників оцінки результативності стра-

тегічного плану;
• недостатня активність жителів громади.
Також необхідно зазначити, що в процесі стратегічного планування від-

бувається різне цільове сприйняття необхідності такого процесу в міських та 
сільських громадах. Так, у міських громадах процес стратегічного плануван-
ня в більшості спрямований на пошук можливостей, залучення інвестицій-
них ресурсів, а у сільських — на вирішення нагальних проблем (ремонт доріг, 
житлове господарство, каналізація, водопостачання, надання побутових по-
слуг населенню та ін.).

Таким чином, місцевий економічний розвиток — це процес постійної 
синергії органів місцевого самоврядування, бізнесу, громадськості, наукової 
спільноти, мета якого — покращення якості життя та підвищення ефектив-
ності та результативності економічної діяльності.  
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Стратегічне управління передбачає створення нових систем менеджмен-
ту для суб’єктів бізнесу. Особливості економічних систем в умовах сталого 
розвитку вимагають залучення традиційного маркетингового менеджменту 
в якості базового ринкового інструментарію для компаній. Існуючі емпірич-
ні моделі маркетингового менеджменту повністю базуються на бізнес-мо-
делях економічних систем. Окремі дослідження дають результати, що фор-
мування концепцій маркетингового менеджменту функціонують на засадах 
збільшення потенціалу стратегічного управління через формування взає-
модії між продавцями та споживачами, тобто з переходом від внутрішнього 
планування до більш універсальної зовнішньої ринкової поведінки. За таких 
умов одночасно посилюються моделі запровадження управління на рівні от-
римання ринкових факторів успіху та знижуються фактори отримання кон-
курентних переваг за допомогою моделей отримання ключових компетенцій. 
Автори наголошують на необхідності відкритості економічних систем, що 
дасть змогу нівелювати обмеженість при побудові маркетингових механіз-
мів для суміжних систем, виробнича та комерційна діяльність в яких є взає-
мопов’язаною (суміжною) [1]. Крім того, за допомогою моделювання також 
можна запроваджувати окремі математичні моделі з визначення напрямів 
конкурентоспроможного розвитку, пристосовуючи теорії ринкової економі-
ки, ринкової конкуренції та особливостей розвитку окремих ринків, з ура-
хуванням маркетингових можливостей та ризиків. Однак слід розуміти, що 
економіко-математичне моделювання для маркетингу є лише абстрактним. 
Результати інтерпретуються за допомогою проведення аналітичного дослі-
дження визначених чинників та їх впливу на окремі складові маркетингу. 

Забезпечення маркетингового моделювання з метою усунення недоліків у 
стратегіях для різних, але суміжних економічних систем, відбувається шля-
хом актуалізації системи позиціонування. Існуючі теоретичні положення 
щодо відбору та розподілу маркетингового позиціонування більшою мірою 
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відповідають за розгалуження напрямів у системах активних та проактивних 
стратегій. Однак їх прикладне застосування в різних економічних системах 
вимагає чіткого опрацювання всіх складових у площині визначення еконо-
мічної абстракції через формалізовану модель адекватної реальної дійсно-
сті. За таких умов ми поділяємо позицію авторів щодо корекції механізмів 
позиціонування з урахуванням вагомості внутрішніх динамічних систем та 
їх внутрішнього механізму. Крім того, результати сегментації за окреми-
ми товарним ринками є базовими при використанні моделей стратегічного 
управління [5]. Але розгалуження між сегментами на різних суміжних рин-
ках є суперечливими між собою при формуванні конкретизованої узагаль-
неної моделі для досліджуваної сфери агробізнесу. За такої суміжності між 
аграрним виробництвом та продовольчою сферою найбільшої актуальності 
при маркетинговому моделюванні набувають питання взаємодії між всіма 
суб’єктами визначених ринків. До того ж дослідження має будуватись на 
засадах розуміння поведінки всіх учасників ланцюга, починаючи з вироб-
ництва первинної сировинної продукції і закінчуючи споживанням товарів 
агропродовольчої сфери.
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В умовах військового стану ринок страхування України здійснив адапта-
цію до нових умов і продовжує надавати страхові послуги та обслуговува-
ти клієнтів. Згідно з дослідженням Національного банку України (березень 
2022 р. [1]) страховики організували свою роботу шляхом віддаленої роботи 
персоналу, збереженням технічних засобів та баз даних, евакуацією співро-
бітників у безпечніші регіони України тощо.

Кількість таких страховиків перевищує 80 % від загальної їх чисельності, 
обсяг одержаних ними  страхових премій перевищує 90 % від загального об-
сягу страхових премій ринку. 

Більшість (89 %) страхових компанії нон-лайф страхування продовжують 
працювати, своєчасно і в повному обсязі виконують власні зобов’язання за 
договорами страхування і укладають нові договори. До основних  негативних 
чинників діяльності страховиків нон-лайф страхування під час військових 
дій відносяться: суттєве зниження обсягів продажів, зокрема через роздрібні 
канали, збільшення запитів від клієнтів на відтермінування чергових плате-
жів та розірвання договорів страхування. Скорочується також кількість цен-
трів обслуговування клієнтів-страховиків у зв’язку з переміщеннями, тимча-
совим захопленням територій та фізичним знищенням об’єктів нерухомості. 
У регіонах, де ведуться бойові дії, ускладнюється врегулювання страхових 
випадків, проведення оглядів транспортних засобів, отримання та належне 
оформлення оригіналів документів для подання страховику з метою отри-
мання страхової виплати, виклик поліції на місце ДТП.

Вітчизняні компанії із страхування життя повідомляють про значне зни-
ження надходжень страхових платежів. До основних обмежень у діяльно-
сті компаній відносять складнощі організації зв’язку та роботи персоналу, 
ускладнений доступ до офісів та оригіналів документів, що утруднює здійс-
нення страхових виплат, особливо внаслідок смерті осіб, застрахованих на 
окупованих територіях.

Військовий конфлікт 2022 р. в Україні у зв’язку з агресією росії потребує 
зміни механізму страхового захисту клієнтів страхових компаній із широко-
го спектра чинників, зокрема у напрямах [2]:

• обслуговування клієнтів за укладеним поточним договором страхуван-
ня (з коригуванням механізмів здійснення оцінки страхових ризиків 
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та страхових платежів, розслідування страхових випадків, здійснення 
страхових виплат, узгодження змін в умовах страхування тощо);

• надання нових видів страхового захисту;
• розробка нових умов розміщення страхових активів;
• розширення інструментів “вкладення” страхових послуг у послуги ін-

ших надавачів фінансових і нефінансових послуг. 
Згідно з оцінкою НБУ, в сучасних умовах доцільно продовжити розробку 

окремих актуальних видів страхування — це ОСЦПВ, агрострахування, ін-
дивідуальне та групове особисте страхування [3].

Необхідно розробити нові механізми створення джерел для покриття на-
слідків воєнних ризиків, зокрема створення спеціалізованих пулів, окремих 
умов перестрахування тощо. Доцільно забезпечити розвиток сучасних умов 
особистого страхування, зокрема для широкого впровадження медичного 
страхування [3].

НБУ визначає необхідність розробки напрямів розміщення коштів стра-
ховиків у повоєнний період [3]. Страхові компанії можуть виступати як інвес-
тор, так і як гарант діяльності інвестиційних та інших фінансових компаній. 
Згідно з оцінкою НБУ, страховики можуть бути залучені до таких напрямів 
економіки, як будівництво, сільське господарство, вантажні перевезення,  
іпотечне фінансування та кредитування, лізингові операції, інформаційні 
технології [3].

Для підтримки вітчизняного ринку страхування під час дії воєнного стану 
вжито низку заходів із дерегуляції ринку [3]. Зокрема, на час дії воєнного 
стану продовжено строк для приведення діяльності страховиків у відповід-
ність до вимог нового Положення про ліцензування. Дозволено здійснювати 
низку транскордонних переказів валютних цінностей з України на користь 
нерезидентів.

Національний банк разом зі страховиками також працюють у напрямі 
зниження ризику миттєвої ліквідності, зокрема шляхом отриманого від бан-
ків або потенційно від НБУ рефінансування під заставу ОВДП чи строкових 
депозитів. Водночас, для забезпечення стабільності на ринку нормативи не 
“пом’якшуються” [3].  

Регулятор також опрацьовує можливості розширення переліку дозволе-
них транскордонних операцій перестрахування. Національний банк не за-
стосовує заходи впливу за окремі порушення впродовж дії воєнного стану, 
зокрема, за суттєву зміну вартості ОЗДП, зниження обсягів перестрахування 
за кордон тощо.

Національний банк України для збереження позитивної тенденції розвит-
ку діяльності страховиків забезпечує постійний діалог з учасниками ринку 
та оперативне реагування на його потреби шляхом використання відповід-
них інструментів як регулятивного, так і дерегулятивного впливів. 
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напрЯми  удосконаленнЯ  проблемниХ  аспекТіВ 
обліку  ВиробниЧиХ  запасіВ  на  підприЄмсТВаХ

Удосконалення фінансового обліку матеріальних цінностей завжди пере-
буває під увагою наукових і практичних працівників. Пояснюється це склад-
ністю й трудомісткістю даного розділу фінансового обліку.

Оцінка ведення обліку показує, що в господарствах як у методологічно-
му, так і в організаційному аспектах цей розділ фінансового обліку продов-
жує мати серйозні недоліки. Відхилення у фінансовому обліку запасів часто 
здійснюється при інвентаризаціях, а також при звірці даних складського об-
ліку, коли виявляються недостачі й значні розбіжності за рахунок пересор-
тування окремих видів матеріальних цінностей. Має місце й велика кількість 
помилок у первинній документації й облікових регістрах, що характеризу-
ють придбання і рух матеріалів.

Зараз існує необхідність і одночасно можливість нових організаційних і 
методичних підходів у вирішенні проблем фінансового обліку виробничих 
запасів, пов’язаних, з одного боку, із переходом на нові ринкові відносини 
та міжнародні стандарти, а з іншого — широким застосуванням комп’ютер-
них технологій. Поліпшенню бухгалтерського обліку сприяє впорядкування 
первинних документів, широке впровадження типових специфічних форм, 
підвищення рівня автоматизації обліково-обчислювальних робіт, здійснення 
порядку приймання, зберігання й затрат виробничих запасів, комплектую-
чих виробів та ін. [5].

Наявність у господарстві достатньої кількості складських приміщень, 
оснащених ваговими і вимірювальними приладами, мірною тарою й інши-
ми пристосуваннями, є важливою умовою для забезпечення зберігання ма-
теріальних цінностей, їх правильного приймання, зберігання й відпуску. 
Потрібно також вводити в дію ефективні форми поточного і попереднього 
контролю за дотриманням норм матеріальних цінностей і затрати виробни-
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чих ресурсів, приділяти більше уваги підвищенню вірогідності оперативного 
фінансового обліку руху напівфабрикатів, комплектуючих виробів, деталей 
і вузлів у виробництві. Інформація фінансового обліку повинна містити дані 
для пошуку резервів зниження собівартості готової продукції в частині ра-
ціонального застосування матеріалів, зниження норм затрат, забезпечення 
належного зберігання.

В умовах зберігання матеріальних цінностей на складах доцільно здійс-
нювати інвентаризацію під час прибирання складів. Також пропонуємо інші 
методи інвентаризації матеріальних цінностей на виробництві, зокрема нор-
мативний метод (за умови, якщо ці цінності запаковані в мірну тару). Про-
цес проведення їх контролю потребує своєчасної обробки інвентаризаційних 
матеріальних цінностей, відповідного складання порівняльних відомостей і 
визначення пересортування запасів.

У практиці при оформленні результатів контролю в порівняльних відо-
мостях допускається дублювання показників про наявність матеріальних 
цінностей.

Фактичну наявність виробничих запасів доцільно заносити в окремі карт-
ки або відомості, які стають дублікатом інвентаризаційного опису їх залиш-
ків з метою усунення цих недоліків. Методика ведення складського обліку 
виробничих запасів у значній мірі залежить від способів їх зберігання та 
транспортування. Для цього пропонується при їх купівлі вагонами або спе-
ціально обладнаними автотранспортними засобами вести їх партійний облік, 
де записи з надходження цінностей та відпуск на виробництво здійснюють-
ся лінійним способом з урахуванням його якісних і технологічних особли- 
востей.

Оформлення відпуску сировини та матеріалів занадто трудомісткий про-
цес через велику кількість і різноманітність первинної документації. Тому 
важливе значення має спрощення фінансового обліку на цій ділянці, зокре-
ма, застосовуючи засоби сучасної техніки необхідно централізовано випису-
вати  документи на відпуск матеріалів.

Відповідно до правил систематичного відпуску матеріалів та систематич-
ного споживання у процесі виробництва складається лімітнозабірними карт-
ками, а у всіх інших випадках матеріальними вимогами. Дані надходження 
облікових документів на обробку й характерну тенденцію зростання їхньої 
кількості до кінця звітного періоду значно ускладнюють роботу складів сіль-
ськогосподарського кооператьиву й у групах матеріальнотехнічного поста-
чання [3].

Виходячи з наведених даних, обсяг облікових робіт на кінець звітного пе-
ріоду зростає у декілька разів, що істотно впливає на якість роботи. 

Для удосконалення обліку ми пропонуємо застосовувати спрощену фор-
му обліку. Спрощена форма бухгалтерського обліку передбачає використан-
ня відомостей. Для рахунку 20 “Виробничі запаси” призначена конкретна 
Відомість 2-м. На підставі первинної і зведеної документації в ній роблять 
записи за кредитом і дебетом відповідних рахунків. Сума всіх операції запи-
сується у відомості обліку за рахунком 20 “Виробничі запаси”, що кредиту-
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ється, у графі рахунку, що дебетується, і паралельно (за сумою операції або 
загальним підсумком оборотів за місяць) у відомості обліку за рахунком 20 
“Виробничі запаси”, що дебетується, з показанням кореспондуючого рахунку 
[4].

Залишки грошових коштів у відомості зіставляються з відповідними 
даними первинних і зведених документів, на підставі яких були здійснені  
записи. В обов’язковому порядку у відомості указується місяць, за який вони 
складаються. Підсумкові записи з Відомості 2-м переносяться в оборотно-
сальдову відомість, яка застосовується для узагальнення даних регістрів 
фінансового обліку за кожним рахунком фінансового обліку. Щомісячно 
складається оборотно-сальдова відомість і застосовується для записів даних 
за дебетом і кредитом кожного рахунку окремо, а також рахунку 20 “Вироб-
ничі запаси”. У ній відображаються і перевіряються обороти за рахунком 20 
“Виробничі запаси” та правильність складання регістрів фінансового обліку. 
Оборотно-сальдова відомість складається перенесенням кредитових обо-
ротів з регістрів фінансового обліку. При цьому дебетові обороти оборот-
но-сальдової відомості за кожним рахунком фінансового обліку повинні до-
рівнювати дебетовому обороту за відповідним рахунком фінансового обліку 
у відповідному регістрі (відомості) бухгалтерського обліку. Загальна сума 
дебетових оборотів оборотно-сальдової відомості має дорівнювати загальній 
сумі кредитових оборотів Відомості 2-м. Послідовність записів з обліку ви-
робничих запасів наведено на рисунку.

Нові умови в управлінні змінюють і роль бухгалтерського обліку. У 
зв’язку з цим певному коригуванню підлягають методологічні й методич-
ні аспекти його організації. В умовах автоматизованої обробки інформації 
бухгалтерський облік і бухгалтерська інформація використовуються значно 
ширше, ніж при ручній обробці.

схема обліку виробничих запасів при спрощеній формі обліку
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Введення у практику автоматизованих інтегрованих систем дає можли-
вість комплексно вирішити завдання не лише обліку, а й контролю, аналізу 
та аудиту. За допомогою таких систем можна здійснювати оцінку як фак-
тичного стану кооперативу, так і прогнозувати й моделювати управлінські 
рішення.

Торгова марка “1С” добре відома в Україні. За нею стоїть ціла низка про-
дуктів, які відрізняються як за функціональними можливостями, так і за ці-
ною: від кількох десятків до кількох тисяч доларів. Програми постачаються 
для одного користувача і у мережевому варіанті. Навряд чи знайдеться хоча 
б один бухгалтер, який не чув про програмний продукт “1С: Підприємство”. 
Серед програм для одного користувача найпопулярнішою є версія програ-
ми “1С: Бухгалтерія 8.2”, локалізована для України. За її допомогою можна 
вести всі види обліку в одній інформаційній базі. У версії Professional цієї 
програми можна самостійно створювати і змінювати документи, коригувати 
проводки, змінювати інтерфейс тощо. Мережна версія програми “1С: Бух-
галтерія 8.2” спеціально розроблена для організації роботи значної кількості 
користувачів [5].

Для організації обліку виробничих запасів слід відповідним чином нала-
штувати план рахунків та аналітику. Облік ведеться на рахунку 20 “Вироб-
ничі запаси”. Цей рахунок має певні субрахунки, до яких можна прикріплю-
вати субконто. Наприклад, до субрахунку 201 “Сировина і матеріали” можна 
прикріпити субконто “Матеріально відповідальні особи”, згідно з яким облік 
матеріалів можна буде вести в розрізі осіб, які несуть відповідальність за збе-
реження матеріалів. До субконто “Матеріально відповідальні особи” можна 
також прикріпити довідник субконто “Види матеріалів”, в якому конкрет-
ніше відображається вид матеріалів потрібно також вказати на необхідність 
кількісного обліку, поставивши знак “+” у графах “Кол” і “Ан”. Таким чи-
ном, можна побудувати трирівневу систему обліку матеріалів. Як ціна суб-
конто вводиться ціна матеріалів. У подальшому передбачено звертатися до 
ціни субконто. Але в обліку матеріальних цінностей займають інші рахунки,  
наприклад, рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”, ра-
хунок 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками”. До цих рахунків необ-
хідно підкріпити довідники субконто “Організації”, що дало б змогу вести 
облік матеріальних цінностей не лише в розрізі матеріально відповідальних 
осіб і видів матеріальних цінностей, а й у розрізі організацій, які купили або 
продали матеріальні цінності кооперативу.
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ШлЯХи  підВиЩеннЯ  еФекТиВносТі  ВикорисТаннЯ 
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Прискорення оборотності оборотних коштів є пріоритетною задачею під-
приємств у сучасних умовах і досягається різними шляхами.

На етапі створення малоцінних і швидкозношуваних предметів:
• впровадження економічно обґрунтованих стандартів запасів;
• наближення постачальників сировини, напівфабрикатів і комплектую-

чих предметів із споживачами;
• широке використання прямих довгострокових зв’язків;
• розширення складської логістики, а також оптова торгівля матеріала-

ми та обладнанням;
• комплексна механізація й автоматизація вантажно-розвантажуваль-

них робіт на складах.
На стадії незавершеного виробництва:
• прискорення науково-технічного прогресу (впровадження передового 

устаткування і технологій, особливо безвідходних, роторних ліній, хі-
мічних виробництв);

• розвиток стандартизації, уніфікації та типізації;
• удосконалювання форм організації промислового виробництва, вико-

ристання більш дешевих конструкційних матеріалів;
• удосконалювання системи економічного стимулювання ощадливого 

використання сировини і паливно-енергетичних ресурсів;
• збільшення частки продукції, що користується підвищеним попитом.
На стадії запиту:
• наближення споживачів продукції до її виробників;
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• удосконалювання системи розрахунків;
• збільшення обсягу реалізованої продукції за рахунок виконання замов-

лень за прямими зв’язками, дострокового випуску продукції, виготов-
лення продукції із зекономлених матеріалів;

• ретельний і своєчасний добір продукції, що відвантажується, за парті-
ями, асортиментом, транзитною ставкою, відвантаження в строгій від-
повідності з укладеними договорами.

Якщо говорити про поліпшення використання оборотних коштів, не мож-
на не згадати про економічне значення економії оборотних засобів, що вира-
жається у наступному:

1) зниження питомих витрат сировини, матеріалів і палива забезпечує 
виробництву великі економічні вигоди. Це, насамперед, дає можливість ви-
робляти більше готової продукції із заданої кількості матеріальних ресурсів 
і тому виступає однією із серйозних передумов збільшення масштабів вироб-
ництва;

2) прагнення до економії матеріальних ресурсів стимулює впровадження 
нового обладнання та вдосконалення технологічних процесів;

3) економія у споживанні матеріальних ресурсів сприяє поліпшенню ви-
користання виробничих потужностей і підвищенню продуктивності суспіль-
ної праці;

4) економія матеріальних ресурсів значно сприяє зниженню собівартості 
промислової продукції. Істотно впливаючи на зниження собівартості про-
дукції, економія матеріальних ресурсів надає позитивний вплив на фінансо-
вий стан підприємства.

Економічна ефективність підвищення ефективності використання та еко-
номії оборотних коштів дуже висока, так як вони зачіпають всі аспекти ви-
робничо-господарської діяльності підприємства.

Кожне підприємство має резерви економії матеріальних ресурсів. Під ре-
зервами слід розуміти можливості поліпшення використання матеріальних 
ресурсів, які виникають або ще не використані (повністю або частково).

Залежно від характеру проведених заходів основні напрями реалізації ре-
зервів економії ресурсів у промисловості і на виробництві підрозділяються 
на виробничо-технічні й організаційно-економічні.

Виробничо-технічні напрями включають заходи, пов’язані з якісною під-
готовкою сировини до її виробничого споживання, удосконалюванням кон-
струкції машин, устаткування і предметів, застосуванням більш економічних 
видів сировини, палива, упровадженням нового обладнання та передових 
технологій, забезпеченням максимально можливого скорочення технологіч-
них відходів і втрат матеріальних ресурсів у процесі виробництва продукції 
при максимально можливому використанні вторинних матеріальних ресур-
сів.

До основних організаційно-економічних напрямів економії матеріальних 
ресурсів відносяться: комплекси заходів, зв’язаних з підвищенням науково-
го рівня нормування і планування матеріалоємності промислової продукції, 
розробкою і впровадженням технічно обґрунтованих норм і нормативів спо-
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живання матеріальних ресурсів; комплекси заходів, зв’язаних із установлен-
ням прогресивних пропорцій, що полягають у прискореному розвитку ви-
робництва нових, більш ефективних видів сировини і матеріалів.

Основний напрям економії матеріальних ресурсів на кожному конкрет-
ному підприємстві — збільшення випуску кінцевої продукції з однієї і тієї 
самої кількості сировини і матеріалів — залежить від технічного оснащення 
виробництва, рівня кваліфікації працівників, рівня організації матеріаль-
но-технічного забезпечення, кількості норм споживання і запасів матеріаль-
них ресурсів.

Важливе значення має зниження втрат у виробничому процесі, за рахунок 
чого вдається досягти 15–20 % всієї економії матеріальних ресурсів.

При управлінні оборотним капіталом також важливо правильно вибрати 
метод оцінки малоцінних та швидкозношуваних предметів, що в кінцевому 
підсумку впливає на маржу прибутку підприємства.

Функціонування оборотних коштів розпочинається з моменту їх форму-
вання і розміщення. Раціональне розміщення як складова управління обо-
ротними коштами має певні особливості не лише в різних галузях промис-
ловості, але навіть і на різних підприємствах однієї і тієї самої галузі. Тут 
вирішальними є такі чинники: вид економічної діяльності, обсяг виробни-
цтва; рівень технології та організації виробництва; термін виробничого ци-
клу; система доставки необхідних запасів і реалізації продукції та ін. [4].

Оборотний капітал має різний рівень ліквідності, а отже, ризик викори-
стання залежно від місця розміщення, умов організації виробництва й реалі-
зації продукції [6].

Слід також зазначити, що ефективність використання оборотних коштів 
залежить від багатьох факторів. Серед них можна виокремити зовнішні чин-
ники, мають вплив незалежно від інтересів і діяльності підприємства, і вну-
трішні, на які підприємство може і повинне активно впливати.

До зовнішніх факторів належать: загальна економічна ситуація; специфі-
ка податкового законодавства; умови отримання кредитів і процентні ставки 
за ними, можливість цільового фінансування; участь у програмах, що фінан-
суються з бюджету. Враховуючи ці та інші чинники, підприємство може ви-
користовувати внутрішні резерви для раціоналізації руху оборотних коштів.

Підвищення ефективності використання оборотних коштів забезпечуєть-
ся за рахунок прискорення їх оборотності на всіх стадіях виробничого циклу.

Значні резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів 
закладаються безпосередньо на самому підприємстві. У сфері виробництва 
це відноситься, насамперед, до малоцінних і швидкозношуваних предметів. 
Запаси відіграють важливу роль у забезпеченні безперервності виробничого 
процесу, але водночас вони являють собою ту частину коштів виробництва, 
яка тимчасово не задіяна у виробничому процесі. Ефективна організація ма-
лоцінних і швидкозношуваних предметів є важливою умовою підвищення 
ефективності використання оборотних коштів. Основне скорочення шляхів 
малоцінних і швидкозношуваних предметів зводяться до: їх раціонального 
використання; ліквідації надлишкових запасів матеріалів; вдосконаленню 
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нормування; вдосконаленню організації постачання, у тому числі шляхом 
встановлення чітких договірних умов постачань і забезпечення їх виконан-
ня, оптимального добору постачальників, а також налагоджених транспорт-
них операцій. Важлива роль належить вдосконаленню організації управлін-
ня складом [4].

Скорочення часу перебування оборотних коштів у незавершеному вироб-
ництві досягається за рахунок удосконалення: організації виробництва, ви-
користовуваного устаткування і технології, використання основних засобів, 
насамперед їх активної частини, а також економії на всіх етапах руху оборот-
них коштів.

У сфері обігу оборотний капітал не бере участі у створенні нового про-
дукту, а лише забезпечує його доставку споживачеві. Надмірне відволікання 
коштів у сферу обігу — це негативне явище. Найважливішими передумовами 
зниження інвестицій в оборотні кошти у сфері обігу є раціональна організа-
ція реалізації готової продукції, використання прогресивних форм розрахун-
ків, своєчасне оформлення документації і прискорення її руху, дотримання 
договірної і платіжної дисципліни.

Прискорення оборотності оборотних засобів дає змогу вивільнити знач-
ні обсяги і тим самим збільшити виробництво без додаткових фінансових 
ресурсів, а також використати вивільнені кошти згідно з потребами підпри-
ємства.

Можливим способом підвищення ефективності є вдосконалення процесу 
управлінського обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів. Це дасть 
змогу мінімізувати витрати на малоцінні та швидкозношувані предмети за їх 
нераціонального використання.

Малоцінні та швидкозношувані предмети визначаються за одним крите-
рієм — строком служби, який у цьому випадку вважається не більше одного 
року або нормального циклу експлуатації, якщо він перевищує один рік. Та-
ким чином, значна частина запасів, які раніше враховувалися як малоцінні та 
швидкозношувані предмети, тепер відображається як інші необоротні мате-
ріальні активи, що повинні враховуватись в управлінському обліку, оскільки 
існують певні відмінності в їх списанні. При цьому зауважимо: незважаючи 
на те, що у фінансовому обліку малоцінні необоротні активи класифікуються 
як резерви і обліковуються на субрахунку 112 “Малоцінні необоротні матері-
альні активи”, який належить до першого класу синтетичних рахунків, у той 
час як резерви відносяться до другого класу, в управлінському обліку їх все 
одно необхідно враховувати у документації, призначеної для обліку малоцін-
них матеріальних активів і швидкозношуваних виробів [5].

Аналіз малоцінних і швидкозношуваних предметів на підприємстві пови-
нен бути направлений на виявлення резервів і раціональне їх використання.

Для цього необхідно вивчити структуру і динаміку малоцінних і швидко- 
зношуваних предметів, визначити фактори, що визначають їх, оцінити ефек-
тивність роботи з ними і її вплив на діяльність підприємства.

Організація економічного аналізу на підприємствах — це система мето-
дів, прийомів і заходів, які забезпечують оптимальне функціонування такого 
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аналізу і його подальший розвиток. Така організація полягає у цілеспрямова-
ному впорядкуванні й удосконаленні механізму, структури та процесів ана-
лізу. Водночас організація аналітичного процесу повинна підтримувати такі 
принципи, як комплексність і системний підхід, науковість, ефективність.

Використання різних методів аналізу дає змогу виявити, який фактор і в 
якій мірі впливає на той чи інший процес або явище, що допомагає вияви-
ти резерви на підприємстві, а також знайти оптимальне рішення будь-якого  
питання. 
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Успішна господарська діяльність підприємства неможлива без вирішення 
питання підвищення якості й ефективності використання основних фондів. 
Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан, конкурентоспро-
можність підприємства на ринку і, відповідно, його місце в економіці.

Забезпечення певного темпу розвитку і підвищення ефективності ви-
робництва можливе при інтенсифікації відтворення та більш ефективного 
використання наявних основних фондів підприємств. Ці процеси, з одного 
боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кож-
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ного підприємства, а з іншого — дають змогу збільшити обсяги виробництва 
без додаткових інвестиційних ресурсів, зменшити собівартість продукції за 
рахунок зниження питомого зносу і витрат на утримання виробництва і його 
управління, підвищити ефективність і рентабельність капіталу [5].

Основним способом підвищення якості основних фондів є забезпечення 
оптимального відтворення. Насамперед це пов’язано з формуванням опти-
мальної структури основних фондів, передусім виробничих.

Вдосконалення структури основних фондів, насамперед, збільшення 
частки їх активної частини, сприяє зростанню виробництва, зниженню собі-
вартості продукції, збільшенню грошових заощаджень підприємства.

Поліпшити структуру основних виробничих фондів можна шляхом: 
• оновлення та модернізації обладнання; 
• більш ефективного використання виробничих фондів за рахунок вста-

новлення додаткового обладнання на вільних площах; 
• усунення надмірного та неефективного обладнання.
Відтворення основних фондів — це процес безперервного оновлення. Роз-

різняють просте та розширене відтворення [3]. Просте відтворення основних 
засобів здійснюється у тій самій мірі при заміні окремих зношених частин 
основних засобів або заміні старого обладнання аналогічним устаткуван-
ням, тобто при постійному відновленні колишніх виробничих потужностей. 
Розширене відтворення передбачає кількісне та якісне збільшення існуючих 
основних фондів або придбання нових основних фондів, які забезпечують 
вищий рівень продуктивності устаткування.

Процес відтворення основних виробничих фондів має низку характерних 
особливостей, зокрема [3]: 

1) основні виробничі фонди поступово переносяться свою вартість на ви-
роблену продукцію; 

2) у процесі відтворення основних виробничих фондів їх споживна вар-
тість і вартість одночасно переміщаються; 

3) амортизаційні відрахування накопичуються;
4) основні виробничі фонди поновлюються в натуральній формі протягом 

звітного періоду.
У процесі господарської діяльності цикл основних виробничих фондів 

проходить три стадії [3]. На першому етапі проводиться продуктивне вико-
ристання основних виробничих фондів та амортизаційні відрахування. На 
цьому етапі основні виробничі потужності зношуються в процесі експлуата-
ції і розраховується сума амортизації. Вона є підставою для списання суми 
амортизаційних відрахувань на витрати після завершення виробничого 
процесу. На першому етапі циклу основних засобів виробництва споживна 
вартість засобів праці втрачається, їх вартість переноситься до собівартості 
готової продукції. На другому етапі частина основних виробничих фондів, 
що перебували у виробничій формі, перетворюється в грошові кошти через 
нарахування амортизаційних відрахувань. На цьому етапі формується амор-
тизаційний фонд. На третьому етапі виробничого процесу відновлюється 
споживча вартість частини основних виробничих фондів. Це відновлення 
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здійснюється шляхом заміни зношених основних засобів новими за рахунок 
амортизаційного фонду.

Просте відтворення основних фондів здійснюється у двох формах: 1) за-
міна зношених або застарілих основних виробничих фондів; 2) капітальний 
ремонт існуючих основних фондів.

При простому відтворенні у кожному наступному циклі основні вироб-
ничі потужності створюються в колишніх обсягах і з такою самою якістю. 
Джерелом фінансування заміни зношених основних засобів є нарахована 
сума амортизації. За рахунок розширеного відтворення кожного наступного 
циклу здійснюється кількісне і якісне зростання основних виробничих фон-
дів. Джерелом фінансування таких змін є використання частини створеного 
додаткового продукту.

Необхідність оновлення основних виробничих фондів до ринкових від-
носин визначається передусім конкуренцією товаровиробників. Саме конку-
ренція спонукає підприємства здійснювати прискорене списання основних 
засобів з метою нагромадження фінансових ресурсів для наступного інвес-
тування у придбання більш досконалого обладнання, впровадження нових 
технологій та інші удосконалення основних виробничих фондів [6].

Забезпечення певного темпу розвитку і підвищення ефективності вироб-
ництва можливе при інтенсифікації відтворення та більш ефективне вико-
ристання наявних основних фондів підприємств. Ці процеси, з одного боку, 
сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного 
підприємства, а з іншого — дають змогу збільшити обсяги виробництва без 
додаткових інвестиційних ресурсів, знизити собівартість продукції за ра-
хунок зниження питомого зносу і витрат на утримання виробництва і його 
управління, підвищити ефективність і рентабельність капіталу

Загалом сукупність резервів підвищення ефективності використання ос-
новних засобів підприємства можна розділити на три великі групи:

1. Технічне вдосконалення засобів праці, що передбачає: технічне пере-
озброєння на основі комплексної автоматизації і впровадження гнучких ви-
робничих систем; заміну застарілого обладнання, модернізацію обладнання; 
усунення вузьких місць і диспропорцій у виробничих потужностях підпри-
ємства; механізацію допоміжних і обслуговуючих виробництв; розвиток ви-
находів та інновацій.

2. Збільшення тривалості експлуатації машин і устаткування за рахунок: 
ліквідації невикористаного устаткування (лізинг, лізинг, продаж та ін.); ско-
рочення термінів ремонту устаткування; скорочення простоїв: внутрішніх і 
зовнішніх змін.

3. Удосконалення організації й управління виробництвом, а саме:  
прискорення досягнення проєктної продуктивності вводяться в експлуа-
тацію основних фондів; впровадження наукової організації праці та вироб-
ництва; поліпшення матеріально-технічного забезпечення; удосконалення 
управління виробництвом на основі сучасних комп’ютерних технологій; 
розвиток матеріальної зацікавленості працівників, сприяє вдосконаленню 
виробництва. 



68

Весь комплекс технічних, організаційних та економічних заходів щодо 
кращого використання основних фондів підприємства, можна розділити 
на дві групи: 1) збільшення екстенсивного навантаження; 2) підвищення 
інтенсивного навантаження [3]. При цьому слід враховувати: якщо екстен-
сивне завантаження машин та устаткування обмежене тільки календарним 
тимчасовим фондом, то можливості збільшення інтенсивного завантажен-
ня обладнання і його продуктивності практично не обмежені; здійснення 
екстенсивних заходів, зазвичай, не вимога підвищення рівня інтенсивного 
використання виробничого апарату, що зв’язане зі значними інвестиціями, 
однак останні відносно швидко окупаються за рахунок додаткового еконо-
мічного ефекту, одержуваного в результаті інтенсифікації [4].

Значному поліпшенню екстенсивного використання трудових ресурсів 
сприяє зниження частки неактивного обладнання, яке на українських під-
приємствах у великій кількості, а також виведення з експлуатації зайвого й 
неефективно використовуваного устаткування.

Своєчасна заміна та модернізація фізично спрацьованого і технічно заста-
рілого устаткування має вирішальне значення для підвищення рівня інтен-
сивного використання основних фондів. Для підтримки високого технічного 
рівня виробництва на підприємствах необхідно щорічно замінювати 4–6 % і 
модернізовувати 6–8 % існуючого парку машин, устаткування та ін.

Впровадження нових технологій та інтенсифікація виробничих процесів 
також є важливими чинниками, що приводять до збільшення продуктивнос-
ті обладнання за одиницю часу.

Підприємства різних галузей промисловості мають специфічні способи 
інтенсифікації технологій виробництва, виконання робіт або надання вироб-
ничих послуг.

Значне збільшення інтенсивного завантаження обладнання на підприєм-
ствах може бути досягнуто за рахунок використання прогресивних форм і 
методів організації виробництва (концентрація, спеціалізація, кооперація й 
комбінування), що дає змогу використовувати високопродуктивне автома-
тизоване устаткування.

Досить значні резерви кращого екстенсивного та інтенсивного викори-
стання основних засобів можуть бути реалізовані при введенні в експлуата-
цію нового обладнання.

У ринковій економіці процес управління загалом має задовольняти до-
статні економічні стимули для забезпечення ефективного використання 
основних фондів, усього майна підприємств. Діюча система такого колек-
тивного та індивідуального економічного стимулювання на підприємствах 
різних галузей народного господарства України знаходиться ще тільки на 
стадії становлення й розвитку.

Щоб зробити використання основних засобів дійсно рентабельним і ефек-
тивним, необхідно: не тільки самостійно стежити за його технічним станом, 
а й залучати висококваліфікованих фахівців при проведенні комплексних 
ремонтів; розширювати ринки збуту продукції, активніше залучаючи фа-
хівців відділу маркетингу; застосовувати передові технології; модернізува-
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ти обладнання; удосконалювати планування, управління і організацію праці 
та виробництва; зниження капіталомісткості; підвищення ефективності ви-
користання капіталу та продуктивності праці на підприємстві; моніторинг 
змін на валютному ринку, а також, за потреби, необхідно використовувати 
орендоване обладнання та нові форми організації праці з метою підвищення 
ефективності виробництва. 
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напрЯми  ВдосконаленнЯ  В  обліку  елеменТіВ 
ВласноГо  капіТалу  підприЄмсТВа 

Удосконалення обліку власного капіталу обумовлено насамперед неточ-
ностями в стандартній кореспонденції рахунків, запропонованих методични-
ми рекомендаціями з обліку операцій, пов’язаних з формуванням статутного 
капіталу в акціонерних товариствах, зокрема його формуванням і нарахуван-
ням дивідендів.
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Виходячи з цього, пропонується вести аналітичний облік за рахунком  
671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами”: 6711 “Розрахунки за на-
рахованими дивідендами резидентам” і 6712 “Розрахунки за нарахованими 
дивідендами нерезидентам”, якщо товариство має акціонерів-резидентів і  
нерезидентів. Для підприємств, акціонерами яких є тільки резиденти, 
пропонуються такі аналітичні розділи: 6711 “Розрахунки нарахованих  
дивідендів за привілейованими акціями”, 6712 “Розрахунки нарахованих  
дивідендів по звичайним акціям”. Якщо в акціонерному товаристві випуще-
но іменні акції і акції на пред’явника: 67111 “Розрахунки за нарахованими 
дивідендами за іменними привілейованими акціями”, 67112 “Розрахунки за 
нарахованими дивідендами за привілейованими акціями на пред’явника”, 
67121 “Розрахунки за нарахованими дивідендами за звичайним іменним  
акціям”, 67122 “Розрахунки за нарахованими дивідендами по звичайним  
акціям на пред’явника” [4].

Перераховані пропозиції щодо методології передбачають удосконалення 
обліку власного капіталу в частині формування статутного капіталу та нара-
хування дивідендів.

Сучасні вимоги до швидкості та своєчасності надання інформації при-
водять до комп’ютеризації фінансового і управлінського обліку та аналізу 
власного капіталу. Слід зазначити, що при використанні комп’ютерних тех-
нологій порядок створення системи рахунків-фактур відрізняється. При на-
явності комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку (КСБО) немає 
необхідності обмежувати кількість показників, які виходять у систему бух-
галтерського обліку.

Основні відмінності при роботі з бухгалтерськими рахунками в комп’ю-
терних програмах полягають у наступному:

• існує можливість паралельного обліку в кількох планах рахунків;
• значно розширилися можливості аналітичного обліку.
При організації комп’ютерної форми бухгалтерського обліку в акціонер-

них товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю особливість 
полягає в правильній організації аналітичного обліку складових власного 
капіталу, зокрема статутного капіталу за видами акцій (звичайних, привіле-
йованих іменних, на пред’явника), за акціонерами, засновниками, внесками 
в національній та іноземній валютах та ін.

Так, при комп’ютеризації обліку власного капіталу необхідно вести аналі-
тичний облік з використанням довідника “Засновники” або іншого створено-
го довідника. Бізнес-довідник відкриває субрахунки за кожним засновником:

• Дт 461 Kт 40 — відбиті непогашені внески засновників-резидентів (у 
національній валюті);

• Дт 462 Кт 40 — відображено непогашені внески засновників-нерези-
дентів (в іноземній валюті);

• Дт 4611-40, Кт 4621-40 — безпосереднє ведення аналітичного обліку в  
межах субрахунку і та ін.;

• Дт 10-4611, Кт 30-4621 — на суму погашення заборгованості за внеска-
ми у статутний капітал [5].
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Зробивши “аналіз рахунка”, ми маємо інформацію про задекларовану  
капіталі та погашення боргів засновників за внесками у статутний капітал.

Для щорічних відрахувань до резервного капіталу можна розробити ша-
блон “Стандартні операції”, де передбачити відрахування у розмірі 5 % від 
нерозподіленого прибутку. Для визначення прибутку програмою також пе-
редбачено автоматичний розрахунок прибутку.

Наведені пропозиції щодо організації автоматизованої обробки інформа-
ції з обліку і аналізу власного капіталу забезпечують вдосконалення методо-
логії процесу обліку власного капіталу.

Основними цілями збільшення статутного капіталу є [3]:
• мобілізація фінансових ресурсів на виробничо-технічну діяльність, мо-

дернізацію діючої потужності, технічне переозброєння або розширення 
виробництва;

• збільшення частки капіталу, в межах якої власники підприємства не-
суть відповідальність за його зобов’язаннями перед кредиторами, спря-
моване на підвищення кредитоспроможності суб’єкта господарювання 
та його фінансової стійкості;

• підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства (збіль-
шення капіталу зазвичай пов’язано із залученням додаткових грошо-
вих ресурсів);

• накопичення фінансового капіталу для придбання корпоративних 
прав інших підприємств, у тому числі з метою посилення впливу на 
них, захоплення чи придбання їх потужності.

Статутний капітал зазвичай збільшується з метою мобілізації фінансових 
ресурсів і підвищення фінансової стійкості підприємства. Ще одним важли-
вим мотивом є збільшення капіталу, за який власники несуть відповідаль-
ність перед кредиторами, що підвищує кредитоспроможність підприємства. 

До інших факторів, що сприяють збільшенню статутного капіталу, нале-
жить зниження ринкової ціни акцій. Ефект амортизації може бути досягну-
тий без збільшення номінального капіталу, зменшення номінальної вартості 
акцій, а також збільшення їх кількості.

Статутний капітал збільшується трьома способами: 
• збільшенням кількості акцій існуючої номінальної вартості; 
• збільшення номінальної вартості акцій; 
• обміном облігацій на акції.
Збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості. У цьому разі 

статутний капітал підприємства зростає за рахунок трьох джерел:
• додаткові внески учасників і засновників;
• дивіденди (реінвестування прибутку);
• індексація основних засобів.
Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності лише з 

моменту внесення цих змін до державного реєстру. Загальні збори акціоне-
рів мають право прийняти рішення про зміну статутного капіталу. У бухгал-
терському обліку це рішення відбивається лише після державної реєстрації 
нового розміру статутного капіталу.



72

джерела

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755- VI, із змін., внесеними 
згідно із Законом України від 31.07.2014 р. № 1621-VII.

2. Закон України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”  
від 16.07.1999 р. № 996-XIV зі змін., внесеним згідно із Законом від 24.10.2014 р. 
№ 663-VIІ.

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні ви-
моги до фінансової звітності”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 
31.03.1999 р. № 87. Бухгалтерія. 2001. № 52.

4. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандар-
тами. Київ: Екаунтінг, 2010. Контракти. 2010. № 49. С. 3–19.

5. Губачова О., Мельохіна О. Нові підходи до побудови балансу та розкриття його 
статей. Бухгалтерський облік і аудит. 2018. 

6. Чебанова Н. В., Василенко Ю. В. Бухгалтерський фінансовий облік. Київ: Вид. 
центр “Академія”, 2019.

О. С. ІГНАТУШЕНКО 
здобувач третього (доктор філософії) рівня вищої освіти МАУП

особлиВосТі  комплексної  оцінки  
інВесТиціЙної  приВаблиВосТі  
аГрарноГо  підприЄмсТВа 

У контексті розвитку аграрного сектору, певного аграрного підприємства 
або проєкту та залучення інвесторів для їх розвитку та розширення, зацікав-
леність для всіх суб’єктів інвестиційної діяльності (насамперед це стосується 
інвесторів) має визначати розширена, комплексна оцінка, яка б дозволяла 
здійснити якісний зріз галузі, самого підприємства (проєкту) та виявити 
найбільш перспективні напрями взаємодії, наявні та потенційні ризики, за-
грози і можливості, що передбачає аналіз та оцінку сукупності різних як еко-
номічних, так і інших показників кількісного і якісного характеру. 

Проаналізувавши методичне забезпечення оцінювання інвестиційної 
привабливості аграрних підприємств, можна стверджувати, що незважаючи 
на існування доволі ширшого ряду різноманітних альтернативних методів, 
використання лише одного з них для оцінки ефективності інвестиційних 
проєктів та наявних і потенційних ризиків — недоцільно, зважаючи на на-
явні обмеження та/або недоліки кожного з них. Тому до вирішення питання 
оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств необхідно 
підходити комплексно, враховувати як кількісні, так і якісні фактори, показ-
ники, умови задля отримання найбільш повного та об’єктивного результату. 
Окрім цього, важливим і необхідним елементом удосконалення економічно-
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го механізму, засад та інструментарію інвестиційної діяльності аграрних  під-
приємств є аналіз стану та тенденцій його розвитку, визначення економічної 
ефективності застосування, що потребує окремого дослідження.

Базисні методологічні положення визначення комплексної оцінки інвес-
тиційної привабливості підприємства повинні полягати [1]:

• у розумінні, що сукупний потенціал підприємства складається з ресур-
сної складової (організаційний, сировинний, трудовий, виробничий, 
фондовий, фінансовий потенціал), а також відтворювального, іннова-
ційного та інфраструктурного потенціалів;

• у формалізації показників, що характеризують приватні потенціали 
відповідного підприємства або проєкту;

• у якісному відборі факторів, що враховують стійкість розвитку підпри-
ємства;

• у допущенні рівнозначності показників, потенціалів для прийняття рі-
шень щодо інвестування;

• у формуванні нормативного рівня показників, представленого се-
редніми регіональними параметрами розвитку сільськогосподарського 
комплексу;

• у виділенні приватних оцінок окремих потенціалів.
При цьому, комплексна оцінка інвестиційної привабливості аграрного 

підприємства має визначати:
• сукупність об’єктивних умов і передумов для інвестування (наявність 

споживчого попиту, актуальність інвестиційних пропозицій, поточну 
економічну ситуацію в країні, особливості оподаткування, різнома-
нітність об’єктів інвестування тощо) [2]. Однією з обов’язкових умов 
ефективності процесу оцінки інвестиційної привабливості є визначен-
ня впливу специфічних факторів виробництва та сучасних тенденцій 
розвитку аграрної сфери;

• узагальнену комплексну характеристику основних виробничо-еконо-
мічних, організаційних та інших показників підприємства;

• узагальнену комплексну характеристику сильних та слабких сторін 
різних об’єктів за різноманітними критеріями, що формуються ін-
вестором, яка відображає потенційний інтерес інвестора, а також те-
риторіальні фактори виробництва та збуту продукції, що пов'язано з 
інвестиційним кліматом регіону, показниками ефективності реалізації 
інвестиційних проєктів тощо.  
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особлиВосТі  спожиВЧоГо  кредиТуВаннЯ  
домоГосподарсТВ  В  умоВаХ  ВоЄнноГо  сТану

У нинішніх умовах вітчизняному кредитному ринку притаманні негативні 
коливання, спричинені не лише погіршенням купівельної спроможності до-
могосподарств, ділової активності і платоспроможності суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, а й зміною настроїв користувачів кредитних послуг. Про 
це свідчать також результати опитувань Національного банку України щодо 
динаміки кредитування, згідно з якими виявлено різке зниження попиту на 
кредитні кошти як з боку бізнесу, так і з боку населення. Банки як найбільш 
активні учасники кредитного ринку, працюючи в умовах високих фінансо-
вих ризиків, не очікують відновлення попиту на кредити в короткостроковій 
перспективі, за винятком сегмента малого та середнього підприємництва [1]. 
Беззаперечно, ці негативні явища сьогодення пов’язані з воєнними діями на 
території України, що впливає на накопичення кредитних ризиків, зокрема 
й у секторі споживчого кредитування. 

Оцінюючи якість кредитного портфеля фінансових установ, Національ-
ний банк України з квітня 2022 р. надав низку рекомендацій щодо співпраці 
з клієнтами у період воєнного стану за договорами по споживчим кредитам 
(лист від 14.04.2022 р. № 21-0013/27762), а саме [2; 3]: 

• реструктуризувати  заборгованість за споживчими кредитами або на-
дання кредитних канікул позичальникам, які втратили джерела грошових 
надходжень;

• скасувати відповідальність позичальника перед кредитором у період дії 
воєнного стану та в 30-денний строк після дня його припинення або скасу-
вання за порушення строків виконання грошових зобов’язань;

• звільнити позичальників від обов’язку сплати кредитору штрафу, пені 
та інших платежів у зв’язку з простроченням термінів внесення грошових 
платежів;

• списати нараховані штрафи, пеню та інші платежі включно з 24 люто-
го 2022 р. за прострочення виконання грошових зобов’язань за кредитними  
договорами;

• заборонити збільшення процентної ставки за користування кредитом у 
разі відсутності такої можливості за договором споживчого кредитування;

• нараховувати відсотки за користування кредитними коштами кредито-
ром виключно згідно з умовами кредитного договору.

Разом з цим, спостерігається тенденція зниження вартості банківських 
споживчих кредитів. Лише впродовж 2021 р. відбулося зниження став-
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ки за новими споживчими кредитами населенню в національній валюті на  
1,5 в. п., тобто з 30,2 до 28,7 % річних, а у березні ставка знизилася до  
21,7 %. Аналіз структури цільового банківського кредитування з грудня  
2018 р. по грудень 2022 р. показує зростаючі вектори розвитку цього сегмен-
та, а по березень 2022 р. — протилежні. Так, за лютий-березень відбулося 
зменшення питомої ваги середньо- (від 1 до 2 років) та довгострокового кре-
дитування (від 2 років) і збільшення частки короткострокового кредитуван-
ня (до 1 року), призупинилися програми іпотечного та автокредитування, 
населення відмовляється від придбання побутової техніки (рисунок). Зни-
ження попиту населення на кредитні ресурси банків є наслідком зменшення 
витрат на товари довготривалого використання і використання заощаджень. 
Ці процеси є об’єктивними в умовах воєнного стану.

Враховуючи рекомендації НБУ щодо підтримки споживачів кредитних 
послуг, низка банків (КБ “Приватбанк”, Монобанк та ін.) пропонують певні 
пільгові умови:

• кредитні канікули, що полягають у скасуванні обов’язкової сплати мі-
німального платежу за кредитом та штрафних санкцій, та встановлен-
ня процентної ставки у розмірі 0,00001–0,001 % річних;

• скасування комісій за обслуговування кредитів;
• розширення можливостей зняття готівкових коштів з кредитних кар-

ток в межах встановлених кредитних лімітів.
Наразі це вимушені міри для збереження довіри населення до кредиторів 

вітчизняного кредитного ринку. Однак з урахуванням складної політичної 
та економічної ситуації в Україні через погіршення кредитоспроможності 
позичальників може відбутися суттєве погіршення якості кредитного порт-
феля банківської системи та тривале скорочення ринку споживчого креди-
тування. 

структура цільових банківських кредитів, наданих домогосподарствам  
у національній валюті, % [4]
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особлиВосТі  ФормуВаннЯ  Та  ВикорисТаннЯ  
ТурисТиЧно-рекреаціЙноГо  поТенціалу  
ТрускаВецЬкої  ТериТоріалЬної  Громади  
В  умоВаХ  ГеодинаміЧниХ  процесіВ

Трускавецька територіальна грома-
да утворилася після реформи децентра-
лізації влади в Україні у 2015–2020 рр. 
відповідно до Закону України “Про до-
бровільне об’єднання територіальних 
громад” від 05.02.2015 р. № 157-VIII [1] 
шляхом добровільного об’єднання ок-
ремих суміжних територіальних громад 
Дрогобицького р-ну Львівської обл., зо-
крема сіл Станиля, Модричі, Зимівки, 
Бистрий, Доброгостів, Уличне, Орів та 
міста Трускавця (рис. 1).

Досліджувана місцевість Карпат-
ського регіону багата на різні мінераль-
ні утворення, хімічний склад та фізичні 
властивості яких дають змогу ефективно 

Рис. 1. картосхема Трускавецької 
територіальної громади [2]
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використовувати їх у матеріальному виробництві та у сфері послуг. На цій 
унікальній території знайдено різні види корисних копалин: нафту, озоке-
рит, сіль, свинцево-цинкові руди, галеніт, сфалерит, сірку, мінерали вюрт-
цит, смітсоніт, церусит, сидерит, мірабіліт; зустрічається самородна ртуть, є 
поклади гіпсу. Наявність корисних копалин сприяла утворенню різних за хі-
мічним складом і лікувальними властивостями мінеральних вод, що містять 
вуглецеві з’єднання, глауберову сіль, сірководень, радон [3]. 

Після Другої світової війни в самому передгір’ї Карпат біля підніжжя 
Орівської скиби розпочався інтенсивний видобуток калійної руди та бурх-
ливе промислове виробництво калійних солей. Розвиток гірничої промис-
ловості пов’язаний із м. Стебник, що межує з населеними пунктами сучасної 
Трускавецької територіальної громади, та роботою підприємства “Поліміне-
рал”. У часи командно-адміністративної системи управління це підприєм-
ство перетворилося на гіганта хімічної промисловості, але екологічні про-
блеми, які створювала гірнича промисловість у цій місцевості, належним 
чином не оцінювалися, природоохоронні заходи мали формальний характер, 
раціональне управління цілісним природно-ресурсним комплексом не здій-
снювалося. 

У листопаді 1978 р. у копальні № 2 стався прорив надсолевих вод у від-
працьовані камери 115–116, а згодом — у камеру 122 на північно-східно-
му і південно-східному флангах течії. 14 вересня 1983 р. після сильного 
дощу відбувся прорив ґрунтової дамби хвостосховища між пікетами 7 та 8.  
Величезна маса висококонцентрованої ропи та твердих відходів (мулу)  
ринула у басейн р. Солониці, а з неї — у р. Тисменицю й далі в р. Дністер 
та Чорне море. Сумарна маса цього викиду становила понад 5 млн т — це 
був селевий потік з потужним гідравлічним напором. Маса соляних відходів 
забруднила навколишню територію (річки, сади, городи, поля, ліси), що зав-
дало шкоди флорі й фауні, а також гідробіонтам річок Солониці, Тисмениці, 
Дністра та Чорного моря. Аварія розкрила наявні недоліки запроваджених 
в Україні радянських технологій. У 2008 р. був зафіксований несанкціоно-
ваний скид розсолів зі хвостосховища Стебницького ДГХП “Полімінерал”. 
У річки Солоницю, Тисменицю і Дністер потрапило 16,7 тис м3 розчинених 
розсолів [4].

За останні 5 років у зоні рудника № 2 ПАТ “Стебницьке гірничо-хімічне 
підприємство “Полімінерал” сталося два обвали карстових порід: перший — 
30 вересня 2017 р., другий — 15 березня 2020 р. Унаслідок геодинамічних 
процесів сформувалася карстова яма площею 7,5 тис м2 завглибшки 100 м 
(див. рис. 2).  

Карстові ями, хоча і можуть розглядатися як об’єкти міжнародного геоло-
гічного туризму, однак становлять загрозу для безпечного розвитку терито-
рії. Обвали карстових порід у таких масштабах неподалік населених пунктів, 
соціальної, відпочинкової, транспортної інфраструктури можуть спричи-
няти транспортні, логістичні, безпекові проблеми для місцевого населення, 
рекреантів, представників бізнесу та державної влади, ускладнювати сталий 
розвиток Трускавецької територіальної громади.
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Для розв’язання стратегічно важливих проблем безпеки і сталого розвит-
ку Трускавецької територіальної громади був визначений проєкт будівниц-
тва нової автомобільної дороги в обхід карстових провалів (рис. 3), що утво-
рилися в 2017–2020 рр. поблизу міст Стебника і Трускавця відповідно до 
Програми Президента “Велике Будівництво” [6; 7]. Однак, на сьогодні реалі-
зацію проєкту призупинено у зв’язку з наявністю проблем з фінансуванням і 
геологічними прорахунками. 

Прогресивний сталий розвиток Трускавецької територіальної громади 
залежить від наявності рекреаційних ресурсів, їх стану, придатності до ви-
користання у туристичній діяльності, можливостей залучення до процесу 
побудови міжнародних туристичних маршрутів. Зокрема, як дестинацію 
міжнародної гостинності Трускавець включено до транскордонного геоту-
ристичного маршруту “Traces of large extinct mammals, earth wax, oil and salt: 
from Starunia to Krakow” [8].

Важливу роль у розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Труска-
вецької територіальної громади виконує транспортна інфраструктура, а між-
народний туризм і готельний бізнес у цій курортній місцевості може висту-
пати своєрідним локомотивом спорудження придорожньої інфраструктури. 
Відстань від м. Трускавець до міжнародного аеропорту імені Данила Галиць-
кого, що у місті Львові, становить 90 км. Відповідно існує можливість зруч-
ного транспортного зв’язку з курортними готелями Трускавецької терито-
ріальної громади з будь-якого куточка світу. Практично всі населені пункти 
цієї територіальної громади мають достатньо добре розвинуту (як для гір-
ської місцевості) систему автомобільних доріг з твердим покриттям, автобу-
сне сполучення. 

Таким чином, туристично-рекреаційний потенціал Трускавецької те-
риторіальної громади формують природні й штучно створені об’єкти, що є 
елементами національного багатства, зосередженого на цій унікальній тери-
торії. В умовах геодинамічних процесів рекреаційно-оздоровчий комплекс, 
транспортна і соціально-економічна інфраструктура міжнародного туризму 
формуються під впливом адаптивного механізму взаємодії чинників природ-

Рис. 2. карстова яма між містами стебник  
і Трускавець [5]

Рис. 3. експлікація автомобільної 
дороги державного значення 

Т14-02 [6; 7]
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ної, антропогенної, екологічної, економічної та управлінської систем адміні-
стративно-територіального розвитку.
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ДонДУВС, м. Кривий Ріг

підприЄмницТВо  В  умоВаХ  запроВадженнЯ  
ВоЄнноГо  сТану:  оподаТкуВаннЯ,  облік,  зВіТнісТЬ

У складних умовах, запровадженого в Україні режиму воєнного стану, ба-
гато підприємств і підприємців не припинили своєї господарської діяльності 
і продовжують підтримувати і забезпечувати економіку країни. Саме тому, 
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зменшення вимог щодо ведення господарської діяльності, послаблення по-
даткового тиску та внесення змін до податкового законодавства дасть змогу 
підприємствам та підприємцям України продовжувати ефективно функціо-
нувати. 

З моменту запровадження воєнного стану податкове законодавство Укра-
їни зазнало чималих змін. Серед основних новацій законодавства, що суттєво 
вплинуло на діяльність платників податків, слід виокремити введення нового 
тимчасового механізму оподаткування суб’єктів господарювання:

• по-перше, здійснено відтермінування податкової звітності та зупинено 
перебіг строків, визначених Податковим Кодексом [4];

• по-друге, юридичні особи — платники єдиного податку 3 групи (в тому 
числі і платники ПДВ) отримали зниження ставки єдиного податку до 2 % 
від отриманого доходу. Приватні підприємці (ФОПи) усіх груп звільнені від 
сплати ЄСВ за себе та за мобілізованих робітників. Для ФОПів 1та 2 другої 
групи передбачено добровільну сплату єдиного податку;

• по-третє, для платників єдиного податку 1, 2 та 3-ї груп скасовується 
нарахування ПДВ на імпортовані товари та імпортовані транспортні засоби 
для перевезення вантажів у митному режимі. 

Згідно з п. 32.2 Закону України “Про внесення змін до податкового ко-
дексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей опо-
даткування та подання звітності у період дії воєнного стану”: “Тимчасово, на 
період дії правового режиму воєнного стану, платники податку за операціями 
з придбання товарів/послуг, за якими в Єдиному реєстрі податкових наклад-
них постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахун-
ки коригування до них, включають до складу податкового кредиту звітного 
періоду суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у складі вар-
тості придбаних товарів/послуг, на підставі наявних у платника первинних 
(розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за 
операціями з придбання товарів/послуг” [1].

 Отже, під час запровадження воєнного стану відшкодування від’ємного 
податкового зобов’язання не передбачено, проте залишається зобов’язання 
держави врахувати суми такого від’ємного податкового кредиту у наступно-
му податковому періоді після завершення режиму воєнного стану.

Зміни законодавства спостерігаються не тільки у контексті надання подат-
кових пільг суб’єктам господарювання, а й у зміні термінів подання фінансо-
вої, бухгалтерської, розрахункової та ін. звітностей, обов’язковість подання 
яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства.

Усі підприємства та підприємці, які здійснюють господарську діяльність 
мають своєчасно відображати операції у бухгалтерському обліку та фінансо-
вій звітності з дотриманням принципів повного висвітлення, послідовності 
та безперервності діяльності, як того вимагає закон України “Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність” [2]. 

Водночас, у складних умовах воєнного стану може виникнути ситуація, 
коли суб’єкти господарювання не матимуть можливості своєчасно та у пов-
ному обсязі подати фінансову чи податкову звітність. Тому, для таких випад-
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ків урядом скасовано адміністративну та/або кримінальну відповідальність 
за несвоєчасне подання зазначеної звітності, а терміни звітування визначено: 
протягом 3-х місяців після припинення/скасування воєнного стану або стану 
війни за весь період неподання звітності.

Отже, ефективність впроваджених новацій податкового законодавства 
вже виявляється у збереженні рівня економічної активності суб’єктів госпо-
дарювання. Стабільна робота суб’єктів господарювання сприяє зміцненню 
економічної стійкості країни, наповненню державного бюджету та збережен-
ню платоспроможності населення.
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Сучасна економіка розвивається в умовах нової соціальної реальності. 
Сукупність умов суспільного життя як об’єктивно даних обставин існування 
членів суспільства нині постійно змінюється, розширюється та набуває онов-
леного змісту. Але незмінною лишається об’єктивна залежність економічного 
розвитку та рівня добробуту членів суспільства від ступеня інноваційності 
розробок, що надходять у подальше виробництво та визначають подальші 
перспективи економічного розвитку економіки, потенціал високотехнологіч-
ного виробництва, конкурентні позиції вітчизняної продукції на міжнарод-
них ринках.
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Формування та реалізація пріоритетів розвитку інноваційної еконо-
міки України є важливим завданням сьогодення, що перебуває у площині  
інтересів як окремих суб’єктів господарювання, так і держави загалом, а  
також тісно пов’язано з різними аспектами здійснення інноваційної діяль- 
ності.

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні — це, насамперед, 
науково й економічно обґрунтовані напрями провадження інноваційної ді-
яльності, спрямованих на забезпечення економічної безпеки держави, ство-
рення високотехнологічної конкурентоспроможної екологічно чистої про-
дукції, надання високоякісних послуг та збільшення експортного потенціалу 
держави з ефективним використанням вітчизняних та світових науково-тех-
нічних досягнень [2, 119].

Використання пріоритетів у національній інноваційній політиці має такі 
особливості:

• сутність пріоритетів розвитку інноваційної економіки визначається ре-
зультатами аналізу стану інноваційної діяльності й, зокрема позицією, яку 
займає економіка країни в середовищі інноваційних економік світу;

• створення пріоритету зводиться до його ідентифікації з визначеною про-
блемою чи сукупністю проблем розвитку інноваційної діяльності;

• кількісний аспект структури системи пріоритетів інноваційної діяльно-
сті визначається низкою обмежень: стратегічними цілями та завданнями роз-
витку сфери інноваційної діяльності.

Для більш обґрунтованого визначення пріоритетних напрямів іннова-
ційної діяльності України коротко проаналізуємо поточний її стан. Так, на  
2020 р. у рейтингу Global Innovation Index Україна займає 45 позицію серед 
131 країни, а у глобальному рейтингу стартапів StartupBlink — 29 позицію  
серед 100 країн світу. Частка промислових підприємств, що впроваджували 
інновації, становила 14,9 %, а питома вага реалізованої інноваційної про-
мислової продукції становила 1,9 %. Загальна сума витрат на інноваційну  
діяльність у цей період становила 14406,7 млн грн [3, 36–40]. Станом на  
10.03.2021 р. в Україні функціонували 47 індустріальних парків, 16 техно-
парків, 24 центри інновацій та технологічного трансферу, 22 інноваційних 
центри, 38 центрів комерціалізації, 24 інноваційних бізнес-інкубатори, понад 
30 кластерів, один інвестиційно-технологічний кластер, одне інновацій-
но-виробниче об’єднання, стартап-школи, інноваційні програми, центри ін-
телектуальної власності, венчурні та інвестиційні фонди тощо [4].

Серед проблем розвитку інноваційної діяльності слід виокремити:
• недосконалість інституцій, зокрема політичного, регуляторного та 

бізнес-середовища (згідно з даними Global Innovation Index за рівнем 
політичної стабільності Україна посідає 123 позицію в світі, за рівнем 
розвитку бізнес-середовища — 104 позицію, за рівнем дотримання вер-
ховенства права — 109 позицію);

• слабко розвинена інноваційна інфраструктура й, зокрема незадовіль-
ний рівень формування кластерів та інноваційно-виробничих об’єд-
нань, у т. ч. із залученням міжнародних партнерів (згідно з даними 
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Global Innovation Index за рівнем формування стратегічних альянсів 
Україна посідає 113 позицію в світі);

• нестача інформації про ринкові перспективи запропонованої ідеї та 
знань і консультативного супроводу проходження проєкту від ідеї до 
етапу комерціалізації, партнерів та можливості малих і середніх підпри-
ємств у сфері використання новацій;

• недостатнє фінансування та інвестування інноваційних процесів  
(за даними Global Innovation Index за рівнем задовільності інвестуван-
ня Україна посідає 121 позицію в світі, за темпами формування капіта-
лів — 104 позицію);

• тотальне руйнування інноваційних компаній в результаті військової 
окупації частини території України російськими загарбниками.

Зважаючи на наявний стан у сфері інноваційної діяльності України та 
характер проблем, що заважають її розвитку, а також те, що метою стратегії 
розвитку сфери інноваційної діяльності країни на період до 2030 р. визначено 
розбудову національної інноваційної системи для забезпечення швидкого і 
якісного перетворення креативних ідей в інноваційні продукти та послуги, 
підвищення рівня інноваційності національної економіки [1], до числа пріо-
ритетних напрямів розвитку інноваційної діяльності для вітчизняної еконо-
міки належать:

• створення сприятливого нормативно-правового поля для суб’єктів го-
сподарювання, що провадять інноваційну діяльність (забезпечує розв’язання 
правових проблем, пов’язаних із захистом та використанням об’єктів інте-
лектуальної власності, створених з використанням коштів державного бю-
джету). Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності є Конституція України, Закони України “Про дер-
жавне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про інно-
ваційну діяльність”, “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” та 
інші нормативно-правові акти;

• розвиток інноваційної інфраструктури, розширення зв’язків вітчизняних 
науковців і винахідників з іноземними підприємствами (забезпечує покра-
щення середовища для ведення бізнесу, налагодження зв’язків українських 
інноваторів з партнерами (представниками бізнесу та держави, іноземними 
компаніями), потенційно зацікавлених у комерціалізації їх інновацій);

• розвиток інформаційного середовища (покликаний підвищувати рівень 
обізнаності як інноваторів, так і усіх суб’єктів, причетних до подальшого про-
сування та трансферу інновацій, забезпечує підготовку аналітичної інфор-
мації для винахідників та підприємців щодо технологічного, економічного, 
кон’юнктурного рівня науково-технічних розробок, забезпечує розміщення 
у вільному доступі інформації про впровадження результатів науково-тех-
нічної діяльності, сприяє популяризації науково-технічних і технологічних 
досягнень України у світі);

• сприяння покращенню фінансування та інвестування інноваційних про-
цесів (стимулювання діяльності венчурного бізнесу, подальше зниження по-
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даткового навантаження на доходи фізичних осіб, спрощення участі у вен-
чурному фонді інвестора — фізичної особи шляхом зменшення суми коштів, 
необхідних для придбання цінних паперів такого фонду, запровадження 
відрахувань під час трансферу за кордон технологій, розроблених за кошти 
державного бюджету, певного відсотка до спецфондів для подальшого спря-
мування на підтримку інновацій);

• підвищення рівня спроможності, що реалізується як шляхом культур-
но-просвітницької діяльності, підвищення інноваційної культури, так і через 
освітню діяльність, спрямовану на забезпечення успішної кар’єри молоді піс-
ля завершення навчання у закладах вищої освіти за одним з обраних напря-
мів: започаткування власної справи, робота на підприємстві, що відповідає 
сучасному технологічному рівню, або наукова (викладацька) робота;

• відновлення функціонування інноваційних компаній після завершення 
військового стану шляхом надання пріоритетності залучення на їх розвиток 
коштів іноземних інвесторів, створення цільових спецфондів, кошти яких 
буде спрямовано для відновлення функціонування інноваційних компаній. 
Основна увага має бути приділена інноваційним компаніям, діяльність яких 
є пріоритетною для забезпечення обороноздатності України.

Таким чином, формування інноваційної економіки України повинно за-
безпечуватись на основі наукового та економічного обґрунтування напрямів 
провадження інноваційної діяльності, в основі яких мають створюватися 
сприятливі умови для розвитку інноваційної сфери, збільшення кількості 
впроваджуваних розробок, підвищення економічної віддачі від них, залучен-
ня інвестицій в інноваційну діяльність на основі врахування особливостей 
сучасного стану її розвитку. Це й покликано забезпечити перспективність і 
конкурентоспроможність вітчизняної продукції на міжнародних ринках.
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ринок  праці  україни  В  умоВаХ  ВіЙсЬкоВиХ  діЙ

Україна, через агресію російської федерації 24 лютого 2022 року, несе 
великі матеріальні, людські, соціальні, культурні втрати. Поки що, реально 
оцінити шкоду, завдану нашій державі, неможливо. Найбільшу економіч-
ну загрозу для майбутнього розвитку України мають людські втрати, тоб-
то зменшення людського ресурсу. Адже військові дії на території України 
сприяли так званому великому переміщенню населення у регіони, де вій-
ськової загрози менші, а також у інші держави світу. Загалом, експерти ООН 
зазначають, що у березні 2022 р. понад 4,2 млн людей [1] покинули територію 
України через загрозу військових дій. Більшість українського населення пе-
ребуває на територіях сусідніх з Україною держав. Таким чином, станом на  
3 квітня 2022 р. на території Польщі знаходилось понад 2,45 млн осіб, Ру-
мунії — 643 тис. осіб, Молдови — 394 тисячі осіб [1]. Це — не враховуючи 
осіб, яких у насильницький спосіб було переміщено на територію російської 
федерації. Загалом, за відомостями ООН, понад 10 млн українців уже кину-
ли свої домівки [1]. Міністерство соціальної політики України визначає, що 
кількість осіб, які зареєстровані у єдиній базі переселенців, досягла позначки 
1,6 млн осіб [1].

Після 24 лютого 2022 р. ринок праці України почав стагнацію, адже впро-
ваджено військовий стан, великі промислові підприємства були зосереджені 
на сході та півдні країни, де й досі ведуться військові дії, працювати в таких 
умовах неможливо, тому переважна їх кількість у березні зупинила свою ді-
яльність. За даними Національного Банку України (НБУ) у квітні значно 
скоротилася кількість підприємств, які повністю зупинили свою діяльність 
“(з 32 до 17 %); 60 % підприємств працює нижче довоєнного рівня завантаже-
ності, майже 23 % — більш, ніж удвічі” [2].

Опитування НБУ проводилося без урахування Донецької, Луганської та 
Херсонської областей (див. рис. 1). На рис. 1 деякі області отримали “0”, що 
означає, що усі опитані підприємства на їх території працюють.

Таке становище знайшло своє відображення на ринку праці. Більшість 
підприємств змушена була в таких умовах скоротити наявний персонал. 
Зокрема, наприкінці квітня, за опитуванням НБУ, діючі підприємства були 
змушені скоротити персонал (54 %), а 34 % опитаних виплачували нижчу 
заробітну плату ніж до війни. Лише 38 % досліджуваних суб’єктів господа-
рювання вказали, що вони не змінювали заробітну плату [2] (див. рис. 2).

Також цікавою є презентація результатів опитування НБУ, яка стосуєть-
ся зміни оплати праці (див. рис. 3). 
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Рис. 1. Частка підприємств, які не працюють, за областями*, % відповідей [2]

Рис. 2. зміни кількості працюючого персоналу, % відповідей [2]

Як бачимо, опитувані роботодавці намагалися зберегти наявні людські ре-
сурси підприємства. При цьому, навіть ті підприємства, які не працювали, на-
магалися виплачувати матеріальну допомогу. Загалом, за результатами опи-
тування було з’ясовано, що у квітні відбулося збільшення заробітних плат у 
секторі послуг, сільського господарства та переробної промисловості. Такі 
тенденції є вкрай важливими, адже підтримують не лише економіку країни, 
а й громадян. У торгівлі та будівництві визначилася тенденція до зменшення 
заробітних плат. Серед тих, хто не працює та вивів персонал у простій з оп-
латою 2/3 зарплати, переважно підприємства промисловості та транспорту 
[2]. Будівельні підприємства хоча й зупинили свою діяльність, все ж таки 
намагалися виплатити працівникам матеріальну допомогу. Однак, саме під-
приємства цієї галузі переважали у випадках припинення будь-яких виплат 
найманим працівникам. 
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У такий непростий час ринок праці намагається врегулювати проблеми 
зайнятості, адже за таких умов існує високий ризик зростання рівня без-
робіття населення. Однак, вже у квітні 2022 р. чітко окреслилася проблема 
зростання рівня безробіття в країні. Адже, лише з аналізу основних сайтів з 
пошуку роботи, можна стверджувати, що пропозиція робочої сили набага-
то більша ніж попит на неї. Зокрема, як вказує опитування на сайті grc.ua, 
особи, які шукають роботу готові погодитися на зменшення заробітних плат 
(див. рис. 4, 5). 

Рис. 3. зміни оплати праці, % відповідей [2]

Рис. 4. попит на робочу силу: кількість вакансій, тис. (чотиритижнева плинна) [2]



88

Отже, найбільш стабільною у квітні була пропозиція ІТ-спеціалістів. 
Крім того, українці активно шукали роботу за кордоном. Продовження вій-
ськового стану в країні збільшить кількість незайнятого населення, а отже 
відбудеться збільшення пропозиції робочої сили, що може призвести до по-
дальшого зменшення заробітної плати. Збережеться попит на сільськогоспо-
дарських та ІТ-працівників. Ці сектори економіки можуть показати й збіль-
шення заробітних плат. Загалом, оцінити ринок праці сьогодні важко, адже 
реальних статистичних даних немає.
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ролЬ  іТ-ринку  В  інноВаТизації  суспілЬсТВа

У сучасному світі розвиток інформаційних технологій (далі ІТ) набирає 
усе більших обертів. ІТ-сфера тісно та динамічно інтегрується у всі галузі 

Рис. 5. пропозиція робочої сили, чотиритижнева плинна, [2]
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світової економіки, безпосередньо впливаючи на загальне зростання еконо-
мічних та соціальних показників підприємств і організацій. Розуміння важ-
ливості інформаційних технологій для формування стійких конкурентних 
позицій організацій, розвитку усіх напрямів діяльності, покращення якості 
товарів та послуг тощо призводить до стійкого попиту на ці технології. У та-
кий спосіб відбувається взаємний вплив ІТ-сфери та інших економічних га-
лузей у зовнішньому середовищі та транснаціональному масштабі.

Технології стають інструментом впливу на величезні маси людей. Сти-
раються межі, і створюється новий світовий порядок. ІТ-індустрія показує 
експоненціальне зростання, і його наслідки позначаються на всій соціальній 
системі.

Стрімкий прорив за важливими напрямами технологічного розвитку,  
передусім у сфері електроніки, кібернетики та інформатики, слугував по-
тужним поштовхом до інтенсивного нарощення процесів інформатизації 
всіх сфер життя суспільства. Перехід від індустріальної епохи до інформа-
ційного суспільства, а також зміни в підходах до оцінки ролі інформації в 
політичному й економічному житті країни були передумовою для виходу 
інформаційно-комунікаційних технологій на якісно новий рівень, який дає 
можливість без значних капітальних витрат вирішувати складні економічні 
та інші завдання не лише на державному рівні, але й на рівні окремих під-
приємств. Відбувається широка інформатизація всіх сфер суспільства, що 
принципово змінює роль інформації та інформаційно-комунікаційних тех-
нологій у соціальному та економічному розвитку країни, від масштабів і яко-
сті використання яких у професійній діяльності спеціалістів залежать рівень 
економічного та соціального розвитку суспільства, його інтеграція у світову 
економічну систему.

ІТ-сфера відіграє ключову роль в інноватизації економіки. Інноваційні 
продукти ІТ-сфери активно розробляються у формі невеликих стартапів. 
Тому цю сферу справедливо визнають активатором успішності малого бізне-
су. Згідно з рейтингом Forbes, 9 з 25 найкращих малих компаній США пра-
цюють у сфері ІТ [1]. Як відомо, успішний розвиток малого підприємництва 
детермінує безпеку національної економіки, підтримує її соціально-еконо-
мічний розвиток, розширює прошарок представників середнього класу.

Сучасний український ІТ-простір налічує понад 1600 компаній. Локомо-
тив його розвитку — людський капітал. У 2020 р. 50 найбільших ІТ-компаній 
України забезпечували роботою понад 68,4 тис.

Для ІТ-спеціалістів на ринок праці виставили ще 3,6 тис. вакансій. За 
2017–2020 рр. чисельність ІТ-спеціалістів у ТОП-50 ІТ-компаніях України 
зросла на 52,4 %. Для аналізу цього ж показника за триваліший час представ-
лено ІТ-компанії, що працювали упродовж 2011–2020 рр. (див. табл.) [2, с. 47]. 

Ці суб’єкти збільшили кількість спеціалістів більше ніж утричі. Втім, 
лише два лідери із ТОР-5 (EPAM Ukraine іSoftServe) посилили свої позиції 
у рейтингу найбільших працедавців. Така ситуація свідчить про дієвість в 
Україні ринкових механізмів, які забезпечують новим компаніям можливо-
сті не лише виходу на ринок, але й завоювання високої частки. У ТОР-50 
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ІТ-компаній України частка молодих (які працюють на ринку менше ніж 
п’ять років) перевищувала 50 % [3].

Найбiльш поширеною практикою у свiтi стало визнання програмного за-
безпечення об’єктом авторського права i його розгляд як результату творчої 
дiяльностi його розробника. Такий пiдхiд, незважаючи на очевиднi переваги, 
має i певнi небезпеки для авторiв, центральною з яких є неможливiсть забез-
печення захисту прав творця в повному обсязi [4].

Широкi можливостi для продажу програмного забезпечення знаходять-
ся у консультацiях з розробки та застосування iнтернет-систем та програм, 
банкiвських даних та програмного забезпечення для зв’язку i офiсної автома-
тизацiї, безпеки, кiбербезпеки, освiти, розробки додаткiв, управлiння опера-
цiями, системної iнтеграцiї, аутсорсингу, хмарних обчислень, великi рiшення 
для обробки даних, вiртуалiзацiя клiєнтiв, унiфiкованих комунiкацiях (такi 
як конвергенцiя голосових, вiдео та мереж передачi даних), архiвування, ке-
рування вмiстом та документами, бiзнес-аналiтика та IТ-консалтинг. 

динаміка чисельності спеціалістів Тор-50 іТ-компаній україни
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EPAM Ukraine Київ, Харків, 
дніпро, вінниця, 
львів

1810 8300 4,59 14,6 21,0 6,4

SoftServe львів, Київ,  
дніпро, Харків, 
івано-Фран-
ківськ, Чернівці, 
рівне

1924 7193 3,74 15,5 18,2 2,7

GlobalLogic Київ, львів,  
Харків, Миколаїв

1854 4893 2,64 15,0 12,4 -2,6

Luxoff Київ, одеса, 
дніпро

1296 3523 2,72 10,5 8,9 -1,6

Ciklum Київ, Харків, 
дніпро, вінниця, 
одеса, львів

1194 2692 2,25 9,6 6,8 -2,8

разом у Топ-5
х
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78

26601 3,29 65,2 67,3 2,1

разом у Топ-50
х 13147

44821*
(68414**)

3,19 100 100 х

*для компаній, які увійшли у Тор-50 у 2020р. і працюють з 2011р.
**для компаній, які увійшли у Тор-50 у 2020 р.
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Основними кiнцевими користувачами стануть промисловiсть, фiнансовi 
послуги, державне управлiння, виробництво, телекомунiкацiї, торгiвля, охо-
рона здоров’я, енергетика, дистрибуцiя та електронний банкiнг.

Наразі на усіх рівнях державного управління в Україні актуалізується 
запровадження систем моніторингу, стратегічного і поточного плануван-
ня ІТ-сфери. Це завдання поступово переростає у необхідність прийняття 
стратегічно важливих документів: Стратегії розбудови інформаційного су-
спільства в Україні, Стратегії розвитку ІТ-сектору України, Інформаційного 
кодексу України, Стратегії зростання технологічності національної еконо-
міки тощо [5, с. 146]. Прийняття таких стратегічних планових документів 
підвищить ефективність державної політики в ІТ-сфері. Не слід нівелювати 
функцію контролю державної політики. В Україні на державному рівні пе-
редбачено контролювання позицій країни за такими глобальними індикато-
рами: мережевої готовності; технологічної готовності; готовності уряду; ви-
користання урядом ІТ; конкурентоспроможності електронного уряду; рівня 
використання інтернету; рівня е-документообігу між органами державної 
влади [6].

Таким чином, технології сьогодення стирають межі і створюють новий 
світовий порядок. ІТ-індустрія показує досить стрімке зростання, і його на-
слідки позначаються на всій соціальній системі. Орієнтація на інновації та 
розвиток сектору ІТ забезпечує економічне зростання, а також суттєві зміни, 
переорієнтацію на нові устрої  всіх країн. Перехід від індустріальної епохи до 
інформаційного, цифрового суспільства, а також зміни в підходах до оцінки 
ролі інформації в політичному й економічному житті країн були передумо-
вою для виходу інформаційно-комунікаційних технологій на якісно новий 
рівень.
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селекТиВниЙ  менеджменТ  проЄкТіВ  
Та  розВиТок  ринку  ЯЄЧниХ  продукТіВ  
у  поВоЄнниЙ  Час

В Одеському регіоні у повоєнний час наявні можливості для інтеграції 
проєктів у глобальні ланцюги вартості в першу чергу у складі селективних 
комплексних ринків на прикладі яєчних продуктів і ринку яєць. На сьогодні 
проблемою залишається скорочення виробництва на ринку яєць на 68 % від 
довоєнного періоду. З урахуванням логістичної специфіки обслуговування 
селективних ринків у повоєнний час, тобто заходи, що досліджуються з під-
вищеної економічної інтеграції українського ринку. Відповідно до означеної 
теми НДР №0122U000825 “Теоретико-методичні засади селективного регу-
лювання та стратегічні пріоритети розвитку товарних ринків в умовах не-
стабільності”, а також “Стратегічні приорітети розвитку Українського ринку 
яєць та яєчних продуктів в умовах нестабільності”. 

Метою дослідження є пропозиції з селективного управління проєктами 
та заходи із розвитку ринку яєць та яєчних продуктів у повоєнний період в 
Одеському регіоні. 

Розкриття повоєнного потенціалу агропродовольчих проєктів, виробни-
чих ланцюгів Одеського регіону, для цього необхідна більш ефективна, про-
стіша і прозоріша політика державної підтримки, що стимулює інвестиції, 
диверсифікацію і орієнтацію на продовольчу галузь та ринок яєць, реалізація 
потребуватиме дій на державному і регіональному рівні [1].

На рівні Одеської (військової адміністрації) обласної державної адміні-
страції, прийняти адміністративні, розпорядження щодо стимулювання та 
підтримки виробництва яєць на птахофабриках, комбінатах, фермах, сіль-
ськогосподарських підприємствах та ін. Таке селективне управління також 
сприятиме розвиткові інноваційних виробничих структур яєчних-комбіна-
тів та залучить іноземні інвестиції до створення нових птахофабрик, птахо-
ферм, сільгосппідприємств, що збільшить зростання ринку яєць та яєчних 
продуктів. Заходи з покращення повоєнної відбудови діяльності учасників 
агропродовольчого ланцюга, а також розбудова та модернізація виробничо-
го, складського і переробного потенціалу галузі і логістичної інфраструктури 
надасть можливість розширити український аграрний бізнес та підвищити 
його конкурентність, у т. ч. ринку яєць. Таким чином, необхідно департамен-
ту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської (ОВА) 
ОДА, іншим органам влади на місцях регіону, прийняти економічні, подат-
кові, кредитно-інвестиційні заходи із залучення грошових потоків у від-
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новлення, запуск та збільшення виробництва яєчної продукції, закупівлю 
кормів для птиці [2]. Щодо селективного управління, це повинно сприяти 
розвиткові різноманітних форм організацій виробників ринку яєць, яєчної 
продукції та їх представництв, підвищувати їх можливості і відповідно до-
помогати адаптувати продовольчий бізнес до нових невизначеностей, еконо-
мічних повоєнних реалій і викликів України. 

Отже, через обмежені бюджетні ресурси на перших етапах Одеською 
(ОВА) ОДА може бути запроваджено: обмежену кількість простих, адресних 
і контрольованих заходів, зокрема малих агропродовольчих виробників яєць 
та виробників-фермерів для підтримки їхнього розвитку із виробництва 
яєць. Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин 
Одеської (ОВА) ОДА, іншим органам влади на місцях регіону, слід розроби-
ти комплексну програму сталого розвитку ринку яєць, доповнити селективні 
заходи, які будуть реалізовуватися в рамках плану з повоєнної відбудови в 
Одеському регіоні, разом із заходами, спрямованими на розвиток і відбудову 
України. 

Потребує вирішення виробничих питань з налагодження роботи і рекон-
струкції птахофабрик, птахоферм, яєчних комбінатів в Одеському регіоні: 
СТВОВ “Лиманська”, СТОВ “Чорноморська”, СТОВ “Татарбунарська”, 
СТОВ “Біляївська”, “Бессарабський бролер” та ін., а тому реалізація заходів 
потребуватиме дій на регіональному рівні [3].

Заходи з селективного формування ланцюгів доданої вартості яєчної про-
дукції, який може складатись із інтегрованих мереж виробництва, реалізації, 
переробки, торгівлі, інвестування, реклами, брендингу тощо. Практичною 
складовою функціонування і зростання ринку яєць є фермерські господар-
ства, сільськогосподарські підприємства, особисті селянські господарства 
ринку яєць, переробні підприємства, логістичні організації, рекламні фірми, 
мережі супермаркетів, тобто ті складові, де прикладаються праця, знання, 
навички і вміння, інтелект людини з метою створення, відтворення високої 
кінцевої доданої вартості в Одеському регіоні. Пропозиція з формування ме-
режі доданої вартості ринку яєць та яєчної продукції складаються із бага-
тьох різних ланцюгів її створення, використання й відтворення після війни в 
Одеському регіоні. 

Основною їх селективною властивістю має стати адаптація їх роботи до 
нових повоєнних умов ринку яєць та можливість його докорінних якісних 
і кількісних змін у захисті яєчних-комбінатів, сільгосппідприємств від пе-
ревірок різних державних контролюючих органів, тобто дерегуляції ринку  
яєць, на період їх становлення, сталого розвитку виробництва. Заходи із за-
лучення, стимулювання малого та середнього бізнесу до інвестування, кре-
дитування приватних підприємств з виробництва яєць птахофермами не-
обхідно: впровадження суб’єктами підприємницької діяльності системних 
методів безпечності у галузях первинного виробництва, особливо ж стосовно 
вирощування продукції тваринного походження (яйця, яєчні продукти) та 
її подальшого перероблення чи реалізації на вітчизняних агропродовольчих 
ринках [4].
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Для залучення у проєкти та агропродовольчі ланцюги малих та середніх 
товаровиробників ринку яєць з метою отримання ними належних вигід, при-
бутків необхідно: активізувати практичну діяльність з селективного управ-
ління різних управлінських структур профільного департаменту аграрної 
політики, продовольства та земельних відносин Одеської (військової адміні-
страції) обласної державної адміністрації та галузевих асоціацій ринку яєць 
[5]. 

Таким чином, селективної ідентифікації можуть потребувати небезпечні 
джерела, що продукують продовольчі ланцюги навантажень на навколишнє 
природне середовище після війни в Одеському регіоні (птахоферми, яєчні 
комбінати тощо), які пов’язані із вирощуванням продовольчої продукції еко-
логічно загрозливого характеру (яєчного птахівництва тощо) та їх переро-
бленням, закриттям й утилізацією, реалізація потребуватиме даних заходів 
та дій на регіональному рівні у повоєнний час. Це надасть можливість за-
безпечити перспективні проєкти і селективні логістичні маршрути товарних 
постачань яєчних продуктів та яєць, посилить коопераційні зв’язки між лан-
ками ланцюгів, всебічно враховувати особливості вимог споживчих ринків у 
повоєнний період. 
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смарТ-підприЄмсТВо:  суТнісТЬ  Та  риси

Сьогодні підприємництво є рушійною силою національних економік. 
Цифровізація суспільних відносин вимагає нових підходів в організації як 
підприємництва, так і діяльності суб’єктів господарювання. У сучасних умо-
вах економіки знань суттєвий потенціал розвитку мають смарт-підприєм-
ства. 

Сутність та особливості смарт-підприємств досліджували В. Вишнев- 
ський, В. Головков, С. Князев, П. Літвінов, С. Масютин, С. Пашко, І. Яциши-
на та ін. вчені. Метою тез є визначення сутності та основних рис смарт-під-
приємства.

Цікавим є дослідження, в якому колектив авторів [1] розглядає розви-
ток цифрової економіки, парадигму “розумного” підприємства, зовнішнє та  
внутрішнє середовище, штучний інтелект і “розумне” підприємство, і зазна-
чає: “якщо спочатку поставало запитання, як конкретно поліпшити вироб-
ництво через покращення технології створення продукту, то тепер ситуація 
змінилася. Постає інше запитання: що потрібно врахувати і як будувати 
сумарно виробничу технологію, аби підприємство, що використовує її для 
своїх виробничих процесів, було наділено інтелектом і воно б одразу става-
ло “розумним” завдяки застосуванню закладених у нього рішень”. С. Князев 
зазначає, що для країн, які зможуть своєчасно освоїти і масштабувати кібер-
фізичні виробництва нового технологічного укладу, відкриваються можли-
вості “здійснити стрибок” в економічному розвитку, раніше за інших опану-
вавши нову “довгу хвилю” розвитку та запустивши новий цикл накопичення 
капіталу [2]. Концептуальні положення аналітичної моделі обґрунтування 
напрямів смарт-промисловості розглянуто в роботі [3], зокрема увагу зосе-
реджено на ключових факторах розвитку, таких як універсальні (макроеко-
номічні, структурні, кон’юнктурні, інституційні) та специфічні.

Смарт-підприємство в науковій літературі зустрічається також під інши-
ми назвами — “розумне підприємство”, “розумне виробництво”, “інтелекту-
альне підприємство”, “підприємство майбутнього”, “цифрове підприємство”, 
“віртуальне підприємство”.

Сьогодні науковці визначають смарт-підприємство як виробничу систе-
му, гнучке кіберфізичне виробництво, роботизовану систему виробництва, 
процес інтенсивного використання мережевих інформаційних технологій. 
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Найповнішим, на наш погляд, є наступне визначення: “смарт-підприємство — 
це інноваційне гнучке промислове виробництво, основними ознаками якого 
є модульність — на противагу нинішньому єдиному неподільному виробни-
цтву, децентралізована самоорганізація — на противагу жорсткій ієрархічній 
структурі виробництва, бездротова система комунікації між усім, що задіяне 
та використовується у виробництві, зокрема й працівниками” [4]. З іншого 
боку, це визначення обмежене лише сектором промисловості. Розумне під-
приємство — це, насамперед, середовище, яке здатне адаптуватися до мінли-
вого середовища економіки знань, оскільки виконує свої базові функції без 
участі або за мінімальної участі людини. Як зазначає І. Яцишина [4], в межах 
концепції смарт-міста стираються чіткі межі між виробничим майданчиком, 
постачальником, споживачами, співробітниками і дослідниками, між вироб-
ництвом і наданням послуг, при цьому підприємство є хабом, що об’єднує в 
собі три стратегічні елементи політики трансформації економіки: процесні 
і продуктові інновації, напрями трансформації залежно від типу промисло-
вості, характерний для системи підхід на рівні ланцюжка створення вартості. 

На початку ХХІ ст. формується група смарт-підприємств, що ґрунтується 
на впровадженні концепції цифровізації та економіки знань.

Основними рисами смарт-підприємств є (рисунок):
1) смарт-виробництво швидко пристосовується до мінливих обставин не-

стабільного зовнішнього середовища; 
2) збір інформації здійснюється в реальному часі; 
3) обладнання має доступ до цієї інформації у будь-який час; 
4) постійний моніторинг і безперервність навчання забезпечує смарт-ре-

агування; 
5) смарт-виробництво є екологічно сталим; 
6) смарт-підприємство має здатність до смарт-дії і смарт-реагування; 
7) обладнання має здатності до обробки інформації та оснащено сенсора-

ми для автоматичного самоаналізу. 
Крім цього, система забезпечує постачання необхідної інформації для 

прийняття необхідних рішень у складних умовах, а необхідною рисою ро-
зумного виробництва є висококваліфікована робоча сила економіки знань.

Таким чином, у роботі визначено економічну сутність та характерні 
риси смарт-підприємств. Слід також зазначити, що основними перевагами 
смарт-виробництва є підвищення якості продукту (товарів, робіт, послуг), 

основні риси смарт-підприємств
      Джерело: сформовано авторами.

основні риси смарт-підприємств
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технічна  
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реальність екологічність інтегрованість



97

можливість масового виробництва товарів з індивідуальними характеристи-
ками, підвищення виробничої безпеки, а також швидкість і гнучкість опера-
ційних, бізнесових та логістичних процесів.
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суТнісні  аспекТи  економіЧної  безпеки  
націоналЬної  економіки  держаВи

Економічна безпека будь-якої держави є найважливішою складовою 
структури її національної економіки та національної безпеки і базисом у 
формуванні військової, технологічної, продовольчої, інформаційної, еколо-
гічної безпеки тощо. 

Така важливість економічної безпеки для держави виходить з того, що 
вона спрямована на:

• забезпечення сталого та самодостатнього розвитку економіки держави, 
стійкості та безперервності розвитку національної економічної системи;

• здатності вирішувати різноманітні соціально-економічні завдання;
• задоволення потреб суспільства, зростання добробуту населення тощо. 
Економічна безпека виступає комплексною характеристикою соціаль-

но-економічної системи, яка включає статичну та динамічну складові:
• статична складова пов’язана з можливістю запобігання та протистоян-

ня загрозам; 
• динамічна складова включає аспекти стійкості системи та забезпечен-

ня можливостей розвитку. 
Враховуючи складність та комплексність категорії “економічна безпека 

національної економіки держави”, а також за результатами здійсненого уза-
гальнення підходів та позицій різноманітних науковців слід зазначити, що 
дану категорію, виходячи з її сутності, необхідно розглядати з урахуванням 
таких головних позицій, не обмежуючись лише ними:
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1) з позиції розгляду економічної безпеки як сукупності економічних ін-
ститутів, що у певному стані — тобто із застосуванням методології інститу-
ційного підходу;

2) з позиції системності, за якої “економічна безпека національної еконо-
міки держави” характеризує певний стан системи, що забезпечує її функціо-
нальність, динамічну стабільність та потенціал розвитку;

3) з точки зору узгодження та забезпечення можливості реалізації націо-
нальних інтересів (держави) та інтересів представників приватного сектору 
економіки;

4) з позиції ресурсного походу — наявності необхідних ресурсів для  
забезпечення функціонування та розвитку національної соціально-еконо-
мічної системи та системи забезпечення економічної безпеки як її структур-
но-функціональної підсистеми;

5) з позиції стійкості, за якої економічна безпека розуміється як здатність 
національної економіки протистояти впливу негативних факторів;

6) з позиції незалежності, за якої економічна безпека розуміється як здат-
ність національної економіки протистояти впливу негативних факторів; 

7) виходячи з необхідності формування відповідної інфраструктури, що 
забезпечує безпечне функціонування та потенціал розвитку соціально-еко-
номічної системи.

Економічна безпека національної економіки відповідає такому її стану, за 
якого вона здатна стійко реалізовувати національні економічні інтереси дер-
жави та суспільства. Досягається ця стійкість за рахунок таких факторів:

1) власне стійкості самої національної економіки, її розміру, обсягу ство-
рюваної доданої вартості, рівня диверсифікації та інноваційного розвитку 
тощо. Завдяки цьому вона здатна нівеліювати негативні впливи за рахунок 
власних ресурсів. Саме зв’язок стійкості національної економіки, економіч-
ного потенціалу та економічної безпеки призвело до того, що економічна 
безпека часто розглядається як синонім сталого розвитку, ефективної еко-
номічної політики тощо. Проте, це спрощує ситуацію і не розкриває сутності 
економічної безпеки в повному обсязі [1];

2) захищеності національної економіки, тобто комплексу цілеспрямова-
них заходів, спрямованих на запобігання загрозам та на усунення негативних 
наслідків — у разі їх реалізації. Захищеність національної економіки є одним 
з елементів економічної безпеки та багато в чому обумовлюється оборонним 
потенціалом країни, але не обмежується лише цим в умовах дедалі більшого 
впливу економічних та фінансових ризиків і загроз [2; 3].

Особливого значення набуває економічна безпека національної економі-
ки держави у разі воєнного, економічного та фінансового тиску ззовні, дій 
деструктивних сил усередині країни, політичних, соціальних, інституційних 
та інших трансформацій, адже у таких умовах ситуація із забезпеченням еко-
номічної безпеки національної економіки зазнає серйозних змін, що потре-
бує окремого ґрунтовного вивчення задля розробки адекватних заходів дер-
жавної політики у сфері забезпечення економічної безпеки. Даний висновок 
також підтверджується тим, що економічна безпека національної економіки 
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держави, є не статичною, а динамічною категорією, внаслідок чого, по-пер-
ше, сама економічна безпека як система може бути гарантованою лише на 
певний час і постійно змінюється залежно від багатьох факторів внутрішньо-
го та зовнішнього походження [4]; по-друге, змінюються вимоги як до самої 
економічної безпеки, так і до інструментів її забезпечення.
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суЧасниЙ  сТан  ФінансуВаннЯ  
закладіВ  оХорони  здороВ’Я  В  україні

На сьогодні фінансове забезпечення лікувальних закладів набуває важ-
ливого значення, оскільки  достатній обсяг фінансових ресурсів та ефектив-
ність їх використання значною мірою визначають результативність медичної 
реформи, якою передбачається перехід від кошторисного фінансування ліку-
вальних закладів до оплати державою фактично наданої медичної допомоги 
конкретній людині. Головний принцип реформи “гроші йдуть за пацієнтом”, 
що на практиці означає бюджетне фінансування пакета медичних послуг, на-
даного пацієнту.

Фінансове забезпечення закладів медичної галузі в Україні майже пов-
ністю залежить від державного бюджетного фінансування. Використання  
інших джерел фінансування обмежується недостатньою зацікавленістю при-
ватного сектора. Саме тому при фінансуванні закладів охорони здоров’я го-
ловною проблемою є нестача державних коштів, що в свою чергу зменшує 
обсяги безоплатної медичної допомоги [1].

Згідно з бюджетним законодавством у 2018 р., урядом забезпечено пе-
рерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам обсягом 
285493,9 млн грн, що складає 99,1 % від передбачених розписом асигну-
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вань, зокрема:  медична субвенція перерахована в сумі 61650,2 млн грн або  
100,0 % до розпису асигнувань; у 2019 р. перерахування міжбюджетних 
трансфертів місцевим бюджетам становить 245435,3 млн грн, що складає 
95,8 % від передбачених розписом асигнувань, зокрема: медична субвенція 
перерахована в сумі 56108,1 млн грн або 100,0 % до розпису асигнувань;  
у 2020 р. перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам ста-
новить 160986,2 млн грн, що складає 98,0 % від передбачених розписом асиг-
нувань, зокрема: медична субвенція перерахована в сумі 14582,8 млн грн або 
100,0 % до розпису асигнувань.

За даними табл. 1 спостерігаємо збільшення суми видатків на  
59,9 млрд грн, при цьому питома вага поточних видатків за період досліджен-
ня становить близько 90,0 % всіх видатків. 

Таблиця 1

склад видатків зведеного бюджету на фінансування охорони здоров’я ,  
2018–2020 рр., млрд грн.

показник
рік Відхилення (+; –) 

2020/2018 2018  2019 2020 

поточні видатки, в т. ч. 105,8 116,9 160,4 54,6

оплата праці та нарахування  
на заробітну плату 

4,9 5,5 6,6 1,7

використання товарів і послуг 89,5 70,4 110,4 20,9

поточні трансферти 9,0 38,0 40,0 31,0

соціальне забезпечення 2,3 2,9 3,4 1,1

інші поточні видатки 0,03 0,02 0,01 –0,02

Капітальні видатки, в т. ч. 10,1 11,5 15,4 5,3

придбання основного капіталу 2,3 2,2 3,3 1,0

Капітальні трансферти 7,8 9,4 12,1 4,3

разом 115,9 128,4 175,8 59,9

Джерело: [2].
Таблиця 2 

склад та структура видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я  
2018–2020 рр.

показник 

рік Відхилен-
ня (+; –) 

2020/ 20182018  2019 2020
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+; – п. в.

видатки державного 
бюджету

22,6 19,5 38,6 30,0 50,9 28,9 7,4 9,4

видатки місцевих бюджетів 93,2 80,5 89,8 70,0 124,9 71,1 31,7 –9,4

видатки Зведеного бюджету 115,8 100,0 128,4 100,0 175,8 100,0 60,0 х

Джерело: [2].
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Можемо спостерігати, що основна питома вага видатків на фінансуван-
ня охорони здоров’я здійснюється саме з місцевих бюджетів, що відповідає  
принципу субсидіарності п. 7 ст. 7 Бюджетного Кодексу України. Питома 
вага місцевих бюджетів за період дослідження становить від 80,5 до 71,1 %.  

структура видатків зведеного бюджету на фінансування охорони здоров’я, 
2018–2020 рр., %

Таблиця 3 

структура видатків зведеного бюджету за функціональною класифікацією, 
2018–2020 рр., %

показник
рік Відхилення  

(+; –)  
2020/2018  п. в.2018 2019 2020

Загальнодержавні функції 15,3 14,8 12,8 –2,5

оборона 7,8 7,8 7,6 –0,2

громадський порядок, безпека та судова 
влада

9,4 10,5 10,0 0,6

економічна діяльність 11,3 11,2 16,5 5,2

охорона природного навколишнього 
середовища

0,7 0,7 0,6 –0,1

житлово-комунальне господарство 2,4 2,5 2,0 –0,4

охорона здоров’я 9,3 9,4 11,0 1,7

духовний та фізичний розвиток 2,3 2,3 2,0 –0,3

освіта 16,8 17,4 15,8 –1,0

соціальний захист та соціальне 
забезпечення

24,7 23,4 21,7 –3,0

разом 100,0 100,0 100,0 х

Джерело: [2].
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Зумовлено це передусім зростанням видатків на НСЗУ з 8,3 до 19,3 млрд грн 
та МОЗ з 26,5 до 39,5 млрд грн. 

Таким чином, в результаті дослідження, було проведено аналіз складу та 
структури видатків Зведеного бюджету на фінансування охорони здоров’я та 
структуру видатків Зведеного бюджету за функціональною класифікацією в 
умовах реформування фінансового забезпечення системи охорони здоров’я 
України.
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суЧасні  підХоди  Щодо  удосконаленнЯ   
сисТеми  упраВліннЯ  ЯкісТЮ  
адмінісТраТиВниХ  послуГ

Одним з головних завдань, що має вирішуватися органами державної 
влади та місцевого самоврядування є створення зручних і доступних умов 
для отримання приватними особами адміністративних послуг. У методиці 
підготовки інформації про державні послуги визначено, що адміністративна 
послуга — це дія виконавчого механізму державного органу чи його апарату 
із забезпечення інтересів і свобод фізичних та юридичних осіб, у контексті 
законодавчо визначених порядків реалізації своїх повноважень, що конкре-
тизовані нормативно-правовими актами, зареєстрованими у законодавчо 
визначеному порядку. За рекомендаціями програмного документа Органі-
зації економічного співробітництва та розвитку (OECD) “Адміністрування 
як надання послуг, громадськість як клієнт” (1987), до основних принципів 
надання публічних послуг як процесу реагування на потреби громадськості 
належать [3]:

• відкритість — клієнти мають знати, як здійснюється державне управ-
ління, які чинники обмежують діяльність державних службовців, хто і 
за що несе відповідальність і як можна виправити ситуацію у випадку 
неправильних дій;
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• залучення клієнтів — відносини з клієнтами формуються на сприйман-
ні клієнтів як активних учасників пропозицій та дій органів державної 
влади;

• задоволення потреб клієнтів — послуги надаються у відповідь на кон-
кретні запити людей;

• доступність — клієнти повинні мати легкий доступ до органів влади у 
зручний час та до інформації у зручній формі.

Зважаючи на різні види адміністративних послуг, зазначимо, що всі вони 
мають відповідати критеріям встановлених законодавцем стандартам якості 
надання адміністративних послуг. Під стандартами якості адміністративних 
послуг слід розуміти мінімальні вимоги щодо надання адміністративної по-
слуги, яку повинен забезпечити адміністративний орган, а також критерії, за 
допомогою яких можна оцінити, наскільки споживач адміністративної по-
слуги буде задоволений її наданням.

Головним завданням запровадження стандарту якості обслуговування 
відвідувачів є:

• реалізація клієнтоорієнтованого підходу при обслуговуванні:  розвиток 
клієнтоорієнтованої корпоративної культури; включення до переліку страте-
гічних завдань діяльності “підвищення якості обслуговування відвідувачів”; 
внесення змін до системи мотивації персоналу ЦНАП для дотримання клі-
єнтоорієнтованого підходу шляхом включення до системи ключових показ-
ників ефективності адміністраторів показників якості послуг, що надаються, 
і обслуговування відвідувачів;

• підвищення якості обслуговування відвідувачів і якості послуг, що нада-
ються: дотримання стандартів обслуговування відвідувачів; розвиток інфра-
структури очного і заочного обслуговування; розвиток каналів  комунікацій 
з відвідувачами; оптимізація бізнес-процесів взаємодії з відвідувачами, до-
тримання єдиних принципів такої взаємодії при наданні послуг; автоматиза-
ція бізнес-процесів взаємодії з відвідувачами; розвиток каналів комунікації 
між адміністраторами всередині ЦНАП та автоматизація процесів інформа-
ційного обміну між адміністраторами та суб’єктами надання адміністратив-
них послуг з метою скорочення строків обслуговування і підвищення якості 
послуг; організація комплексного підходу до обслуговування відвідувачів за 
рахунок розвитку додаткових сервісів;

• створення системи контролю термінів і якості надання послуг;
• організація регулярного “зворотного зв’язку” з відвідувачами: виявлення 

проблемних питань при взаємодії з відвідувачами на основі аналізу статис-
тичної звітності та результатів різноманітних досліджень; розробка плану ко-
ригувальних заходів і його реалізація для підвищення якості обслуговування.

Законодавством свого часу було встановлено вимоги з розробки і затвер-
дження “стандартів надання адміністративних послуг”. Наказом Мінеконо-
міки від 12.07.2007 р. № 219 були затверджені Методичні рекомендації щодо 
розроблення стандартів надання адміністративних послуг. 

Згідно з зазначеним Наказом, “стандарт повинен містити: перелік катего-
рій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення; перелік докумен-
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тів, необхідних для надання адміністративної послуги; склад і послідовність 
дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги; 
вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків 
здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної по-
слуги; вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної 
послуги; опис результату, який повинен отримати одержувач; інформацію 
про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір 
плати за її надання, якщо плата передбачена; вимоги до посадових осіб, які 
безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи 
вимоги до їх кваліфікації; вимоги до місця надання адміністративної послу-
ги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності; режим роботи 
адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі мож-
ливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та 
їх реєстрації тощо; черговість надання адміністративної послуги (здійснення 
дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну 
послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й 
умови очікування надання адміністративної послуги; вимоги до інформацій-
ного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надан-
ня адміністративної послуги; особливості надання адміністративної послуги 
особам похилого віку та інвалідам тощо; порядок подачі, реєстрації і розгля-
ду скарг на недотримання стандарту; порядок виправлення можливих недо-
ліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу 
тощо. Стандарт повинен містити посилання на нормативно-правові акти, що 
стосуються надання адміністративної послуги” [2].

Протягом останніх років певною мірою нормативно та організаційно за-
безпечено надання адміністративних послуг. Зокрема, реалізація одного 
з напрямів державної політики у сфері адміністративних послуг полягає у 
підтримці створення та подальшого розвитку сучасних центрів надання ад-
міністративних послуг (ЦНАП), а також впровадження в об’єднаних тери-
торіальних громадах Єдиного державного порталу адміністративних послуг. 

Стандарти якості та доступності послуг мають реалізовуватись саме в 
громадах, які є найближчими до споживачів послуг. Держава в свою чергу 
має створити законодавчі, організаційні та фінансові умови, щоб громада  
реально була спроможною надавати публічні послуги відповідно до стандар-
тів. Навіть теперішні ЦНАП, які у багатьох містах і районах ще дуже дале-
кі від досконалості, підтверджують свої переваги для споживачів. Переваги 
від створення ЦНАП полягають не лише у зручності та доступності послуг 
для громадян і бізнесу. Позитиви для політиків і службовців є не менш ваго-
мими, зокрема: задоволені громадяни (виборці), упорядковані умови праці 
персоналу, раціональні процедури прийняття рішень, мінімізація умов для 
корупції та зловживань, покращений інвестиційний клімат.

Поряд з цим саме недовершеність нормативно-правової бази у сфері на-
дання публічних, зокрема адміністративних, послуг призводить до гальму-
вання процесів реформування всієї адміністративної системи [1]. Існує ряд 
завдань, які потребують вирішення: недосконалі стандарти та механізми на-
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дання адміністративних та інших соціальних (публічних) послуг (потребує 
покращення забезпечення прозорості, раціональності та врахування інтере-
сів людей); незабезпеченість кадрами; забезпечення доступності та якості пу-
блічних послуг відповідно до державних стандартів.

Тобто існуюча модель управління на рівні місцевого самоврядування по-
требує системних змін, особливо щодо регламентації діяльності та надання 
якісних адміністративних послуг споживачам. Результати дослідження іс-
нуючих підходів вказують на доцільність впровадження моделей якості у 
діяльність місцевого самоврядування в Україні та важливість підвищення 
обізнаності персоналу щодо принципів управління якістю, різноманітності 
міжнародних стандартів та їх ролі в удосконаленні процесів і результатів ді-
яльності органу місцевого самоврядування. Постійний характер зростання 
вимог споживачів до якості публічних послуг зумовлює пoтpeбy в динаміч-
них інструментах управління якістю, зокрема з використанням сучасних ін-
струментів бізнес-менеджменту.

Різноманітні проблеми, які виникають перед органами виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, неможливо вирішити без сучасної фахової ад-
міністративної системи, впровадження якої дає можливість застосовувати 
такі новації як сертифікація систем управління за сучасними та ефектив-
ними стандартами якості ISO (Міжнародної організації зі стандартизації) 
(International organization for standartization) серії 9001 та процесний підхід. 
Зокрема, упровадження на рівні окремих органів місцевого самоврядування 
вимог чинного ДСТУ ISO 9001:2015 як у частині реалізації вимог до систем-
ного погляду на взаємозв’язки адміністративних процедур і процесів, так і 
в частині стандартизації адміністративних послуг із встановленням системи 
критеріїв оцінювання процесів їх надання, значною мірою може вирішити 
означену проблемну ситуацію.
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INTOSAI  INTERNATIONAL  STANDARDS   
AS  AN  INSTRUMENT  OF  APPLICATION  IN  THE  WORK  
OF  GOVERNMENT  AUTHORITIES

Ukraine’s integration into the international community is accompanied by the 
adoption of international legal instruments, the implementation of international 
standards using best international practice. The introduction of such processes in 
the field of control and audit of public finances is difficult and ambiguous. That 
is why the application of INTOSAI international standards in the work of public 
authorities should contribute to the improvement of national systems of govern-
ment in general.

INTOSAI International Standards are the result of almost 50 years of work of 
the leading WAO (supreme audit institution) member countries of this organi-
zation. In their work they are used by WAO in almost 180 countries. Work on 
support for standards is organized by the INTOSAI Professional Standard Com-
mittee (PSC). Each of the six areas is assigned a subcommittee (financial audit; 
compliance audit; performance audit; internal control; financial reporting; trans-
parency, accountability and accountability) [3].

WAO of Ukraine is a member of several subcommittees and participates in the 
creation of new ISSAI standards, discussion of projects, provides proposals for 
improving existing standards.

Over the last few years, the PSC has established a framework for standards for 
the public sector, reorganizing them as follows:

1. Fundamental principles of audit — Lima Declaration (1977 p.) [4].
2. Fundamentals of WAO — Mexican Declaration of Independence (ISSA1 10, 

2007) and Code of Ethics (ISSA1 ZO) (basic documents) [6].
3. Fundamental principles of auditing — Auditing standards: ISSAI 100 — Ba-

sic principles, ISSAI 200 — General standards, ISSAI 300 — Auditing standards, 
ISSAI 400 — Reporting standards [1].

4. Guidelines: The documents of these 4 levels are called ISSAI (International 
Standards of Supreme Audit Institutions) — International Standards of Supreme 
Audit Institutions and relate to auditing in the public sector. INTOSAI GOV 
documents also fall into this area, but in addition to auditors, they are intended 
for senior management and governance as best practice in good governance and 
address issues of internal control, risk assessment and accountability.

In the public sector, the concepts of transparency, accountability and account-
ability, good leadership and governance are fundamental and important princi-
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ples. Laws and regulations can establish what activities public sector facilities 
are required to perform in the interests of citizens, restrictions on such activities, 
general goals to be achieved, and how the proper procedural rights of every citi-
zen are protected. Moreover, public funds are entrusted to public sector facilities 
for their proper management. This presupposes the responsibility of these state 
bodies and appointed officials for the transparency of their actions; responsibility 
and accountability to citizens for public funds entrusted to these bodies; proper 
management of these funds.

The basic principles of public finance audit determine that as public awareness 
increases, the requirements for public accountability and accountability of persons 
or bodies authorized to manage public finances become more and more important, 
so there is a need for accountability and accountability to be effective and efficient.

The audit of public finances determines that the creation of adequate informa-
tion, control, evaluation and reporting systems in public administration promotes 
the process of responsibility and accountability.

Please note that according to INTOSAI Standards, the subjects of control are 
not only financial issues, but even more issues related to the risks of all activities 
of the facility. The same approaches to the subjects of audit — both internal and 
external. It should be noted that in national practice, the main focus is traditio- 
nally on the use of funds, which significantly limits the approaches to both control 
and audit — both internal and external.

Analyzing the INTOSAI Standards and comparing the scope of “control” and 
the scope of “audit”, we note a characteristic feature: the concept of “control” re-
fers to the analysis and evaluation of the activities of persons who are part of the 
structure responsible for these activities. The term “audit” refers to the analysis 
and evaluation of the activities of the audited entity by third parties who are not 
responsible for these activities. It is this independence of auditors from both the 
private and public sectors that determines the objectivity of audit opinions and 
the value of recommendations for improvement, as well as general approaches to 
financial audit of both private and public auditors.

In order to better outline the concept of “audit” reflected in the INTOSAI 
Standards, we turn again to analogies. At the organizational level, there is an in-
ternal control system and an internal audit department. We will try to reflect the 
same model at the state level and we have a system of state control of public fi-
nances, which is “built” into the system of executive power, and an external audit 
body, which is the WAO. At the state level, audit and control are correlated in the 
same way as at the organizational level.

Yes, in the organization, the internal audit department is closely related to in-
ternal control, and they have many common goals, but there are many differences:

• control is constant over time in relation to the object, audit — no;
• control is ongoing, the audit is mainly carried out at the end of the period;
• control seeks to cover as much as possible all significant risks (starting from 

the level of operational, reporting, resource protection), audit — primarily 
to reflect the most important systemic deviations and provide recommen-
dations for improvement;
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• control “built” into the enforcement system, audit — separately;
• control has an extensive system of performers, audit is concentrated in a 

relatively small structure, and so on.
As we can see, such approaches are also valid at the state level regarding the 

control of public finances: the system of control bodies and structures in the sys-
tem of executive power and the WAO is the body of external audit of public fi-
nances. This approach positions the State Financial Inspectorate of Ukraine as 
an internal control and audit body in the system of the Ministry of Finance, as it 
actually is.

For the current audit, some WAOs are implementing an “online audit”, which 
is carried out when WAO is directly connected in read-only mode to databases, 
such as the State Treasury, the National Bank, which allows real-time analysis of 
consolidated data and even current transactions. Some elements of online audit 
have already been implemented in WAO. However, previous and current audits 
are very country-specific, so they are not subject to INTOSAI Standards [5].

Note that in the national environment there is also a broad understanding of 
the term public finance. Just as the control functions in the management system of 
the organization are internal control, internal audit, quality control, as well as the 
control function of public finances as part of the public system includes control 
built into the executive branch, external audit of the Accounting Chamber and 
other mechanisms.

As defined by the Constitution of Ukraine, “Control over the use of the State 
Budget of Ukraine on behalf of the Verkhovna Rada of Ukraine is exercised by the 
Accounting Chamber”.

INTOSAI standards describe WAN’s performance of public finance audits:  
financial, compliance and performance audits. Therefore, the performance of such 
types of audits by the Accounting Chamber is a component of control.

Thus, INTOSAI standards reveal broader approaches to internal and exter-
nal control and audit of public finances. Therefore, it is necessary to try not to  
“narrow” them to national approaches, but on the contrary, to improve national 
methodology, standards and legislation, taking into account the best world prac-
tice and generally accepted international standards.
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FEATURES  OF  COMMUNICATION  MANAGEMENT  
IN  THE  SERVICE

Communication is a way to meet a variety of human needs: material, social, 
cultural, cognitive. The role and importance of communications in the modern 
world can’t be overestimated. They need to be managed like any other process of 
interaction between individual members or groups of society. We are witnessing 
an active increase in the number and improvement of the quality of information 
and communication technologies. This is a world phenomenon of the late XX cen-
tury. It continues now in the first quarter of the XXI century [2, 69]. 

Modern communications can be recognized as a complex multifaceted process 
of establishing and developing contacts between people. It is generated by the 
needs for joint activities and includes the exchange of information, perception 
and understanding of another people, the development of a common strategy of 
interaction. Communications are aimed at changes in the condition, behavior and 
personal and semantic characteristics of the partner. They have become especially 
important in business, maximally in the field of services, where communications 
with customers come to the fore, which allows to improve products and increase 
business efficiency. Scholars believe that it can be considered as one of the impor-
tant sources of increasing the international competitiveness of national econo-
mies [3, 31].

Modern communication management seems as ways and technologies of com-
plex solution of problems that arise in business and relations between different 
organizations and companies, in relations with the society and with the personnel.

The goals of human communications can be very different. These are instruc-
tions and orders. reports on the implementation of tasks, coordination of joint 
actions, transfer and adoption of knowledge about the world around, training and 
education, establishing and clarifying business and personal relationships. Thus, 
communication is a way to meet a variety of human needs.

The moral foundations of communication between people were determined in 
the process of development of human society. Both eternal and current human 
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problems were concentrated in the field of communication. Hence, communica-
tion is a special form of human interaction and interpersonal relationships, com-
municative activities. Based on this, it can be determined that the management 
of business communication is a two-way or multilateral process that needs to per-
form management functions by establishing relationships and feedback.

At the same time, any form of communication acts as a form of joint activity. It 
arises by combining the activities of one person with the activities of other people 
or organizations. Not only subject-object (man — the subject of activity), but also 
subject-subject relations (man — man) are formed in such joint activities. The es-
sence of communication is the interaction of the subjects of their activity.

Communication between participants in business processes in order to deepen 
their interaction is an important part of any type of economic activity. It is im-
portant not only to produce a qualitative and attractive product, but to create 
exactly what the modern market needs today and tomorrow. The success or fail-
ure of a modern enterprise depends on the understanding of the market situation, 
the current and future demand for goods, services and works, the real opportunity 
and ability to meet this demand. However, it is most important in the service sec-
tor, because the service enterprises are more dependent to it. No any service can 
be done in advance and wait till one will buy it. It can be produced by a contractor 
and used by a customer at the same time. It’s one of the main features of service.

Especially in the service industries clear interaction between service providers 
and customers is extremely important. This is due to the peculiarities of services 
as a final product designed to meet consumer demand for them. Services must 
immediately meet the criteria set for their performance, because they aren’t being 
able to be redesigned or corrected later. That is why the role of communication 
and understanding between the contractor and the customer is so weighty, that is 
why the importance of clear feedback is growing very much.

From the other point of view the importance of feedback comes because of the 
need to establish the level of customer’s satisfaction with the service as a whole 
and its individual components, including quality and lead time. Information on 
changes in demand for the whole service or some of its parts is also very impor-
tant (if it is a certain set of services). Modern service providers must have a very 
clear understanding of the wishes, needs and demands of their customers, as well 
as respond quickly to their changes. They can be not only in trend, but also really 
successful in the changing world of services.

The information flows that circulate between producers, intermediaries and 
consumers have not only different vectors, but also different information satura-
tion. Relevance provides special value of information. If the consumer receives all 
the information about a product and its characteristics in a right time he has the 
opportunity to make a correct choice. In a competitive market this means that 
he will choose what is currently more in line with his understanding of the best 
product at an adequate price.

It can be argued that the real consumer who makes his choice at the same time 
may remain not fully satisfied of some characteristics of the product. And such as-
sessments are especially important for the manufacturer who must consider them 
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when developing a new similar product or creating a modification of the existing 
one, but with certain changes that can meet current demand. 

The generation and transmission of information involves various employees 
and departments of organizations that interact with each other through auto-
mated (information and communication systems) and non-automated channels 
(verbal and nonverbal communications). This is a reason that their interaction 
must be managed. The main idea of it is reducing the share of manual work with 
information, speeding up its processing, accumulation and delivery to the point of 
responsibility, prevention of distortion and loss of information [3, 31].

It is known that achieving this goal requires special measures and methods of 
management, communication management. It belongs to one of the specific func-
tions of management, which is implemented through the use of general functions 
and certain methods of influencing communications and management decisions 
[2, 70].

The whole process of communicative management of a modern service enter-
prise happens using a set of mechanisms, methods and tools. All the main func-
tions of management are implemented in the process of managing communica-
tions of the organization. These communications are governed by a kind of unified 
function of communicative management.

Paying attention to the exceptional importance of communications and com-
munication management for the service sector, it should be emphasized that one of 
the main tasks here is the organization of information exchange between producers 
and consumers. This not only maximizes the speed of the communication process 
but also eliminates its possible distortion. Knowledge of possible shortcomings of 
the service or the customers’ desire to improve it allows the service company to 
undertake its improvement or modification immediately. Later it can be offered to 
the consumers instead of the previous one, which received comments from them.

Information is moved in different ways, by different communication channels. 
In this case, the information may be true, arrive quickly, reliably and without 
distortion, and may be delayed, unreliable, distorted. The second option is not 
needed by market participants, so they make efforts to implement the first option 
of information flow quality. Both in the forward and in the opposite directions. 

Experienced managers of service industries manage communication processes 
at their enterprises using a wide arsenal of methods and tools. Modern business 
uses a number of special methods, including direct contact with target customers 
for more successful communication with them. This can be helped by the custom-
ers base that service companies should have. When using such information base, 
sales managers have the opportunity not only to timely inform their real or poten-
tial customers about new or updated services, but to receive valuable information 
about the offered products from them too.

Valuable information movement from the managed subsystem to the control 
one by the means and channels of direct communication is needed. It will lead to 
the development of management decisions based on new information, which will 
actually provide an improved impact of communication management methods on 
the work of the service company. It must be mentioned that if communication 
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channels are maximally automated and the possibility of human influence is mini-
mized (better — to zero) then one can expect not only a sufficient speed of infor-
mation transfer, but also the absence of any distortion [1, 45].

Practical implementation of management functions within communicative 
management, formation of its methods at the enterprise, preparation and imple-
mentation of administrative decisions (accepted with use of information proces- 
ses automation, creation of systems of electronic document circulation and data 
storage) allow to increase not only communicative management efficiency, but all 
the indicators of economic activity of service organizations too. 

Such influence of communicative management on the work of the service en-
terprise allows management always to be aware of changes in consumer demand 
and adequately respond to its changes, increase sales and overall efficiency.
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ШлЯХи  удосконаленнЯ  буХГалТерсЬкоГо  
Та  подаТкоВоГо  обліку  на  підприЄмсТВі

У разі сплати податків з фінансово-господарської діяльності підпри-
ємств важливо правильно організувати податковий облік на підприємствах.  
Система податкового обліку — це інформаційна система, яка надає інфор-
мацію державним фіскальним органам та керівництву компанії про порядок 
обчислення і сплати податків. На сьогодні податковий облік — це підсистема 
бухгалтерського обліку, яка на підставі затверджених державою правил ви-
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конує функції обчислення та сплати податків з наданням відповідних звітів 
у фіскальні органи.

Бухгалтерський і податковий облік — це самостійно існуючі системи з 
певними правилами, цілями, мають власну законодавчу базу, відносини в 
межах якої регулюються різними законодавчими актами. Податковий облік 
пов’язаний з веденням додаткової і відмінної від фінансового обліку спеці-
альної документації та підготовкою податкової звітності. Цілі та користувачі 
фінансового і податкового обліку різні. Норми, встановлені в податковому 
обліку, можуть застосовуватися в бухгалтерському обліку тільки в тому ви-
падку, якщо вони введені в національні стандарти бухгалтерського обліку 
[3].

Податковий облік, правила якого регламентовані і законодавчо закріпле-
ні, регулює відносини між платником податків і державою в частині обсягу 
та структури обов’язкових податкових платежів. Саме тому організація по-
даткового обліку та його поєднання з фінансовим обліком мають особливе 
значення. 

На підприємствах бухгалтерський облік ведуть бухгалтери, а податковий 
повинні вести “податківці”. Навряд чи керівники бізнесу вважають мож-
ливим значно збільшити адміністративно-управлінський штат і створити  
окремі служби податкового обліку. У зв’язку з цим, така робота лягла на пле-
чі тих самих бухгалтерів, які паралельно ведуть бухгалтерський і податко-
вий облік, а на малих та середніх підприємствах — управлінський  і кадровий  
облік.

Протягом кількох століть існувала система бухгалтерського обліку, 
покликана правдиво відображати фінансове становище господарюючих 
суб’єктів, формуючи їх реальні фінансові результати. Держава, створюючи 
різні правила господарського обліку на певному етапі свого економічного 
розвитку, суттєво коригує деякі показники бухгалтерської звітності для ці-
лей оподаткування. Це виражається в тому, що для однієї групи підприємств 
(будь-якого виду діяльності) надається податкова пільга в частині сплати 
податку, а для інших встановлюються обмеження в частині визнання поне-
сених витрат при формуванні оподатковуваного прибутку. І це зрозуміло, 
оскільки держава має право розробляти і реалізовувати власну податкову 
політику, яка повинна відповідати інтересам платників податків і держав-
ного бюджету [4].

Відмова податкового обліку від даних бухгалтерського обліку приведе 
до втрати інформації про причинно-наслідкові зв’язки не тільки в системі  
“засоби – джерела”, а й у системі “доходи – витрати”, що в кінцевому підсум-
ку позначиться на правильності розрахунку податкової бази по податку на 
прибуток.

Існує також ряд об’єктивних факторів, через які неможливо повністю 
розмежувати податковий і бухгалтерський облік: для першого — основою ве-
дення обох видів бухгалтерського обліку є одні й ті самі бухгалтерські доку-
менти, що фіксують факти господарських операцій; по-друге — велика ча-
стина роботи з організації і ведення податкового обліку виконується одними 
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й тими самим співробітниками-бухгалтерами; третій — для використання 
даних бухгалтерського обліку в податкових розрахунках вносяться зміни в 
порядок бухгалтерського обліку окремих господарських операцій [5].

Організаційне поєднання завдань податкового обліку та фінансового об-
ліку залежить від моделі, що лежить в основі податкової системи. Можливо 
кілька схем такого поєднання. Перша схема — автономне управління фінан-
совим та податковим обліком. При цьому ці два різні завдання повинні реа-
лізовуватися в окремих секторах (відділах) бухгалтерської служби. Оскіль-
ки для цього потрібно в значній мірі паралельний облік об’єктів, така схема 
дуже затратна з точки зору трудовитрат і витрат на оплату додаткових спів-
робітників. 

Друга організаційна схема об’єднання фінансового та податкового облі- 
ку — це так звана схема коригувальна. При цьому система фінансового об-
ліку формує базу для розрахунку податкових показників, яка потім формує 
сам об’єкт оподаткування шляхом внесення коригувань згідно з податковим 
законодавством. Для такої схеми немає поділу на бухгалтерський та подат-
ковий облік, оскільки податкові цілі реалізуються відповідною організацією 
аналітики з тими обліковими показниками, де трактування цілей бухгалтер-
ського обліку та цілей оподаткування відрізняється.

Застосування цієї схеми вимагає дотримання одного правила: кількість 
коригувань (відмінностей у цілях бухгалтерського обліку та оподаткування) 
має бути кінцевим (тобто чітко запропонованим), а все інше повинно роз- 
глядатися як збіг інтерпретацій. Таким чином, організація податкового облі-
ку — це діяльність в межах підприємства зі створення і постійного вдоскона-
лення, а також удосконалення системи податкового обліку з метою надання 
державної податкової інформації, необхідної для контролю правильності  
обчислення та сплати податків.

Існуюча система податкового обліку не дає можливості оцінити вплив ок-
ремих елементів і статей доходів і витрат на величину відхилення оподатко-
вуваного прибутку від облікового. Неможливість встановлення взаємозв’яз-
ку податкових і бухгалтерських прибутків не дають можливості інвесторам 
оцінити вплив податкової складової на фінансовий результат діяльності ор-
ганізації. Більше того, не знаючи факторів, що впливають на розмір податко-
вої бази і визначають її відхилення від фінансового результату організації, 
неможливо проаналізувати діючу податкову систему і визначити зміни, які 
вона потребує для подальшого вдосконалення [3].

Міжнародний досвід показує, що повністю відмовитися від податково-
го обліку неможливо, оскільки він виконує фіскальну функцію, відмінну 
від мети бухгалтерського обліку. В Україні назріла необхідність реформу-
вання чинної податкової системи відповідно до міжнародних стандартів, 
що привело до прийняття Податкового кодексу України в кінці 2010 р. У 
зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, який набув чинності 
1 квітня 2011 р. в частині оподаткування прибутку організацій, необхідно 
вжити заходів щодо гармонізації бухгалтерського та податкового обліку. Ос-
новними позитивними результатами цього процесу стали: відмова від спе-
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ціальних “податкових” понять на користь термінології, використовуваної в  
бухгалтерському обліку; зміну порядку обчислення оподатковуваного при-
бутку — заміна раніше існуючого “правила першої події” методом нарахуван-
ня; відмова від спеціального розрахунку амортизації з використанням подат-
кового методу на користь п’яти методів розрахунку амортизації, існуючих в 
бухгалтерському обліку.

Прозорість системи бухгалтерського обліку не ускладнює системи бухгал-
терського обліку на підприємствах. Однак, існуюча податкова методика роз-
рахунку результатів діяльності організації ускладнює процедуру розрахунку 
податкових зобов’язань. Уведення додаткових процедур бухгалтерського 
обліку вимагає від платників податків збільшення чисельності працівників 
і витрат на робочу силу, що призводить до значних непродуктивних втрат 
людських і фінансових ресурсів в масштабах країни і спонукає фахівців до 
пошуку оптимальних та доцільних рішень [5].

Прийнятий Податковий кодекс спрямований на зближення податкового 
та фінансового обліку і передбачає зміни в методичних аспектах, порядку 
обліку податків, зборів, обов’язкових платежів, у тому числі в порядку ура-
хування ПДВ. Цей непрямий податок обтяжливий для підприємства, тому 
ці питання були враховані при прийнятті Податкового кодексу з внесенням 
певних коректив. Основна проблема, що виникає при обліку ПДВ, пов’яза-
на з тим, що правило “першої події”, яка використовується для визначення 
ПДВ, не збігається з моментом визнання доходів і витрат у бухгалтерському 
обліку.

Не слід забувати і про регулятивну функцію податку на додану вартість. 
Для підвищення ступеня ділової активності економіки, податковий тягар 
підприємства має бути послабленим. Якщо знизити базову ставку податку та 
ввести одну–дві пільгові (крім існуючої нульової), то у суб’єктів господарю-
вання можуть з’явитися додаткові стимули для збільшення обсягів виробни-
цтва. Це дасть змогу розширити податкову базу і збільшити загальний обсяг 
доходів консолідованого бюджету. Також через послаблення тиску ПДВ зро-
стуть доходи населення, зросте сукупний попит.

На наш погляд, було б доцільно встановити в Україні такі види тарифів: 
основний — 17 %; збільшено — на 20 і 25 %; знижено — 5 і 10 %. Доцільно 
застосовувати знижені ставки при реалізації окремих товарів вітчизняного 
виробництва: продуктів харчування, медикаментів, товарів повсякденно-
го попиту і т. ін. Що стосується підвищених ставок, то, наприклад, реалі-
зація підакцизної продукції вітчизняного виробництва може обкладатися 
податком на додану вартість за ставкою 20 %, а іноземного виробництва —  
за ставкою 25 %.

Вивчивши недоліки функціонування податку на додану вартість вважа-
ємо за можливе запропонувати напрями вдосконалення механізму справ-
ляння ПДВ: встановити диференційовані ставки податку на додану вартість; 
обмежити перелік пільг, залишити тільки пільги, пов’язані з предметами 
першої необхідності; в аналітичному обліку за субрахунками 644 “Подат-
ковий кредит” доцільно відкривати аналітичні рахунки по підтвердженому 
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і непідтвердженому податкового кредиту. Повна реалізація цих завдань за-
безпечить досягнення високої ефективності застосування податку на додану 
вартість в найкоротші строки.
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ФінансоВе  забезпеЧеннЯ  
економіЧноГо  розВиТку  Громад

Через адміністративно-територіальну реформу суттєво посилився вплив 
фінансового забезпечення місцевого самоврядування на соціально-еконо-
мічний розвиток та добробут територіальних громад. Бюджети базового 
рівня відіграють важливе значення у фінансовому забезпеченні економіч-
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ного розвитку адміністративно-просторових утворень. Наразі, саме громади  
акумулюють необхідні фінансові ресурси для задоволення суспільних по-
треб громадян. Джерелами механізму фінансового забезпечення грома-
ди є: бюджет місцевого самоврядування, позабюджетні кошти, інвестиції,  
позики. 

Основним критерієм фінансового забезпечення як динамічного процесу 
є рівень фінансової самодостатності бюджету органу місцевого самовря-
дування. До того ж, фінансова самодостатність може інтерпретуватися як  
фінансовий стан бюджету громади, який може бути виражений рівновагою 
витратних та дохідних можливостей.

У подальшому дослідженні розглянемо фінансові (бюджетні) показни-
ки територіальних громад в межах Шосткинського району Сумської облас-
ті. Так, у 2020 р. у процесі нового районування Сумської області до складу  
Шосткинського району увійшло 10 територіальних громад (Шосткинська, 
Березівська, Глухівська, Дружбівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, 
Свеська, Середино-Будська, Шалигинська та Ямпільська). У громади об’єд-
налося 247 населених пунктів та 50 старостинських округів. Наразі загаль-
на площа Шосткинського району Сумської області становить 5071,4 км2. У 
загальній площі території району найбільшу питому вагу (майже 25 %) має 
Шосткинська міська територіальна громада. На яку припадає понад 50 %  
чисельності населення району. 

На території Шосткинського району здійснюють підприємницьку діяль-
ність 284 роботодавці, з яких 234 — юридичні особи та 53 — селянські (фер-
мерські) господарства.

За даними Всеукраїнського рейтингу інституційної  спроможності та 
сталого розвитку (станом на 01.01.2022 р.), до найкращих 150-ти громад з 
населенням до 150 тис. країни, потрапили три територіальні громади Шо-
сткинського району (Березівська — 54 позиція, Шосткинська — 86 позиція, 
Глухівська — 142 позиція) [1]. 

За підсумками 2021 р. група експертів Офісу підтримки реформ досліджу-
вала показники виконання місцевих бюджетів територіальних громад.  
У межах проведеного дослідження Шосткинська міська територіальна гро-
мада в рейтингу Сумської області за доходами посіла 3-тю позицію, посту-
пившись Сумській та Конотопській міським територіальним громадам [2]. 

Найбільшу питому вагу місцевих податків і зборів у доходах загального 
фонду (близько 50 %) має Зноб-Новгородська ТГ. Найменший показник — 
Шосткинська ТГ (23 %). За показником надходжень до загального фонду 
лідируючі позиції займає Шосткинська ТГ (близько 393 млн грн), аутсайде-
ром виступає Свеська ТГ — близько 31 млн грн.

Цікавим є показник дохідності земель громади. Цей показник свідчить 
про ефективність та продуктивність використання земель громади, дохід-
ність з одиниці площі (див. рисунок).

Розглядаючи показники формування місцевих бюджетів на одного 
мешканця необхідно констатувати, що найбільша сума надходжень на од-
ного мешканця спостерігається на території Березівської ТГ, найменша —  
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Шосткинська ТГ. Такий показник залежить від суми загальних надходжень 
та чисельності населення громади (див. табл. 2). 

Фіскальна віддача території громади свідчить про щільність економічної 
діяльності та залежить від загальної суми надходжень до загального фонду 
громади та площі території. Найбільша фіскальна віддача 56 грн/км2 спосте-
рігається у Дружбівській ТГ.

Такі показники значно нижчі за середні по країні. До трійки регіонів-лі-
дерів України за показником фіскальної віддачі громад увійшли: Першотра-
венська ТГ Дніпропетровської та Коцюбинська ТГ, Чабаніська ТГ Київської 
областей. Також показники району нижчі за середні по області. Громада-
ми-лідерами Сумської області за рейтинговими показниками фіскальної 

Таблиця 1

бюджети територіальних громад Шосткинського району сумської області  
(станом на 01.01.2022 р.)
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Березівська Тг село до 5 тис. 
осіб

464 4904 47 45 480,8

глухівська Тг місто понад 15 
тис. осіб

450 38807 26 183 
000,0

дружбівська Тг місто від 5 до 10 
тис. осіб

126 5457 27 38 299,7

есманьська Тг селище від 5 до 10 
тис. осіб

550 5595 44 47 482,8

Зноб-новгородська Тг селище від 5 до 10 
тис. осіб

532 4892 50 33 345, 7

свеська Тг селище від 5 до 10 
тис. осіб

295 8550 37 31 446, 5

середино-Будська Тг селище від 10 до 
15 тис. 
осіб

592 10584 31 46 756, 3

Шалигинська Тг селище до 5 тис. 
осіб 

281 4222 44 32 617, 5

Шосткинська Тг місто понад 15 
тис. осіб

1257 92661 23 393 
000,0

ямпільська Тг селище від 5 до 10 
тис. осіб

523 8235 33 46 050, 8

Джерело: складено автором за [2].
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віддачі стали Комишанська ТГ та Охтирська ТГ Охтирського району та  
Бездрицька ТГ — Сумського.

Таким чином, враховуючи рівень фінансового забезпечення територіаль-
них громад району, можна виокремити кілька чинників, що мають суттєвий 
вплив на обсяг фінансових ресурсів надходжень бюджету. Так, найбільш сут-

показник дохідності земель громад Шосткинського району сумської області 
(станом 01.01.2022 р.)

Таблиця 2 

бюджети територіальних громад Шосткинського району сумської області  
(станом на 01.01.2022 р.), на 1-го мешканця

Територіальна 
громада

разом 
надходжень 

до загального 
фонду, тис. 

грн.

місцеві 
податки 
і збори, 

грн.

плата за землю 
(земельний 

податок + 
орендна 

плата), грн.

Фіскальна 
віддача 

території 
громади, 

грн./км2

Березівська Тг 9274 4348 2939 20

глухівська Тг 4716 1227 571 10

дружбівська Тг 7018 1905 1434 56

есманьська Тг 8487 3772 2440 15

Зноб-новгородська Тг 6816 3413 2511 13

свеська Тг 3678 1368 771 12

середино-Будська Тг 4418 1368 819 7

Шалигинська Тг 7726 3419 2981 28

Шосткинська Тг 4241 984 341 3

ямпільська Тг 5592 1841 1117 11

Джерело: складено автором за [2].



120

тєвими чинниками впливу є: кількість, структура та фінансовий стан підпри-
ємств, інших суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на 
території району; наявність програм розвитку місцевого бізнесу з чітко ви-
значеними цільовими та очікуваними індикаторами; конкретні зусилля ор-
ганів місцевого самоврядування, спрямовані на забезпечення економічного 
розвитку громади; розподіл дохідних джерел місцевих бюджетів, проведений 
відповідно до наданих владних повноважень і функцій; стимулювання ство-
рення нових робочих місць у громаді.

джерела
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Т. В. КОЛОДЯЖНА
канд. екон. наук, ХНУБА

упраВліннЯ  конкуренТоспроможнісТЮ  реГіоніВ

Стійкий розвиток регіонів обумовлює необхідність проведення послідов-
ної та ефективної регіональної політики, що оптимально поєднує інтереси 
країни та регіонів. Проведення цієї політики пов’язано з проблемою підви-
щення конкурентоспроможності регіонів та розвитку їх інноваційного по-
тенціалу, що особливо важливо в умовах вітчизняної економіки.

Основу сучасної регіональної політики становить управління іннова-
ційно-інвестиційними процесами, що створює основу підвищення конку-
рентоспроможності регіонів та сталого зростання валового регіонального 
продукту. Україна має значний інноваційний потенціал, достатній для ви-
переджаючого економічного зростання. Водночас, для держави характер-
ні: тривалий термін використання технологій, що застосовуються у про-
мисловості і, як наслідок, високий рівень зносу техніки та устаткування 
(60–80 %): переважання виробництва низької наукомісткості за допомо-
гою застарілих технологій. Падіння інвестиційної активності у вітчизняних  
регіонах призвело до зниження їх виробничого потенціалу. Інноваційна си-
стема України, що склалася, відрізняється незбалансованістю науково-тех-
нічного розвитку регіонів. Проблеми інноваційного розвитку набули особ- 
ливої гостроти у зв’язку: з негативними наслідками фінансово-економічної 
кризи, що загострила фінансові аспекти економічної безпеки регіонів; з необ-



121

хідністю модернізації та структурної перебудови у реальному секторі; з роз-
ривом господарських зв’язків та єдиного інвестиційного простору, змінами 
спеціалізації регіонів, розбалансованістю між сировинними та переробними, 
експортно- та імпортоорієнтованими виробництвами; значною залежністю 
виробництва, бізнесу та життєдіяльності населення від зовнішнього середо-
вища; різним ступенем готовності регіонів до функціонування в умовах рин-
кової економіки, наявним у них потенціалом розвитку [1].

В Україні регіональні аспекти проблеми сталого розвитку та економічної 
безпеки сконцентровані в областях та великих містах, які відрізняються ін-
новаційним та інвестиційним потенціалами, потребами в інвестиціях, умова-
ми виробництва та спеціалізацією, екологією та низкою інших специфічних 
ознак. До проблем сформованої на сьогодні моделі регіонального розвитку 
слід віднести: диспропорції між регіонами, районами та містами на рівні та 
темпах соціально-економічного розвитку; відсутність у системі державного 
управління інструментів погодженого використання ресурсів регіонів; не-
повне пов’язування з проблемами економічної безпеки концепцій, що роз-
робляються, та прогнозів розвитку регіонів; недостатній розвиток міжре-
гіональної кооперації; недостатній комплексний підхід під час здійснення 
державного регулювання регіонального розвитку; відсутність визначення 
юридично важливих термінів та понять регіональної економіки, що унемож-
ливлює вдосконалення правової та методологічної бази регіонального роз-
витку [2].

Саме в умовах інноваційного розвитку рейтинговий аналіз є системним і 
комплексним процесом дослідження конкурентних переваг, заснований на 
інтеграції в єдину систему різноманіття сучасних та традиційних прийомів 
економічних досліджень, з метою оцінки ефективності використання іннова-
ційно-інвестиційного потенціалу та вироблення управлінських рекомендацій 
стратегічного характеру, що підвищують конкурентоспроможність регіонів.

Доцільно оцінку конкурентоспроможності регіонів доповнити рейтин-
говим аналізом показників якості управління розвитком інноваційно-ін-
вестиційних процесів у регіонах, що включають: аналіз та оцінку інновацій-
но-інвестиційного потенціалу регіонів; виявлення факторів, що впливають 
на підвищення конкурентоспроможності регіонів в умовах інноваційного 
розвитку; аналіз стану та перспективних тенденцій розвитку інноваційно-ін-
вестиційних процесів відповідно до цілей та завдань регіонального розвитку; 
оцінка ймовірності одержання очікуваних результатів управління іннова-
ційно-інвестиційними процесами у регіонах.
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К. В. КЛиМЕНКО
канд. екон. наук, завідувач відділу бюджетної системи  
ДННУ “Академія фінансового управління”, м. Київ

М. В. САВОСТьЯНЕНКО
ст. наук. співроб. відділу бюджетної системи  
ДННУ “Академія фінансового управління”, м. Київ

унормуВаннЯ  спіВробіТницТВа  україни  з  мФо  
В  умоВаХ  ВоЄнноГо  сТану

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення вперше за свою не-
залежність Україна стикнулася з викликами і загрозами екзистенціального 
характеру. Величезні втрати економічного потенціалу призведуть до суттє-
вої бюджетної кризи, що загрожує колапсом фінансової системи. Термінові 
заходи для утримання фінансової системи в умовах продовження бойових 
дій мають точковий, несистемний характер, а суттєве зростання зовнішніх 
запозичень для подолання поточних наслідків війни, хоча і надаються на фі-
нансово вигідних умовах, але чинитимуть суттєвий борговий тиск в серед-
ньостроковій перспективі. Сьогодні, за обов’язкової умови негайного при-
пинення бойових дій, слід проводити негайні оцінки наслідків військового 
конфлікту для економіки і фінансової системи, максимально ефективно і 
впорядковано залучити міжнародних партнерів (МФО, держав, керуючі  
органи ЄС та ін.) для повоєнного відновлення економіки України. 

Вітчизняна економіка зазнала істотного розбалансування й залишається 
вразливою до низки зовнішніх і внутрішніх ризиків. Передусім ідеться про 
економічну стагнацію, нестабільний рівень золотовалютних резервів, погір-
шення балансу поточного рахунка, обмеження доступу до кредитних джерел 
та ін., що відображається в коливаннях відповідних міжнародних рейтингів. 
З огляду на зазначене, співробітництво з міжнародними фінансовими орга-
нізаціями (МФО) може стати стабілізаційним чинником та сприяти розв’я-
занню багатьох проблем, зумовлених викликами нової економічної реально-
сті. Крім того, фінансова, технічна та інша допомога з боку МФО, за умови її 
ефективного використання, сприятиме підтриманню макроекономічної рів-
новаги, стабільному функціонуванню фінансового сектору України, суб’єк-
тів підприємництва й домогосподарств. 

В Україні Указом Президента України “Про введення воєнного стану в 
Україні” від 24 лютого 2022 р. № 64, затвердженого Законом України “Про 
затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в 
Україні” від 24 лютого 2022 р. № 2102-ІХ введено воєнний стан [1].

Верховною Радою України 14 квітня 2022 р. прийнято Закон Украї-
ни “Про внесення змін до розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення”  
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Бюджетного кодексу України та розділу ХХ “Перехідні положення” По-
даткового кодексу України”, проєкт якого за реєстр. № 7246 підготовлено  
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Цим Законом в части-
ні змін до Бюджетного кодексу України визначено:

• на період дії воєнного стану залучення грантів на бюджетну підтрим-
ку від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних 
фінансових організацій на підставі міжнародних договорів та внесення 
змін до відповідних укладених договорів здійснюється Міністром фі-
нансів за рішенням Кабінету Міністрів України, а також передбачено 
зарахування таких грантів до загального фонду державного бюджету;

• Кабінету Міністрів України дозволено спрямувати у 2022 р. залишки 
коштів від внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами госпо-
дарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, утворені на 
початок 2022 р. та не використані до 1 квітня поточного року (за ін-
формацією Міністерства фінансів України відповідні залишки коштів 
становлять 359 млн грн) на здійснення заходів у сфері оборони.

Крім того, цим Законом в частині змін до ПКУ надано можливість суб’єк-
там господарювання, які здійснюють діяльність з організації і проведення 
азартних ігор, на період дії воєнного стану обрати спрощену систему оподат-
кування, обліку та звітності і сплачувати єдиний податок у розмірі 2 % від 
доходу [2]. 

Також з метою удосконалення процедури підготовки проєктів еконо-
мічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними 
фінансовими організаціями, під час воєнного стану, прийнято Постанову 
Кабінету Міністрів України від “Про внесення зміни до пункту 2 постанови 
Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 70” 20 березня 2022 р. 
№ 327, зокрема встановлено, що у період воєнного стану, а також протягом 
трьох місяців з дня його припинення чи скасування, під час підготовки та 
реалізації проєктів з підтримки ліквідності та стійкості роботи суб’єктів го-
сподарювання державного сектору економіки вимоги Порядку, затвердже-
ного цією постановою, не застосовуються [3].

У межах дії режиму воєнного стану в частині регулювання відносин з 
МФО було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України “Про внесення 
змін до пункту 4 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та 
завершення реалізації проєктів економічного і соціального розвитку Укра-
їни, що підтримуються МФО” від 9 квітня 2022 р. № 419. Зокрема, зміни 
стосуються того аспекта, що у період воєнного стану, а також протягом трьох 
місяців з дня його припинення чи скасування під час підготовки інвестицій-
ного проєкту не застосовуються положення пунктів 6, 8–11 цього Порядку. 
При цьому [4]:

• для ініціювання інвестиційного проєкту Мінфін звертається до МФО 
із запитом про його фінансування на підставі звернення центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує дер-
жавну політику у відповідній сфері, в якій заплановано реалізацію про-
єкту, погодженого з МЗС;
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• пропозиції щодо визначення відповідального виконавця інвестиційно-
го проєкту подає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій 
заплановано реалізацію проєкту, разом з проєктом акта Кабінету Міні-
стрів України про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації 
проєкту та здійснює заходи, визначені п. 15 цього Порядку.

Вкрай важливим є вдосконалення або розроблення НПА у сфері забез-
печення ефективної міжнародної фінансової співпраці України та з метою 
подальшого дослідження проблематики: укладення нової Стратегії співро-
бітництва з МФО на середньостроковий період; розроблення Стратегії спів-
робітництва України з ЄІБ на середньострокову перспективу; розробка та 
прийняття нової Стратегії партнерства України і Світового банку на 2022–
2026 рр. 

За кожним із окреслених напрямів варто визначити стратегічні цілі, на ре-
алізацію яких спрямовуватимуться зусилля головного розпорядника фінан-
сових ресурсів у країні, а також кількісні та якісні індикатори, які свідчити-
муть про їх досягнення, що сприятиме формуванню нової середньострокової 
Стратегії співробітництва з МФО, що стане основою для сталого й інклю-
зивного розвитку міжнародної співпраці та національної економіки загалом, 
покращення добробуту громадян України.

Сьогодні Україна вперше у своїй новітній історії намагається як втримати 
свій суверенітет і незалежність, так і врятувати свою фінансову систему в 
умовах воєнного стану. Безпрецедентний удар по економічному потенціалу 
України несе катастрофічні ризики і загрози для фінансової системи. Перші 
прогнозні оцінки можливого падіння ВВП за результатами поточного року 
від МВФ, Світового банку, інших провідних міжнародних установ оперують 
цифрами на рівні 45 % скорочення ВВП на тлі суттєвих втрат економічного, 
в тому числі — експортного, потенціалу України за основними статтями екс-
порту внаслідок руйнування інфраструктури, виробничої бази, порушення 
ланцюжків поставок, гуманітарних, соціальних проблем тощо.

Більшою мірою довіра до фінансової системи зберігається завдяки ак-
тивізації широкої екстреної підтримки в межах міжнародного фінансового 
співробітництва. Міжнародні партнери як міжнародні фінансові установи 
(МВФ, Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ, KfW) так і керівні органи ЄС та окре-
мі держави на сьогодні напрацьовують і запроваджують як нові механізми  
екстреної підтримки України, так і швидкий доступ до кредитних, грантових 
та інших ресурсів в межах вже діючих механізмів.

Слід вважати, що в середньостроковій перспективі більшою мірою здат-
ність України ефективно функціонувати в рамках міжнародного фінансово-
го співробітництва та виконувати свої міжнародні фінансові зобов’язання, а 
також забезпечити швидке повоєнне відновлення економічного, інфраструк-
турного, гуманітарного потенціалу, може бути забезпечена фактично лише за 
допомогою ефективного співробітництва з міжнародними партнерами. Така 
ситуація потребуватиме також і належного законодавчого врегулювання з 
метою забезпечення належного, ефективного, цільового, підконтрольного 
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використання залучених за новими та вдосконаленими механізмами екстре-
них фінансових ресурсів.
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аналіз  ринку  ТурисТиЧниХ  послуГ

Ринок туристичних послуг є найбільш динамічним і таким, що швид-
ко розвивається. Так, за останні 20 років середньорічні темпи збільшення 
кількості прибулих іноземних туристів у світі становили 5,1 %, а валютних 
надходжень — близько 14 %. Згідно з даними ВТО (UNWTO), кількість 
міжнародних туристичних прибуттів у 2019 р. сягнула позначки 1,5 млрд, ві-
дображаючи 4 % зростання порівняно з показником 2018 р. (приріст 54 млн), 
що в підсумку для світового туризму є десятим поспіль роком із позитив-
ною динамікою. Однак розвиток туристичного бізнесу в останнє десятиліт-
тя супроводжувався рядом проблем, серед яких епідемія атипової пневмонії 
та грипу типу A/H1N1 у 2009 р., військові конфлікти на Близькому Сході у  
2016 р., епідемія коронавірусу починаючи з 2019 р. та по сьогодні, і з остан-
нього — війна між Україною та Росією, яка найбільше вдарила у 2022 р. по ту-
ризму. За останніми даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), 
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світовий туризм пережив найгірший рік 2020, коли кількість міжнародних 
туристів зменшилася на 74 %. Пункти призначення у всьому світі прийняли 
на 1 млрд менше міжнародних прибуттів у 2020 р., ніж у попередньому році, 
через безпрецедентне падіння попиту та поширені обмеження на поїздки. 
Таке падінням кількості міжнародних прибуттів зафіксоване під час світової 
економічної кризи 2009 р. [5, 4].

Протягом періоду 2020–2021 рр. ринок туристичних послуг України за-
знав значних змін, що спостерігається не тільки у зміні направленості та  
географічної структури туристичного потоку, а й у його інфраструктурному 
складнику, перебудові маркетингового середовища в середині будь-якого ту-
ристичного підприємства.

За даними Державної прикордонної служби України у 2020 р. українці 
здійснили подорож до 123 країн світу. Загалом за кордон, враховуючи ка-
рантинні обмеження, змогли потрапити понад 11 млн 250 тис. громадян 
України. Українці для відпочинку переважно обирають європейські краї-
ни і лідером серед цих країн є Польща, куди у 2020 р. відправилось 4 млн 
осіб, водночас до Німеччини подорожувало лише 222 тис. осіб. Польща стала 
популярною для українців ще через те, що вона має достатньо розгалуже-
ну інфраструктуру, через яку зручно подорожувати до інших європейських 
країн і не тільки. Разом з тим в Україні на тлі міжнародних карантинних об-
межень громадяни у 2020 р. подорожували всередині країни значно більше, 
ніж у 2019 р.[2]. Це підтверджують у своїх дописах експерти та туристичні 
оператори, а також компанії мобільного зв’язку, які зафіксували аномально 
значну кількість абонентів на вітчизняних курортах. За даними Державної 
служби статистики України у 2020 р. туроператорами та турагентами було 
обслуговано 1957410 туристів, з яких виїзних складає 89,8 %, в’їзних —  
0,6 %, внутрішніх туристів — 9,6 %. До топ п’яти міст, у яких люди користу-
ються послугами туристичних агенцій та туристичних операторів належать 
м. Київ, Львівська, Івано-Франківська, Харківська,  та Одеська області. Най-
менше подорожувало громадян з Луганської, Черкаської та Тернопільської 
областей. [2].

Розвиток ринку туристичних послуг залежить від достатньої кількості 
ліцензованих учасників, частка яких на сьогодні залишається незначною. В 
реєстрі туроператорів зареєстровано понад 1 тис. компаній, серед них на на-
ціональному рівні працює орієнтовно 100 туристичних фірм, а до масових 
туроператорів можна віднести приблизно 20 з них. На основі опитування 
Асоціації УАТА директорів та менеджерів туристичних агенцій України про 
туроператорів, що мають власні чартерні програми за найбільш масовими на-
прямами [3] виділено 5 лідерів турагентів України: Anextour, Pegas Touristik, 
TezTour, JoinUp!,Kompas.

Загалом, за проведеним аналізом вище можна підкреслити те, що в Укра-
їні велика кількість туристичних фірм акцентують увагу саме на виїзному 
туризмі для українців, тобто відправляють українців відпочивати на закор-
донні курорти. Через це кількість людей, що від’їжджають з країни значно 
перевищує кількість тих, що відвідують нашу країну. Це є одним із факто-
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рів, що має негативний вплив на формування бюджету нашої країни. Хоча за 
даними дослідження Державного агентства розвитку туризму 74 % жителів 
України вважають області, де вони проживають, привабливими для турис-
тів, майже половина опитаних у цьому цілком впевнена. Варто зазначити, що 
в лідери привабливих місць вирвались території з розвиненою туристичною 
інфраструктурою, наявністю історико-культурних пам’яток та місць для від-
починку на природі [1].

Що стосується найбільш улюбленого виду відпочинку в середині Украї-
ни, то за даними опитування найпопулярніший та найулюбленіший — пляж-
ний туризм: його обирає майже половина опитаних (48 %). На другому місці 
є екскурсійний туризм, про який згадала понад третина респондентів (36 %). 
Третє місце з великим відривом посідають гірськолижні курорти (17 %).  
Також респонденти порівняно часто називали найбільш улюбленими вида-
ми відпочинку в Україні лікувально-оздоровчий туризм (14 %) та тури ви-
хідного дня (10 %). На останніх позиціях знаходиться паломництво (2 %), га-
стротуризм (4 %) та спа-тури(4 %). Причому, в останні роки Україна почала 
приділяти увагу розвитку гастротуризму, можливо у майбутньому цей вид 
відпочинку буде у топ 5 [1].

Для повного розуміння внутрішнього туристичного ринку Україні необ-
хідно приділити увагу також населенню, яке не обирає відпочинок в середині 
країни.

За опитуванням проведеним Державним агентством розвитку туризму  
зафіксовано, що більша частина громадян взагалі не подорожує Україною, 
частіше це відбувається через брак коштів, або якщо гроші є, то перевагу на-
дають відпочинку за кордоном. Також у топ-5 причин щодо відмови від по-
дорожей Україною входять — відсутність часу на подорожі, стан здоров’я, 
карантинні обмеження та банально відсутній інтерес. 

Що стосується привабливості України для іноземців, то тут варто зверну-
ти увагу, що найбільше до нашої країни за останні три роки за даними Дер-
жавної прикордонної служби України в’їжджало туристів з Молдови, Поль-
щі, Угорщини, Румунії, Туреччини, Німеччини, Ізраїлю, Словаччини.

Отже, проаналізувавши ринок туристичних послуг можна зробити  
висновок, що він достатньо відкритий. Через не надто розвинену інфра-
структуру, високу вартість турів в Україні більшість українців віддають  
перевагу відпочинку за кордоном. Але водночас українці не проти вкладати 
гроші у внутрішній туризм, якщо турагентами будуть запропоновані дійс-
но якісні послуги та посилена реклама привабливості українських тери- 
торій.

Підприємства, які задіяні в туристичній сфері повинні завжди дотриму-
ватися принципів прихильності концепції маркетингу, а саме: у своїй діяль-
ності опиратися і розуміти вимоги та бажання клієнтів, вміти правильно ви- 
значати ринок, на якому здійснюється діяльність, орієнтувати своїх праців-
ників на високий рівень надання послуг. Така концепція створює всі умо-
ви для розвитку успішного підприємства та розвитку ринку туристичного  
бізнесу.
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Тенденції  розВиТку  ринку   
елекТронної  комерції В  україні 

Перші електронні комерції у своїй найпростішій формі США з’явилися у 
1960-х роках у та використовувались у транспортних компаніях для замов-
лення квитків та обмінними системами також між підготовкою до рейсів та 
координації діяльності різноманітних служб у процесі підготовки рейсів. 
Спочатку електронна комерція спиралася на комунікації, що не належали 
до Інтернету, а використовували різноманітні автономні стандарти та про-
токоли. Ці стандарти містили правила електронного оформлення типових 
ділових документів: замовлень, накладних, митних декларацій, страхових 
форм, рахунків тощо. Першим загальним прийнятим стандартом став EDI 
(Electronic Data Interchange), який був прийнятий у 1980 р. На базі англій-
ських та американських стандартів міжнародна організація із стандартиза-
ції ISO розробила стандарт Electronic Data Interchange for Administration, 
Commerce and Transport (EDIFACT, ISO 9735), який опирався на EDI та ви-
значав засоби передачі EDI-транзакцій за допомогою протоколів мережі IP 
та Інтернет. Так, у 1996 р., коли торгівля через інтернет лише формувалася, 
обсяг edi-walt США складав в межах — 1,1 трлн дол. США. Однак розвиток 
EDI ніколи не досягав такого рівня популярності, як веб-орієнтована елек-
тронна комерція [6].

З розвитком Інтернету в 1990-х роках виникла відповідна форма елек- 
тронної комерції в інтернет-магазинах, де користувачі могли замовляти  
товари та послуги з оплатою за допомогою банківських карт. Проаналізуємо 
тенденції розвитку ринку електронної комерції в Україні. 
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1. За останнє десятиліття кількість користувачів Інтернету значно зрос-
ла не лише у світі, а й в Україні. У 2021 р. близько 67,3 % українських ко-
ристувачів Інтернету користуються засобами електронної комерції. Най-
більш відвідуваною платформою електронної комерції в Україні став сайт 
безкоштовних оголошень Olx.ua (40,4 % користувачів онлайн). Друге місце 
посідає інтернет-магазин Rozetka.ua (32,5 %), третє — торговий майданчик 
Prom.ua з часткою 26,5 %. У п’ятірку лідерів в Україні також увійшли по-
пулярний китайський магазин Aliexpress.com (15,5 %) та сайт нерухомості  
Ria.com (12,4 %). Менше користувачів мають такі популярні сайти, як Ebay.
com, Amazon.com, Bigl.ua, Besplatka.ua та Hotline.ua. Усі вони входять до 
ТОП-30 найпопулярніших сайтів України та належать до категорії маркет-
плейсів, тобто таких онлайн-платформ, які збирають, систематизують інфор-
мацію про продукцію компанії та надають цю інформацію клієнтам у зручній 
для них формі [3].

2. Українські платформи електронної комерції займають набагато біль-
шу частку, ніж зарубіжні, однак на зарубіжних платформах кількість по-
штових замовлень вища. Пояснюється такий розрив інтеграцією офлайн- та 
онлайн-продажів та локальністю платформ електронної комерції за рахунок 
впровадження кур’єрської доставки та/або системи самообслуговування.

3. Український ринок електронної комерції характеризується сезонністю 
як і звичний роздрібний ринок. Це пов’язано не тільки з циклічними та пі-
ковими періодами (наприклад, свята), а й із характером покупок. Отже, для 
виявлення ефективності діяльності платформи електронної комерції потріб-
но відслідковувати вплив пікових періодів і характер відповідних покупок. 
Найвищі періоди прибутку для платформ електронної комерції простежу-
ються у травні, листопаді та грудні. Найбільший середній чек (1873 грн) 
був у грудні. Близько 17 % транзакцій в Україні відбувається в листопаді, 
оскільки з кожним роком акції Чорної п’ятниці стають все популярнішими. 
У січні та червні активність знижується і найнижчий середній чек (1431 грн) 
припадає на червень.

4. Зазначені тенденції розвитку ринку електронної комерції впливають на 
ефективність різних її платформ. Порівняємо три найпопулярніші платфор-
ми електронної комерції в Україні з різними користувачами, а саме: 

• Rozetka.ua, яка функціонує переважно за форматом B2C; 
• OLX.ua як типового представника моделі С2С; 
• Prom.ua — приклад моделі В2В. 
Ефективність платформ визначимо за двома показниками: величиною  

коефіцієнта конверсії та середньою вартістю замовлення. Коефіцієнт кон-
версії продажів (CPC) — це частка відвідувачів, які купують на платфор-
мі. За даними Marketing Sherpa [4], справедливий коефіцієнт конверсії для 
платформ електронної комерції становить від 1 % до 5 %. У нашому випадку 
він склав відповідно Rozetka.ua — 4,76 %, Olx.ua — 4,25 %, Prom.ua — 7,22 
(розроблено на основi [1, с. 63]). Досліджені платформи електронної комер-
ції мають досить високі показники конверсії продажів, який досягається гра-
мотною маркетинговою діяльністю. Найвищий коефіцієнт конверсії спосте-
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рігається на платформі Prom.ua, що пояснюється зосередженістю платформи 
на конкретних видах промислового бізнесу.

Порівнюючи типи платформ електронної комерції за таким показником, 
як середня вартість замовлення, важливо розуміти, які групи товарів безпо-
середньо впливають на її збільшення чи зниження. Порівнявши середню вар-
тість замовлення в цілому, можна побачити, який тип платформи використо-
вує свої можливості найбільш ефективно. Середня вартість замовлення для 
найпопулярніших українських e-commerce платформ становить відповідно 
Rozetka.ua — 2570 грн, Olx.ua — 4835 грн, Prom.ua — 2866 грн (розроблено  
на основi [2, с. 73]). Таким чином,  платформа електронної комерції OLX.ua. 
демонструє відносно високу ефективність і має найбільшу частку ринку та 
найвищий рівень прибутковості.

5. З метою підтримки перспектив розвитку електронної комерції в Укра-
їні досліджено та узагальнено ризики, з якими стикаються платформи елек-
тронної комерції. До наслідків негативних факторів належать: небезпека  
хакерства та вірусних атак; відсутність необхідної нормативно-правової бази 
для електронної комерції; невідповідність товарів їх якості та фізичним ха-
рактеристикам у мережі, а отже, слабка довіра населення до онлайн-покупок 
через часті порушення прав споживачів. Таким чином, електронна комерція 
як складова електронної комерції в Україні перебуває на стадії активного 
розвитку і набуває все більшого значення в умовах глобалізації.
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лоГісТиЧні  процеси   
В  циФроВізаціЙному  середоВиЩі 

На сьогодні цифрові технології є невід’ємною складовою сучасної еко-
номіки та суспільства, а їх широке й швидке застосування, значний вплив 
на економічні та суспільні процеси та стрімкий розвиток зумовили їх вико-
ристання в усіх сферах як економіки, так і в кожному відділі підприємства. 
Цифровізація означає в основному захоплення аналогового сигналу і пере-
творення його в цифрову форму для створення цифрового представлення, 
яке можна зберігати або обробляти в електронному вигляді [1]. 

Цифровізація робить інформацію та комунікацію доступними в будь-яко-
му місці, у будь-який час, у будь-якому контексті та для будь-якого користу-
вача, який використовує будь-який пристрій і тип доступу. Зі збільшенням 
використання комп’ютерних технологій більша частка записаної інформації 
має стати цифровою, оскільки в 1993 р. лише 3 % записаної інформації у світі 
зберігалося в цифровому вигляді, ця цифра досягла 94 % вже у 2007 р. 

Чим краще збирається та обробляється інформація та транзакції, тим 
більше систем буде обладнано з певним ступенем інтелекту, і чим більше ці 
системи спілкуються одна з одною через взаємозв’язки, тим вищий рівень 
цифровізаційної мережі, це може бути весь ланцюг поставок або один логіс-
тичний процес. Цифровізація ланцюга поставок дає змогу компаніям вирі-
шувати нові виклики попиту та пропозиції, а також підтримувати очікування 
щодо підвищення ефективності. Це забезпечує новий ланцюжок поставок, 
який є швидшим і дає можливість використовувати нові підходи до розпо-
ділу продукції. Цей новий ланцюжок поставок є більш гнучким (за допомо-
гою нових технологій та спеціального планування в режимі реального часу 
з урахуванням змін попиту чи ситуації з постачанням) і більш диференційо-
ваним, враховуючи попит на продукти, що все більше персоналізуються, що 
стимулює мікросегментацію попиту. Цифровізація частково або повністю 
порушує логістичні процеси, але також може створити внутрішню цінність 
для галузі. Побудова логістичної мережі за допомогою цифрових технологій 
пропонує новий рівень стійкості, що дає змогу компаніям посилювати кон-
куренцію, намагаючись забезпечити клієнтів найефективнішим і прозорим 
наданням послуг, отримує великомасштабні логістичні дані і застосовуючи 
до цих даних складні алгоритми, допомагає компаніям, де вони можуть за-
ощадити гроші, збільшити маржу та працювати більш рентабельно та еколо-
гічно [2]. 

Для забезпечення сталого розвитку свого бізнесу протягом наступних де-
сяти років, а також для об’єктивного визначення та ефективного прогнозу-
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вання можливостей і загроз, сьогодні компаніям необхідно оцінити тенденції 
високого рівня розвитку цифрових технологій, а також розрахувати їх потен-
ційний вплив на економічне середовище та його трансформацію під впливом 
деяких нових технологій.

Не буде зайвим сказати і про доставку, яка активно розвивається, пере-
ходить на цифровізаційний рівень. Наразі в світі існує величезна різнома-
нітність компаній, які доставляють швидко абсолютно різні товари по місту. 
Але інноваційні тенденції в логістиці пішли далі, і зараз є “доставка на кри-
лах”. Для цього і є дрони. Спочатку вони були камерою, завдяки якій можна 
споглядати на землю з висоти пташиного польоту, та пізніше перетворилися 
на “доставку з крилами”. 

Дрони-крила спеціально розроблені для безпечної, надійної та дуже 
швидкої доставки посилок. Коли клієнт надсилає замовлення через мобіль-
ний додаток, дрон летить, щоб забрати посилку в певному пункті доставки. 
Потім безпілотник піднімається на крейсерську висоту в середньому близь-
ко 45 метрів над землею, летячи до призначеного місця доставки за кілька 
хвилин. Опинившись у пункті призначення клієнта, дрон сповільнюється, 
зависає, опускається на висоту доставки 7 метрів  над землею, а потім спу-
скає прив’язку й автоматично відпускає посилку в потрібній зоні доставки. 
Немає необхідності відстібати або допомагати з доставкою пакунка. Потім 
безпілотник піднімається на крейсерську висоту і повертається на місце [3].

Отже, цифровізація революціонізує бізнес із зростаючим припливом тех-
нологічних інновацій, що, можливо, стимулює перехід до більш стійкого 
способу створення вартості. Окрім мегатенденцій, орієнтованих на апаратне 
забезпечення, таких як робототехніка, в основному цифрові технології, за-
сновані на програмному забезпеченні, створюють фундаментальні зміни у 
процесах, операціях, функціях і навіть цілих бізнес-моделях. 

Окрім простого впровадження окремих технологій у різні сфери застосу-
вання логістичного сектору, чітка картина передумов та очікуваних наслід-
ків цілісної цифрової трансформації все ще недоступна.
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акТуалЬні  напрЯми  розВиТку   
суЧасноГо  менеджменТу

Наприкінці 60-х років XX ст. теорія і практика менеджменту збагатилась 
дослідженнями психології, антропології, соціології, соціоніки, філософії, 
економіки, правових відносин та інших. Інтерпретація менеджменту і його 
підходів набула особливої різноманітності. Різноманітні концепції управ-
ління мають враховувати комплекс економічних, технологічних, соціаль-
но-культурних, політико-правових аспектів, які б забезпечували стабільний 
розвиток підприємства [4]. 

Сучасний керівник змушений відходити від технологій, орієнтованих на 
нівелювання характеристик підлеглих, до максимального використання їх 
індивідуальності, делегування виконавцям повноважень і відповідально-
сті, організацію участі працівників у прийнятті рішень, створення їм мож-
ливостей для набуття знань і розвитку навичок. У цих умовах особливо  
необхідним є опанування керівниками підприємств таких інструментів  
активізації поведінки працівників і творчих колективів, як самоменеджмент, 
який набуває особливої актуальності і покликаний підвищити ефективність 
діяльності людини, на основі досягнення її особистих і професійних цілей.

Особливого значення в ринкових умовах набуває правління комунікація-
ми в самоменеджменті, зорієнтоване на створення системи обробки і обміну 
інформацією; уміння порозумітися і бути зрозумілим, ефективне управління 
певними навичками.

Важливо також приділити увагу тайм-менеджменту підприємства (англ. 
time-management, “управління часом”), ефективне використання і управлін-
ня робочим часом, виявлення нераціонально використовуваного часу, його 
переваги і способи реалізації. На сьогодні він є важливою передумовою до-
сягнення успіху, персональної ефективності у конкурентній боротьбі. За да-
ними міжнародної компанії “Chipin & Partner” кожна людина витрачає нере-
зультативно більше 30 % свого часу, марно витрачається не лише особистий, 
але й робочий час [1]. Теорія тайм-менеджменту знаходиться в полі зору 
науковців (П. Дойль, Л. Зайверт, Й. Кноблауха, Ст. Кові, Дж. Коулі). Тут 
цікавим є розподіл повноважень, — передача повноважень, коли працівники 
отримують більше простору і влади у своїй діяльності [2]. 

Організації можуть використовувати різні теоретичні управлінські кон-
цепції для свого вдосконалення: реінжиніринг, теорія і методи комплексно-
го оздоровлення корпорацій, управлінського відродження з модернізацією 
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всіх його складових, включаючи систему мотивацій і стимулів, перебудова 
на сучасній інформаційнійно-технологічній основі організації виробництва і 
управління за цілями і визначеними засобами; концепція внутрішніх ринків 
корпорацій, — перенесення закономірностей і принципів ринкового госпо-
дарства у внутрішню діяльність корпорацій, всі їх підрозділи стають авто-
номними частинами при реалізації товарів чи послуг, об’єднуються спільни-
ми інформаційними мережами, фінансовими системами, підприємницькою 
культурою, завдяки чому організаційні ринки різко скорочують витрати, 
активізується пошук вигідних співвідношень між великими і малими опе-
раціями; теорія альянсів, — інтеграційні процеси в управлінні, орієнтовані  
на ефективніше використання різних видів ресурсів, що забезпечує поя-
ву різноманітних форм горизонтального об’єднання організацій. У програ-
мах розвитку організацій основним орієнтиром стає підвищення вагомості 
людського фактору з його інтересами, мотивами, стимулами, уподобаннями 
тощо. 

Особливого значення також набуває система управління іміджем мене- 
джера, що охоплює не лише створення іміджу, а й його постійне підтверд-
ження, завойовування авторитету перед знайомими менеджерами чи іншими 
особами [3].Увага науковців також зосереджена на моделі ризик-менеджмен-
ту. В системі ризик-менеджменту корпорацій використовуються інструмен-
ти управління ними і накопичено ґрунтовний управлінський досвід. Це дає 
можливість надійно прогнозувати ризики, використовувати різноманітні ме-
ханізми управління ними. 

Актуальним напрямом є система аgile-менеджмент, еджайльний мене- 
джмент (англ. аgile —“рухливий”, “еластичний”) — ефективний спосіб пла-
нування та управління проєктами і процесами, що ґрунтується на виділенні 
коротких циклів розробки продукту, що забезпечує додаткові оновлення з 
урахуванням зміни потреб клієнта. Він зорієнтований на підвищення залу-
ченості клієнтів організації, приймання змін, ефективну взаємодію, сприян-
ня результативності (переважно застосовують компанії, що діють в умовах 
стрімких та непередбачуваних змін, при розробці ефективних стратегічних 
напрямів роботи для вирішення проблем з підвищення ефективності підпри-
ємства або, які працюють у сфері високих технологій).  

Процесом формування нової системи знань, умінь і навичок, що є близь-
ким до інноваційного, є креативний менеджмент [1], який на відміну від 
інших напрямів менеджменту найбільш зорієнтований на працівників і 
розкриття їхніх креативних здібностей, тоді як традиційний менеджмент 
спрямований на стандартизацію процесів діяльності підприємства. Він виз-
начається частиною світових тенденцій розвитку менеджменту, тому що су-
часні підприємства потребують активної реалізації інноваційних ідей. 

На сьогодні використання традиційних способів мотивації персоналу 
недостатньо для того, щоб отримати необхідні результати, і потрібно дещо 
особливе, що дає змогу виявляти не лише інтелектуальні здібності людей, 
а й уміти розуміти й керувати їхніми почуттями, емоціями, своїми й інших 
людей,  що визначається поняттям “емоційного інтелекту” (індексу EQ), по-
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казником емоційного інтелекту людини. Під емоційним інтелектом, за твер-
дженнями Джона Мейєра та Пітера Селоувея, зазвичай, розуміють такі скла-
дові: вміння оцінювати і виражати емоції; наявність знань про дані емоції; 
вміння керувати емоціями і на основі них приймати рішення [1].

Науковці вважають, що без емоційного інтелекту ефективне лідерство 
неможливе [1]. Тому об’єктивно стверджувати про необхідність набуття 
навичок менеджером для ефективного управління розвитком вмінь керува-
ти емоціями. Важливо також звернути увагу на категорію прокрастинаціїї  
(лат. pro, означає “вперед чи на користь”, та crastinus — “завтра”) — це замі-
на важливих дій на неважливі, однак приємніші, без поважних причин, від-
хилення від визначеного курсу дій, що призводить до невчасного виконан-
ня завдання [4]. Як свідчать дослідження, посилання на зволікання можна 
знайти ще в давніх рукописах, яким налічується не менше 3000 років [2]. 
Термін “прокрастинація” з’явився у 1977 р. в книзі “Прокрастинація в жит-
ті людини” (П. Рингенбах) і була опублікована книга А. Елліса і В. Кнауса 
“Подолання прокрастинації”. Вважають, що прокрастинація залежить від 
тайм-менеджменту і пояснюється тим, що людина не може визначити не-
обхідний час на відповідне завдання, отже планує і використовує свій час 
нераціонально, відволікаючись на інші завдання. Коли людина постійно  
відкладає певне завдання на пізніше, це може означати, що вона приносить 
їй неприємні чи некомфортні відчуття. Адже люди прагнуть віддавати пере-
вагу завданням, які приємніші у короткостроковій перспективі, навіть якщо 
вони згубно впливають у довгостроковому періоді. Зокрема, чим більш  
внутрішньо неприємним є певні завдання, тим частіше, люди будуть їх уни-
кати [4]. 

Отже, люди схильні до прокрастинації, не вміють керувати своїми емо-
ціями, у взаємостосунках не розуміють почуття інших і не вміють співпе-
реживати. Це свідчить про низький рівень емоційного інтелекту прокра-
стинаторів. Така проблематика надзвичайно актуалізується. Означено, що 
між емоційним інтелектом і прокрастинацією існує обернений зв’язок: чим 
вища здатність людини до розуміння своєї емоційності і самоконтролю, тим 
нижчою буде прокрастинація відносно важливих для неї завдань. 

Позбавлення прокрастинації передбачає — починати справу, які в думках 
планували відкласти, а виконавши незначну частину завдання, це допома-
гає залучитись до справи, відчути бажання отримати певний результат [4]. 
Прокрастинація певним чином допомагає виокремити у плані дій головну 
дію. Проаналізувавши, чому завдання виявляється неприємним для людини, 
можна зрозуміти, що вона займається не тим. Також прокрастинація підви-
щує креативність, адже відкладання завдання інколи призводить до винай-
дення її кращого варіанта й рішення у майбутньому.

Зазначені підходи забезпечують можливості керівництву підприємства 
визначитися з процесом управління з точки зору оптимізації власних управ-
лінських завдань, вибудовувати процеси стратегічного та тактичного управ-
ління, отримуючи  кращі результати праці, забезпечувати впровадження ін-
новаційних підходів в діяльності керівника і підлеглих.
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ВіЙсЬкоВо-ісТориЧниЙ  Туризм  В  україні

Військово-історичний туризм грає значну роль у туристичній діяльності 
України, хоча вимагає ще більшого розвитку та уваги.

Туристи подорожують до зон бойових дій та бойових зіткнень з метою 
огляду визначних пам’яток, деякі туроператори включають до турпродукту 
польоти на бойових літаках та вертольотах, а також участь у реконструкціях 
знаменитих битв.

Основною метою військового туризму є виховання інтересу у молоді до 
героїчного та трагічного минулого. У зв’язку з цим виокремлюють військові 
тури, що мають інформативний характер, у межах яких можна відвідувати 
військово-історичні пам’ятки та місця битви, а також пізнавальні тури, які 
включають керування військовою технікою, стрілянину з різного виду зброї. 
Крім того, виокремлюють безпосередню участь у військовому туризмі, як 
це передбачається в Навчальній програмі з дисципліни “Захист Вітчизни” 
для учнівської молоді в 11 класі, 3-денне проживання в польових умовах. 
Військовий-патріотичний туризм — це не просто тур, де можна постріляти 
з автомата Калашникова і покататися на танках, це, насамперед, — глибо-
ке осмислення того, що відбувалося в минулому, коли на місці проведення 
даного туру гинули люди, приходить усвідомлення історичної цінності та 
безцінної спадщини, яка несе виховний характер.

На сьогодні такий вид туризму розвинутий у Європі та країнах ближ-
нього сходу. В Україні ж військовий туризм почав формуватися нещодав-
но, але має явні переваги. Вже сьогодні можна було б відвідати Харківський 
танковий завод, як це було запроваджено до повномасштабного вторгнення  
російських військ на територію України, та подивитися на танкову техніку 
та зброю. Відправитися до Житомирського танкоремонтного заводу, де на 
території заводу до війни з російським агресором можна було побачити різні 
види та моделі танкобудівної промисловості України та бронетехніки коли-
шнього Радянського Союзу, що залишилися у спадщину. 
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Потреби людини ніколи не розбивали жодного прагнення. Протягом ти-
сячоліть структура наших потреб ускладнилася разом з розвитком економіки 
та соціальною системою, і сьогодні туризм — це сфера, яка в її розвитку орі-
єнтована на споживача. Потреби у пригодах, пошук нових відчуттів, бажан-
ня відкрити нові світи спонукало до розвитку, екстремального та військово- 
історичного туризму, який нещодавно набрав сили.

Війни, руйнування, стихійні лиха супроводжували нашу планету століт-
тями. У деяких місцях — це гірше, в інших — це краще. Європа, яку ми знає-
мо сьогодні з процвітаючою економікою, була свого часу місцем численних і 
нескінченних битв. Долина Шенандоа у Вірджинії, одна з найбільших сіль-
ськогосподарських хлібобулочних виробів у Сполучених Штатах, була міс-
цем найбільш масового кровопролиття під час громадянської війни. Острови 
Полінезії, синоніми раю у свідомості багатьох людей, пережили плеяду війн, 
вторгнення та канібалізм. Усі ці місця, на щастя, відносно мирні, але факт 
полягає в тому, що на планеті навряд чи є країна, з якою б хтось не воював 
або де не проливалася кров.

Все це стосується місць та пам’яток військового мистецтва, і багато країн 
переживають справжній бум: дослідження та використання фортифікацій-
них пам’яток для туристичних та освітніх цілей стали модними. Ця тонка 
межа між болісною цікавістю щодо жахливих катастроф та щирим бажан-
ням зрозуміти світ дала поштовх до розвитку військово-історичного туриз-
му[2].

Військовий туризм почав розповсюджуватися з середини XIX ст. Перший 
творець організованого туризму, Томас Кук під час громадянської війни у 
Сполучених Штатах організував екскурсії британським туристам до місць 
воєнних дій в Америці. Багато представників Вашингтонської еліти зібра-
лися, щоб подивитися на хід битви, сподіваючись побачити швидку поразку 
Південно-східної армії. Майже тоді під час Кримської війни група американ-
ських туристів на чолі з Марком Твеном відвідала зруйнований Севастополь, 
щоб побачити наслідки війни власними очима [4]. Люди почали вдаватися 
до історії та минулого світу.

До повномасштабного вторгнення російських військ в Україну багато  
туристів відвідували туристичні регіони в Україні. Деякі відвідували 
зони військових операцій Ізраїлю, Лівану, Алжиру, Колумбії та інших  
регіонів.

В Україні військовий туризм з’явився порівняно недавно, але має досить 
великий потенціал для розвитку. До сьогодні багато туристичних агентств 
організовували військові тури до Києва, Одеси, Дніпра, Херсону, Тернополя, 
Івано-Франківська та деяких інших регіонів.

Можна сказати, що військовий туризм — це спеціалізований тип турис-
тичної діяльності, реалізований за допомогою різних військових об’єктів, а 
також відвідування історичних місць, спрямованих на задоволення інтересів 
споживачів на різні військові теми.

Військово-історичний туризм класифікується на пасивний та активний 
(див. рисунок) [3]:
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Пасивний військовий туризм спрямований на здобуття нових вражень  
і не потребує особливих фізичних сил туриста. Активний, навпаки, спря- 
мований на вдосконалення фізичних сил туриста та забезпечує активні ме-
тоди руху. До них належать екстремальні рейси на бойових літальних апа-
ратах та підготовка до таких програм, участь в іграх або у програмах вижи- 
вання.

До пасивного військового туризму належать:
• екскурсійний;
• розважальний;
• неорганізований.
До активних атрибутів туризму належать:
• військовий туризм за допомогою військових об’єктів; 
• ігровий.
Окрім активних і пасивних форм військового туризму, розрізняють ігрові 

форми (пейнтбол, “блискавка”) та технічні (використання військової тех-
ніки), організованих та неорганізованих видів військового туризму. Неор-
ганізований туризм включає поїздки, які часто є спонтанними та без участі 
посередницької організації. Такі подорожі включають поїздки туристів до 
бойових зон, зустрічі ветеранів, колишніх колег тощо, які відвідують місця 
свого бойового минулого або могили друзів. Ці зустрічі не мають чіткої про-
грами та різняться залежно від побажань самих учасників та їх фінансового 
становища.

класифікація військового туризму

Військовий туризм

пасивний туризм

активний туризм

екскурсійний туризм
(відвідування військових об’єктів; 

відвідування музеїв; подорож на місця 
бойової слави)

Військовий туризм з використанням 
військової техніки

(польоти на бойвих літаках і гелікоптерах; 
стрільба з військової зброї;  

програми на виживання)

розважальний туризм
(відвідування військово-історичний шоу  

і фестивалів)

ігровий туризм
(пейнтбол; дитячі військово-патріотичні 

ігри)

неорганізований туризм
(зустріч ветеранів)
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У військових турах особливе місце посідає екскурсійний військовий тур. 
Він включає подорожі пам’ятними місцями, де відбулися військові дії та  
історичні битви, пов’язані з подвигами національних героїв, а також відві-
дування музеїв, присвячених військовим темам. Тур військових екскурсій 
також може включати відвідування могил, хоча такі події визначаються як 
однорідний туризм. 

Україна налічує багато пам’яток військово-інженерного мистецтва. Варто 
зазначити острів Хортиця, де колись знаходилась знаменита Запорозька Січ, 
а також історичні музеї з експозиціями військової техніки під відкритим не-
бом у Києві.

Велику увагу молодих людей привертають військові шоу, історія вій- 
ськового мистецтва наших предків в найкращих традиціях української  
військової культури, що спонукає до здорового способу життя та фізичної 
культури.

Ігрова екскурсія за військовими темами — це мілітаризовані ігри для під-
ростаючого покоління, пейнтбол та стрікбол. Наймолодший погляд на вій-
ськові тури можна назвати екскурсіями з участю військової техніки, так зва-
ні мілітари. 

Не менш популярною є наземна екскурсія. Такі подорожі можуть здійс-
нюватися як за різними варіаціями застосування м’язової сили (пішохідні, 
гірські, гірськолижні, велосипедні тощо) так і з використанням дорожнього 
транспорту. Основна запропонована діяльність цих турів — це стрілянина з 
військової зброї на військових полігонах. Пропонуються різні типи та спеці-
алізовані види зброї.

Менш розвинені, але мають великі переваги перед іншими видами  
турів, — це водний та підводний військовий туризм. Це подорожі за допомо-
гою плотів, веслування та моторних човнів, військових кораблів та підвод-
них човнів, на яких можна оглянути торпедо-апарат. У більшості випадків 
таке морське бойове обладнання використовується як об’єкт екскурсійного 
виду. Активне використання плотів, веслування та моторних човнів здійс-
нюється у програмах виживання на воді.

Залежно від цілей подорожей військовий туризм може бути умовно розді-
лений за такими напрямами:

• когнітивний військовий туризм. Це тури, спрямовані на задоволення 
зацікавленості у військових справах з використанням елементів військової 
патріотичної підготовки; 

• навчальна військова екскурсія. Цей тип військового туризму спрямо-
ваний на розвиток фізичного виховання з набуттям навичок використання 
зброї, виживання в екстремальних умовах тощо;

• екстремальний тип туризму для тих, хто хоче перевірити себе, отримати 
частину адреналіну. Цей тип туризму є найдорожчим з усіх представлених. 
Оскільки це вимагає спеціалізованого обладнання, висококваліфікованого 
персоналу та навчання перед початком. Зазвичай, ціни залежать від сфери 
туризму та уподобань самого туриста. 

Більш точно інформація представлена  на малюнку.
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За останні 40 років туристична індустрія значно зросла, і сьогодні вважа-
ється однією з найбільших економічних галузей у всьому світі. На це впли-
нули розвиток технології, глобалізація, зміни потреб споживачів та багатьох 
інших факторів.

Кожен тип туризму задовольняє певні потреби різних груп людей. В ос-
таннє десятиліття у багатьох західних країнах вибухнув військовий туризм 
і залучив значну кількість цікавих, заповзятливих та заможних туристів з 
районів, постраждалих від російської агресії.

Не так просто визначити на скільки зросла зацікавленість до індустрії вій-
ськового туризму, але все ж можна сказати, що в останні роки поїздки до зон 
конфлікту та політичної нестабільності переживають справжній бум.

Військово-історичний туризм починає відігравати велику роль в сучасно-
му суспільстві. Важливість цього типу туризму в житті набуває все більшої 
значущості. Військовий туризм визнаний у багатьох країнах, що підтверджу-
ється документами міжнародних туристичних форумів.

Сьогодні особливий інтерес туристів торкається історії батьківщини (різ-
них укріплень, архітектури старовинних будівель, історії розвитку ремесел 
і, звичайно, історії індивідуальних битв на кшталт Великої патріотичної вій-
ни). Військово-історичний туризм активно розвивається на території Ки-
ївщини, Одещини, Житомирщини, Харківщини, Івано-Франківщини, де є 
численна історична та культурна спадщина України.

Звичайно, увагу туристів привертають численні пам’ятки військових по-
дій. Отже, військово-історичний туризм активний і, водночас, когнітивний 
і частково — навчальний тип відпочинку. Однак слід пам’ятати, що розви-
ток території туризму вимагає ретельного підходу, заснованого на принципі:  
“Не завдайте шкоди. Збережіть та відновіть”.

Ефективне функціонування туристичної системи неможливе без плану-
вання, регулювання, координації та контролю за структурами, відповідаль-
ними за її розвиток. Це вимагає розроблення та впровадження туристичної 
політики, тобто систем методів та заходів соціально-економічного, юридич-
ного, закордонного, культурного характеру, які здійснюються парламентами, 
урядами, державними та приватними організаціями, асоціаціями та устано-
вами з метою створення умов для розроблення умов для індустрії розвитку 
туризму, раціонального використання туристичних ресурсів, підвищення 
ефективності функціонування туристичної системи.

Слід зазначити, що туристична політика держави не може бути побудова-
на на основі виключно її внутрішніх умов. Будь-яка країна, яка виходить на 
міжнародний туристичний ринок, вступає у складну систему конкурентних 
відносин з іншими державами. Роль певної держави на міжнародному ринку 
туризму також залежить від того, наскільки правильно та ефективно побудо-
вано та впроваджено туристичну політику.

Розвиток військово-історичного туризму пов’язано із специфічними еко-
номічними та історичними умовами розвитку країни та ступенем зрілості са-
мої туристичної галузі. Мета розвитку та організації військово-історичного 
туризму України:
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• підтримка патріотизму та національної ідеї серед населення;
• ефективне використання існуючого туристичного потенціалу;
• покращення обладнання об’єктів туристичної промисловості;
• гармонізація розвитку туризму, враховуючи характеристики історії 

України;
• підвищення надійності та прибутковості туристичної мережі;
• залучення клієнтів та забезпечення різноманітних товарів та послуг 

для них;
• заохочення співпраці між організаціями, що займаються розвитком 

військово-історичного туризму.
Розвиток військового туризму вимагає величезних зусиль, фінансових ін-

вестицій та підтримки центральних та регіональних органів влади. На жаль, 
сьогодні небагато туристичних агентств пропонують програми, орієнтовані 
на військовий, патріотичний та історичний туризм. Це пов’язано з низьким 
попитом та високими витратами на створення та просування такого турис-
тичного продукту.
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BIOECONOMY:   
DEVELOPMENT  OF   INNOVATIVE ECONOMY

To achieve high rates of economic growth, Ukraine needs to pursue a bio- 
economy — to create a more innovative and low-emission economy, combining 
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the needs of viable Ukrainian agriculture, food security and sustainable use of 
renewable resources. The need for bioeconomy development in Ukraine is due 
not only to economic factors, but also social, environmental and even political  
aspects.

The process of forming the bioeconomy in Ukraine is quite slow: in terms of 
biotech products in 2011 Ukraine ranked 70th, produced only about 0,2 % of all 
biotech products in the world, while the US world leader — 40 %.

Today, the EU-27 bioeconomy employs around 17,5 million people, represen- 
ting 9 % of the workforce. The bioeconomy generates 1,5 trillion euros (about  
10 % of GDP), taking into account the tertiary sector of the bioeconomy (bio- 
services) [1, p. 67].

At the same time, the export of agricultural products of Ukraine to the EU is 
not more than 0,4 million tons per month (from pre-war 5–6 million tons in total) 
[1].

The transition from minerals to renewables is an important element of the eco-
logical transition envisaged by most industrialized countries. The bioeconomy 
will not develop without the involvement of local regions.

In order to better understand what real steps Ukraine needs to take in the bio-
economy, it needs to be structured. However, there is no single approach to the 
bioeconomy in the world, it covers many different sectors, which requires its own 
national methodology.

Based on the EU definition, the European Commission conducted a survey and 
classified the bioeconomy into 3 sectors: core, partial and indirect bioeconomy.

The main bioeconomy includes such areas as agriculture and forestry, fisheries, 
food industry, bioenergy and biofuels.

The partial bioeconomy in the EU includes the chemical industry, plastics, 
construction, pharmaceuticals, the textile industry, waste management and bio-
technology. Engineering, technology, equipment manufacturing, trade, water 
supply and similar services have an indirect impact on the bioeconomy.

Such a classification best calculates the economic contribution of a country’s 
economy to the bioeconomy, but it is difficult to use to identify breakthrough 
technologies in certain industries. Therefore, consider the structuring of the bio-
economy of Ukraine by industry:

• аgriculture;
• forestry;
• fisheries;
• food Industry;
• energy;
• pharmaceuticals;
• construction;
• environmental protection.
The priorities of bioeconomy development are: agriculture, forestry and  

fishing; industrial bioeconomics and bioenergy; biopharmaceuticals and biomedi-
cine; food Industry; environmental (ecological) sphere; water sphere (aquacul-
ture).
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Given the natural resource and innovation potential of Ukraine, the develop-
ment of bioeconomy is the most promising in the field of food, industrial, agricul-
tural, forestry, water, environmental, bioenergy, green energy, biomedicine and 
biopharmaceuticals [2].

In September 2020, the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the “Fore-
cast of Economic and Social Development of Ukraine for 2021–2023”, prepared 
by the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture. According 
to forecasts, in 2020 Ukraine’s GDP will decline by 4,8 % due to the coronavi-
rus and the economic crisis, but from 2021 GDP will grow. The growth will be:  
2021 — 4,6 %, 2022 — 4,3 %, 2023 — 4,7 %. In 2021, Ukraine’s GDP will reach  
4,3 trillion hryvnias, or, taking into account the forecast rate of 29,1 hryvnias/$, 
will amount to $ 147,8 billion.

The trade deficit is $ 10,4 billion. The biggest problem with this indicator is 
that no investments are made in Ukraine. The bioeconomy sector is able to solve 
such problems, especially when it comes to real money and real investment in 
projects that can create added value, create new jobs. As the practice of previ-
ous years shows, the volume of investments in such investments in Ukraine re-
mains below 20 %, while for real growth it needs to be increased to at least 25 %  
of GDP.

The “missing” 5 % or $ 7,4 billion of investments in Ukraine’s economy can be 
provided by the bioeconomy.

Ukraine’s total need for investment in deep grain processing, which means in 
the country’s bioeconomy, is estimated at $ 15 billion, which is twice the amount 
of investment needed for sustainable growth in Ukraine’s economy. Such invest-
ments would create 85,000 high-paying jobs and support 0,5 million jobs.

Sustainable bioeconomy should be aimed at achieving neutrality of land degra-
dation and restoration of degraded lands. Realizing this potential requires invest-
ment, innovation, strategy development and systemic change.

Only two steps need to be taken for the consistent promotion and sustainable 
development of the bioeconomy in Ukraine:

1. Develop a Bioeconomy Strategy and Action Plan for the implementation of 
the strategy.

2. Implement this plan. 
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А. А. ЗАВГОРОДНЯ 
аспірантка ННІУЕБ МАУП

еФекТиВна  сисТема  корпораТиВноГо  упраВліннЯ 

Розвиток підприємства залежить від ефективної системи корпоративного 
управління. Формування ефективної системи корпоративного управління 
потребує врахування міжнародних стандартів та принципів, специфічних 
характеристик реальних умов та відносин, які склалися у процесі розвитку 
акціонерних товариств.

Під системою корпоративного управління розуміється організаційна мо-
дель, за допомогою якої акціонерні товариства представляють та реалізують 
права та інтереси акціонерів і взаємодіють із стейкхолдерами. Система кор-
поративного управління включає також сукупність взаємопов’язаних еле-
ментів, відносини між ними та механізми (розподіл прав та обов’язків між 
органами управління), які визначають принципи, правила, процедури та 
способи прийняття управлінських рішень і здійснення контролю органами 
управління товариства. 

Корпоративне управління розглядається як процес, який використовуєть-
ся для спрямування та управління акціонерним товариством з метою підви-
щення його вартості (капіталізації), отримання максимального прибутку та 
узгодження корпоративних інтересів, а також являє собою сукупність струк-
тур і взаємопов’язаних процесів для управління і контролю над акціонерною 
компанією. На формування системи корпоративного управління впливають 
акціонери, трудові колективи, профспілкові комітети, держава, місцеві орга-
ни влади, кредитори, потенційні інвестори та інші особи. Ефективна систе-
ма корпоративного управління забезпечує створення в акціонерних товари-
ствах умов щодо узгодження інтересів акціонерів, керівництва, персоналу та 
усіх стейкхолдерів [2]. 

В Україні розвивається дворівнева, а не єдина (унітарна) модель корпо-
ративного управління і відбувається процес концентрації акціонерного ка-
піталу. Через вихід вітчизняного бізнесу на міжнародні ринки запозичень 
капіталу, а також формування вітчизняного організованого ринку цінних 
паперів, процес концентрації акціонерного капіталу зміниться деконцентра-
цією. Встановлено, що розпорошена форма акціонерного капіталу, розвинені 
інститути, а також інфраструктура корпоративного управління є ключовими 
елементами ринкової системи корпоративного управління.

Корпоративне управління базується на положеннях економічної теорії 
фірми та управління організацією. За сучасних умов розвитку корпоратив-
них відносин воно має аналізуватися як з позитивного, так і з нормативно-
го боку і враховувати відносини між власниками (владою) та управлінням 
в акціонерному товаристві. Аналізуючи систему корпоративного управлін-
ня, використовують положення основних сучасних теорій корпоративного 
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управління, а саме: агентських відносин (менеджери акціонерних товариств 
виступають як агенти  акціонерів і мають відстоювати їх інтереси); влади —  
у контексті відносин власності на цінні папери, прийняття управлінських рі-
шень та довірчого управління; заінтересованих осіб та організаційної ієрархії 
(дистанції та відносності влади). 

На основі аналізу генезису корпоративного управління виділено ос-
новні етапи становлення та розвитку корпоративного управління: перший 
етап — кінець XIX — поч. XX ст., який характеризується “домінуванням у 
прийнятті управлінських рішень акціонерів”; другий етап — початок 30 — 
50-х років XX ст. — “домінування в прийнятті управлінських рішень най-
маних менеджерів”; 50 — кінець 80-х років XX ст. — “запровадження за-
гальних правил та принципів у сфері корпоративного управління”; початок  
1990-х років — до сьогодення, — “вирішення проблеми системного підходу до 
корпоративного управління”. Нині відбувається процес реформування сис-
теми корпоративного управління у більшості країн світу. Особливо зазна-
чена проблема загострилася за умов глобальної кризи і потребує наукового 
пошуку нових дієвих механізмів та інструментів корпоративного управління 
і форм корпоративного контролю з урахуванням впливу цифрових техноло-
гій [1]. 

На основі аналізу прогресивного досвіду корпоративного управління 
в окремих типах акціонерних товариств з різною структурою акціонерно-
го капіталу можна дійти висновку, що ефективна система корпоративного 
управління повинна характеризуватися  такими ознаками: цілісністю, що 
досягається за рахунок вироблення єдиної мети розвитку акціонерного то-
вариства (корпоративної стратегії розвитку); взаємообумовленістю функ-
ціонування елементів корпоративного управління, що досягається чітким 
розподілом функцій між органами управління акціонерних товариств; іє-
рархічністю (виділення в системі рівнів управління — стратегічний центр 
(вищий орган управління, наглядова рада, правління); оперативний рі- 
вень — корпоративний центр (корпоративний секретар, управління персона-
лом, комунікації з акціонерами та стейкхолдерами); операційний рівень (ке-
рівництво структурних підрозділів підприємства, організація виробництва); 
адаптивністю системи корпоративного управління, тобто здатністю присто-
совуватися до змін умов зовнішнього середовища акціонерного товариства 
за рахунок зміни структури, функцій окремих елементів, або залучення до-
даткових ресурсів [3].

Дослідження засвідчило, що залучення стейкхолдерів до комунікацій у 
системі корпоративного управління сприяє створенню нових можливостей 
розвитку акціонерних товариств та їх адаптації до економічної системи в 
цілому з урахуванням мінливого зовнішнього середовища і глобальних тен-
денцій. Виходячи з міжнародних стандартів та принципів корпоративного 
управління, а також з метою трансформації системи корпоративного управ-
ління і впровадження корпоративної соціальної відповідальності стейкхол-
дерів класифікують на зовнішніх і внутрішніх. До внутрішніх належать:  
акціонери, інвестори, співробітники, профспілки, споживачі, жителі, партне-
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ри (постачальники матеріалів, послуг та обладнання), заклади освіти, нау-
кові установи. До зовнішніх належать: регулюючі органи (органи державної 
влади та місцевого самоврядування), члени сімей співробітників, міжнарод-
ні організації, громадські і неурядові організації, засоби масової інформації 
та рейтингові агентства, фінансові інститути. 

Зазначений підхід можна використовувати у практиці управління вітчиз-
няними акціонерними товариствами, що призведе до ефективного функціо-
нування та виходу на новий рівень функціонування.
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поколіннЯ  “Z” Та “ALFA” Як  персонал:  
особлиВосТі  упраВліннЯ,  
Виклики  Та  перспекТиВи

Еволюційні світові процеси, суспільний розвиток, світоглядні зміни так 
чи інакше, об’єктивно відбиваються на кожному наступному поколінні. По-
ряд з наступництвом поколінь водночас виникають явища, ознаки, які відріз-
няють кожне наступне покоління від попереднього, зокрема: зміни пріорите-
тів, ставлення до обставин, ціннісних орієнтирів; потреба в самоактуалізації, 
самовдосконаленні та саморозвитку; вираження певної розкутості, потреба 
відчувати себе вільними та впевненими. Саме таке покоління сучасна наука 
та практика управління персоналом характеризує як покоління “Z” та поко-
ління “Аlfa”.

Так звана “теорія поколінь”, розвиток якої було розпочато у 1991 р., пе-
редбачає шість типових видів у суспільстві, тобто поколінь. Кожне таке по-
коління має свої цінності, ідеї, бачення сучасності, потреби тощо. На сьогод-
ні теорія поколінь розглядає вже вісім видів поколінь: втрачене покоління 
(народжені у 1880–1900 рр.); величне покоління або покоління переможців 
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(1901–1924 рр.); мовчазне покоління (1925–1945 рр.); бебі-бумери (1946–
1964 рр.); покоління “X”, невідоме покоління (1965–1982 рр.); покоління “Y”, 
мілленіали (1983 р. — середина 1990-х рр.); покоління “Z”, центеніали або 
покоління “ЯЯЯ” (середина 1990-х — середина 2000-х рр.); покоління “Alfa” 
(народжені після 2010 р. до 2025 р.) [1].

Саме покоління нового типу наразі визнано покоління “Z”, люди якого за 
характером вільні, креативні, незалежні. На сьогодні це покоління становить 
не менше 20 % працівників у всьому світі, що зумовило потребу модернізу-
вати систему управління персоналом на основі врахування, особливостей, 
цінностей та ризиків [3, с. 87]. Представники покоління “Z” народжене у су-
спільстві з Інтнернетом, інформаційними потоками, мобільними технологія-
ми, активними глобалізаційними процесами, що сприяло формуванню так 
званого “кліпового мислення”, яке дає можливість швидко перемикатися між 
різними інформаційними фрагментами в умовах безперервного інформа-
ційного потоку, виконувати одночасно кілька завдань. Водночас, “слабким” 
місцем є нестача постійної уваги та посидючості. Тому система управління 
персоналом щодо “Z”-покоління має враховувати специфічні психологічні 
особливості [2, с. 31]:

• цінностями представників “Z”-покоління є рівність та відсутність дис-
кримінації;

• оптимістичність та амбітність;
• важливість самоактуалізації та повноцінною трудовою діяльністю у 

позитивній робочій атмосфері;
• представники цього покоління завжди “на зв’язку”, постійно вико-

ристовують месенджери та соцмережі для комунікації з оточенням;
• для представників “Z”-покоління немає нічого неможливого, їх амбіт-

ність є більшою, аніж у покоління “X”.
HR-менеджери звертають увагу на низку негативних характеристик, при-

таманних працівникам “Z”-покоління, зокрема, індивідуалізм та інфанти-
лізм.

З огляду на зазначене, управління персоналом покоління “Z” має бути 
специфічним, яке враховує мотиваційні чинники: підтримка індивідуалізму, 
унікальності; чіткі інструкції та роз’яснення; схвалення; недопущення жор-
сткої критики; кар’єрний розвиток, набуття ділової репутації, можливість 
самовдосконалення; багатозадачність; наявність старшого колеги, менто-
ра, який підтримає у процесі розвитку та адаптації, без агресивного тиску  
[2, с. 32].

Отже, для формування успішної робочої команди з представників “Z”-по-
коління керівнику необхідно враховувати зазначені характерні риси й  
особливості, що сприятиме результативності роботи.

Наступники “Z”-покоління фактично ще діти, проте за кілька років вони 
будуть представлені на ринку праці, і це — покоління “Alfa”. Вони також, і 
майже від народження перебувають у середовищі інформаційних техноло-
гій, відчули на собі вплив пандемії COVID-19 та адаптувалися до формату 
онлайн-навчання та спілкування. Це, звичайно, впливатиме на їх характери-
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стики на ринку праці в найближчій перспективі. Спробуємо спрогнозувати 
пріоритети, цінності та особливості покоління “Alfa” як майбутніх праців- 
ників: 

• різнобічність та освіченість, навчання протягом життя та трудової ді-
яльності;

• пріоритет навичок над дипломами;
• потреба у високих технологіях, складності у співпраці з представника-

ми старших поколінь через “цифровий” розрив;
• інноваційне мислення та пошук інноваційних способів життєдіяльнос-

ті;
• відсутність побоювань щодо публічності та демонстрація своєї особи-

стості у відкритому інформаційному просторі;
• потреба у гнучкості трудового графіку та режиму праці;
• нормальне сприйняття різноманітності щодо расових, етнічних, ген-

дерних, сексуальних ознак, вікових параметрів та фізичного стану здо-
ров’я;

• вразливість ментального здоров’ям більше, аніж у попередніх поколінь, 
що потребуватиме підтримки роботодавцем їх емоційного, фізичного 
та психічного здоров’я;

• мінімальний розподіл роботи та особистого життя, оскільки бачили, як 
організовували батьки роботу з дому під час пандемії;

• потреба в постійному соціальному визнанні, що формуватиме відчуття 
своє важливості та цінності у колективі.

Таким чином, покоління “Alfa” вже є і має буті надалі предметом науко-
вих досліджень, оскільки саме ці представники ставатимуть дієвою основою 
на ринку праці, будуть найбільш активною та креативною частиною су-
спільства, що безумовно, зумовить необхідність та доцільність змін системи 
управління персоналом. 
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слідЧі  (розШукоВі)  дії  Як  засоби  оТриманнЯ   
доказіВ  у  криміналЬному  проВадженні

У чинному Кримінально-процесуальному кодексі (КПК) України виз-
начено чіткий порядок провадження слідчих (розшукових) дій як основних 
засобів отримання доказів у кримінальних провадженнях. Важливим засо-
бом збирання та перевірки доказів у кримінальному провадженні є слідчі 
(розшукові) дії. Від того, наскільки будуть дотримані вимоги законодавства 
під час їх проведення залежить можливість повного й неупередженого роз-
слідування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Питання про доказування в кримінальному провадженні та слідчі (розшу-
кові) дії як засіб такого доказування неодноразово досліджували у своїх 
працях такі вчені, як: О. Баєв, Р. Бєлкін, В. Галаган, В. Гончаренко, А. Ду-
бинський, А. Лазарєв, О. Ларін, І. Лузгін, Б. Лук’янчиков, Є. Лук’янчиков,  
С. Мєлєшев, М. Михеєнко, В. Нор, О. Осауленко, М. Погорецький, Д. Сер-
гєєва, О. Старенький, С. Стахівський, І. Цилюрик, С. Шейфер, В. Шибіко,  
А. Шульга, М. Шумило та ін. Проте, незважаючи на вагомий внесок указаних 
науковців у вирішенні окресленої проблематики, чимало питань і досі зали-
шається дискусійними. Зокрема, відсутня узгодженість наукових позицій 
щодо визначення поняття та ознак слідчих (розшукових) дій як складової 
досудового розслідування [1, с. 106].

В. Галаган правильно підмічає, що кожна слідча дія є дією процесуаль-
ною, яка не лише зазначається, а й детально врегульовується у чинному КПК 
України. Разом з тим, при віднесенні процесуальних дій до слідчих залиши-
лися суперечливі і невизначені положення [2, с. 1].

У ч. 1 ст. 223 КПК України закріплено, що слідчі (розшукові) дії є дія-
ми, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже от-
риманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. При цьому 
законодавець зазначає, що підставами для проведення слідчої (розшуко-
вої) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досяг-
нення її мети [3]. З наведеного помітно, що слідчі (розшукові) дії є нічим 
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іншим як засобом доказування. Останнє згідно з ч. 2 ст. 91 КПК України 
полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обста-
вин, що мають значення для кримінального провадження [3]. Крім того, в 
ст. 93 зазначеного нормативно-правового акта вказується, що збирання до-
казів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, 
представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у 
порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому сторона обвинувачення 
здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та 
негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, 
висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших 
процесуальних дій, передбачених КПК України, а сторона захисту, потер-
пілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється проваджен- 
ня, — шляхом витребування та отримання від органів державної влади,  
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, служ-
бових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків  
експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слід-
чих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших проце-
суальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити 
подання суду належних і допустимих доказів [3]. Тобто сторона обвинува-
чення з метою доказування з урахуванням конкретних обставин криміналь-
ного провадження використовує такий засіб збирання доказів, як проведення 
слідчих (розшукових), у тому числі негласних, дій. Що ж стосується сторони 
захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюєть-
ся провадження, то вони не є суб’єктами проведення слідчих (розшукових) 
дій. Проте вони вправі ініціювати їх проведення шляхом подання слідчому, 
прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаче-
ному ст. 220 КПК України [3].

Отже, як свідчить вивчення практичних джерел, результати слідчих 
(розшукових) дій під час досудового розслідування в кримінальних провад-
женнях мають значення ключових доказів щодо доказування вини у скоєнні 
злочину. Слід зауважити, що слідчі (розшукові) дії виокремлюються із числа 
інших процесуальних дій саме певними ознаками, такими як: пізнавальний 
характер і спрямованість на пошук доказів (обставин справи).
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адмінісТраТиВно-праВоВі  аспекТи  ФормуВаннЯ 
міГраціЙної  поліТики  україни

Дослідження міграційних процесів в Україні, їх глобалізація та інтенси-
фікація в умовах сьогодення говорить про необхідність мінімізації їх нега-
тивних наслідків, забезпечення прав і свобод мігрантів та всього населення, а 
також активної участі держави  у врегулюванні цих питань, а саме: розвитку 
та удосконалення державної міграційної політики [1].

Як один із напрямів політики держави, міграційна політика, використо-
вуючи законні форми і методи (у тому числі й адміністративно-правові), по-
винна бути орієнтована на організацію та управління міграційними процеса-
ми з метою досягнення інтересів держави у сфері економічного, соціального 
та демографічного розвитку українського суспільства, що передбачає врегу-
лювання та дотримання принципів міжнародного та українського права [2].

Згідно зі Стратегією державної міграційної політики України на період 
до 2025 р., її основною метою є направлення зусиль держави і суспільства на 
формування та реалізацію державної міграційної політики, здійснення по-
зитивного впливу на поєднання і згуртованість української нації та безпеку 
держави, пришвидшення розвитку соціально-економічних процесів, вплив 
на зменшення темпів депопуляції, стабілізацію кількісного та якісного скла-
ду населення, задоволення потреб економіки в робочій силі, відповідність 
міжнародним стандартам і міжнародним зобов’язанням України, привернен-
ня уваги до міграційних проблем, спрямування і консолідація суспільства з 
метою їх розв’язання, забезпечення взаємозв’язку міграційної політики з ін-
шими напрямами діяльності держави, перехід від політики реагування у від-
повідь на внутрішні та зовнішні чинники у сфері міграції до більш активної і 
цілеспрямованої політики [1; 3].

Нормативно-правовою основою державної міграційної політики є си-
стема юридичних норм, за допомогою яких держава регулює, координує і 
контролює  виникнення та розвиток міграційних явищ і процесів в Украї-
ні.  Саме такі норми містяться в нормативних актах різної юридичної сили 
(Конституції України, законах України, актах Президента України та цен-
тральних органів виконавчої влади, міжнародно-правових актах), формують 
і регулюють різні аспекти і напрями міграційної політики та поводження 
суб’єктів цієї діяльності (закони України “Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту”, “Про державний кордон України”, “Про Держав-
ну прикордонну службу України”, “Про прикордонний контроль”, “Про від-
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повідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських 
перевезень”, “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України”, “Про зовнішню трудову мі-
грацію”, “Про імміграцію”, “Про єдиний державний демографічний реєстр”  
та ін. Заходи адміністративного примусу, що можуть застосовуватися до іно-
земців, та порядок їх реалізації визначені кодифікованими нормативно-пра-
вовими актами — Кодексом України про адміністративні правопорушення та 
Кодексом адміністративного судочинства України).

Значний вплив на розвиток та становлення державної міграційної політи-
ки України здійснюють міжнародні нормативно-правові акти, їх імплемен-
тація у національне законодавство України відповідно до норм і принципів 
міжнародного права (конвенції, договори, угоди, які згідно з Конституцією 
України є частиною національного законодавства нашої країни).

Отже, в ході свого розвитку міграційне законодавство України притер-
піло певних трансформацій, при цьому основні адміністративно-правові 
аспекти щодо забезпечення міграційної політики України і в подальшому 
повинні бути спрямовані на управління міграційними процесами, повернен-
ня (репатріацію) на історичну батьківщину раніше депортованих з терито-
рії України; сприяння процесу повернення в Україну вихідців з України та  
їхніх нащадків (дітей, онуків), врегулювання обсягів міграційних потоків 
(особливо пов’язаних з трудовою міграцією, еміграція висококваліфікова-
них фахівців та молоді, забезпечення їх прав), здійснення імміграційного 
контролю, недопущення та боротьбу з нелегальною міграцією, адаптаційни-
ми та інтеграційними процесами на території України, зміцнення безпеки 
країни, моніторингом міграційної ситуації та процесів в контексті постійних 
викликів і загроз в умовах воєнного стану та гібридної війни з росією, вступу 
України до ЄС та розвитку різноманітних світових глобалізаційних проце-
сів, розвиток міжнародного співробітництва з метою вирішення актуальних 
питань у сфері зовнішньої міграції тощо [4]. Важливим аспектом є постійне 
вивчення міжнародного досвіду адміністративно-правових основ міграцій-
ної політики та подальша гармонізація правового регулювання контроль-
но-міграційного процесу в Україні [2].

Таким чином, створення, формування та подальше вдосконалення ефек-
тивної нормативно-правової бази для правового регулювання міграційної 
політики є однією з найважливіших умов стабільного існування українсько-
го суспільства. Для досягнення поставленої мети створення нормативної 
бази слід розробити перелік нормативно-правових актів, необхідних для ре-
гулювання державної діяльності у сфері міграції.
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заГалЬні  принципи  циВілЬноГо  законодаВсТВа 
україни:  понЯТТЯ  Та  сисТема

Як відомо, слово “принцип” (від лат. principium) позначає основу, керуючу 
ідею, вихідне становище. Принципи права є найважливішу юридичну кате-
горію. У філософській літературі “принцип” визначається як безпосереднє 
узагальнення досвіду та фактів, результатом якого є основна думка, ідея, 
що служить для побудови будь-якої теорії. У логіці принцип — централь-
не поняття як основа системи, що представляє узагальнення та поширення 
будь-якого становища на всі явища цієї галузі, якою цей принцип абстраго-
ваний. 

Проблема розробки теоретичних засад регулювання суспільних відносин 
завжди гостро стояла перед юридичною наукою. Розвиток теорії права по-
требує своєчасного переосмислення низки категорій, виходу на новий рівень 
досліджень.  Поряд із предметом цивільно-правового регулювання принци-
пи цивільного права мають тісний зв’язок. Існуючий взаємозв’язок між ме-
тодом цивільно-правового регулювання та принципами не означає їх тотож-
ності, оскільки такі категорії мають спільні та особливі риси. Принципи, і 
спосіб цивільно-правового регулювання висловлюють сутнісні особливості 
цивільного права. Однак, якщо метод характеризує його через способи на ре-
гульовані відносини, то принципи виступають як основи цивільного права. 

Правові принципи — це правові ідеї, що становлять головну ланку всієї 
власне правової матерії, “стиснутий, концентрований вираз змісту права”, 
“сутність центральної ланки юридичної організації (внутрішньої форми) 
правового матеріалу”, свого роду “стрижень” юридичних конструкцій. Будь-
яка система, у тому числі і система правового регулювання, буде стійкою, ста-
більною, здатною до послідовного розвитку, коли вона має у своїй структурі 
основні, базові елементи, що визначають її сутність, будову, функціонування 
та призначення. Для системи права визначальними елементами виступають 
правові норми-принципи. Принципи права надають визначальний вплив на 
правотворчість та правозастосування, оскільки вони є безпосереднім орієн-
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тиром для законодавця та правозастосовника, але водночас вони надають і 
самостійний вплив на суспільні відносини, що підлягають правовому регу-
люванню.

Є. О. Харитонов робить висновок, що справедливим є “по-перше, припу-
щення про нетотожність понять “принципи приватного права” і “принципи 
цивільного права” і, по-друге, про нетотожність понять “засади цивільного 
законодавства” і “принципи цивільного права”. Перший висновок випливає 
з того, що поняття “приватне право” є ширшим, ніж поняття “цивільне пра-
во”, про що йшлося раніше. Підґрунтям другого висновку є теза, що поняття 
“цивільне право” може вживатися у кількох значеннях: галузь права, система 
законодавства, частина науки про право, навчальна дисципліна. Визначаль-
ним поміж них є розуміння цивільного права як галузі права. Тому при екс-
траполяції принципів приватного права на національний рівень слід вести 
мову про “принципи цивільного права”. Принципи цивільного права ґрун-
туються на принципах приватного права, але не збігаються з ними повністю, 
оскільки у цивільному праві, на відміну від права приватного, мають місце 
як диспозитивні, так й імперативні елементи (публічні договори, недоговір-
ні зобов’язання, спадкування тощо). Разом із тим можна виокремлювати, як 
це зроблено у ЦК України, “принципи (загальні засади) цивільного законо-
давства”. Останні частково збігаються з принципами цивільного права, а ча-
стково ні. Такий підхід і має бути визначальним при визначенні принципів 
цивільного права” [1, с. 13]. 

Для принципів усіх галузей, у тому числі й цивільного права, характерні 
такі суттєві ознаки:

• стабільний характер нормативно-керівних положень;
• виступають основою практичної діяльності правотворчих органів, 

суб’єктів цивільного права.
У Словнику української мови Бориса Грінченка поняття принципів не 

згадується. Натомість, вживаним було поняття “засади” у значенні “під-
ґрунтя, основа” [2].

Значення правових принципів як керівних положень цивільного права 
полягає у високому ступені важливості та обов’язковості для всіх без ви-
нятку учасників цивільних правовідносин. Внаслідок цього всім цивіль-
но-правовим принципам необхідно належне та відповідне виконання ними 
функцій нормативного закріплення. Серед ознак принципів цивільного за-
конодавства цивілісти традиційно називають їх правове закріплення. Зокре-
ма зазначається, що принципи цивільного права існують і у вигляді правових 
ідей, а також у вигляді нормативно закріплених принципів цивільного права, 
відповідно до яких здійснюється правове регулювання цивільних відноси  
[3, с. 6 ].

У ст. 3 ЦК України закріплено такі цивільно-правові принципи:
1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя лю-

дини, тобто ніхто не має права втручатися в особисте та сімейне життя фізич-
ної особи без її згоди, окрім випадків, які прямо передбачені Конституцією 
України;
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2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, установ-
лених Конституцією України та законом, тобто право власності в Україні є 
непорушним. Цей принцип забезпечує особі гарантію її економічної неза-
лежності та майнової відокремленості від інших учасників цивільних право-
відносин;

3) свобода договору, тобто учасники цивільних правовідносин вільні у 
можливості вступу в договірні відносини, а також у виборі виду договорів, 
контрагентів та умов договору тощо;

4) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом, особи 
вільні у виборі підприємницької діяльності (виключенням можуть бути де-
путати, посадові та службові особи органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування);

5) судовий захист цивільного права та інтересу, тобто у разі порушення 
цивільного права чи інтересу, а також у разі створення перешкод щодо їх 
здійснення особа має гарантовану можливість захистити їх у судовому по-
рядку;

6) справедливість, добросовісність та розуміння. Цей принцип означає, 
що регулювання та охорона цивільних правовідносин мають відбуватися 
справедливо, добросовісно та розумно. Він спрямований на ствердження в 
українській правовій системі принципу верховенства права [4].

Отже, проблеми принципів права як у теорії права, так і в галузевій право-
вій науці є предметом дослідження вчених протягом багатьох років, оскільки 
принципи права відображають ті соціальні зміни, що відбуваються у проце-
сі розвитку суспільства. Принципи права володіють властивостями об’єк-
тивності та суб’єктивності. Правові принципи мають об’єктивний характер, 
оскільки об’єктивно існуючі суспільні відносини детермінують реальний 
зміст принципів. Сформульовані наукою у тій чи іншій галузі людської ді-
яльності основні ідеї виступають як результат активного, творчого став-
лення людини до навколишньої дійсності. Об’єктивні властивості принци-
пів у тому, що вони тісно пов’язані між собою, та виключення одного з них 
призводить до порушення функціонування всієї правової системи загалом. 
Суб’єктивний початок полягає в можливості вибору сукупності принципів, 
які будуть покладені на основу тих чи інших правових інститутів та норм 
цивільного права.
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проблеми  реалізації  
імміГраціЙної  поліТики  україни

Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України “Про схвалення 
Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року” 
[4] цілями міграційної політики у сфері легальної міграції в Україну визна-
чено такі: сприяння легальній міграції в Україну, узгодженій із соціальною 
політикою та економічний розвиток держави на забезпечення успішної інте-
грації іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на закон-
них підставах, в українське суспільство.

Роль імміграції як чинника соціально-економічного розвитку істотно зро-
стає в умовах скорочення населення (смерті постійно перевищують наро-
джуваність). Оскільки потенціал зростання населення в Україні вичерпано, 
подальше скорочення загальної чисельності населення неминуче, особливо 
в працездатному віці. Темпи зменшення населення в Україні навряд чи  мо-
жуть бути однаковими на всій території: майже за будь-яких умов кількість 
жителів, інших багатофункціональних міст, великих курортних зон істотно 
не зменшиться. Тож навіть якщо населення всієї країни зменшиться в півто-
ра рази, деякі райони стануть у два-три рази менш заселеними, а деякі райо-
ни (із сприятливими умовами проживання) стануть безлюдними.

Концепція “альтернативної” міграції, запропонована Відділом народо-
населення ООН, є важливим досягненням у світовій соціально-економічній 
науці та тенденції депопуляції, яка охоплює переважну більшість європей-
ських країн. Відповідно до цієї концепції можна підтримувати стабільність 
чисельності населення економічно розвинених країн і співвідношення між 
різними віковими групами на прийнятному рівні за рахунок припливу мігра-
ції з країн, які розвиваються [2, с. 54].

Тому основний важіль, що впливає на розвиток населення, лежить у зоні 
міграції населення. Водночас світовий досвід свідчить, що успіх політики 
інтеграції іммігрантів значною мірою залежить від їх частки серед місцево-
го населення. Невеликі групи іммігрантів, зазвичай, швидко інтегруються в 
суспільство приймаючої країни, тоді як великі групи людей спільного етніч-
ного походження (особливо якщо вони прибувають до країни перебування 
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на короткий проміжок часу) часто утворюють стабільну діаспору, яка про-
живає в країні перебування, відповідно до своїх законів за межами правового 
поля. Демографічний дефіцит України, особливо в деяких регіонах, настіль-
ки великий, що масштаби імміграції, необхідні для його компенсації, можуть 
поставити під загрозу згуртованість і внутрішню рівновагу суспільства, а 
також труднощі адаптації корінного та іммігрантського населення одне до 
одного [3, с. 95].

На ключові питання анкет опитування іноземців: “Наскільки добре  
законодавство захищає права іноземців в Україні?” та “Як Ви вважаєте, чи 
забезпечені в Україні умови для інтеграції іммігрантів в українське суспіль-
ство?” більшість респондентів вибрали проміжні варіанти відповідей. Це є 
свідченням того, що держава досягла певних результатів у сфері політики 
інтеграції іммігрантів, однак реалізовані заходи є явно недостатніми. Ефек-
тивність дій державної політики у сфері інтеграції іммігрантів залишаєть-
ся незадовільною. Доступ мігрантів до працевлаштування, послуг освіти,  
медичного обслуговування, забезпечення житлом є обмеженим через наяв-
ність законодавчих неузгодженостей та дискримінаційних положень, необіз-
наність та низький рівень володіння мовою мігрантами, а також унаслідок 
дій інших гравців (роботодавців, працівників закладів охорони здоров’я 
тощо) та через об’єктивні причини (невідповідність якості послуг потребам 
мігрантів) [1].

Для підвищення ефективності імміграційної політики України в контек-
сті реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 
2025 р. слід здійснити такі заходи: 

• надати можливість іноземним студентам перебувати на території Укра-
їни протягом року після закінчення навчання; 

• встановити пільгові умови для отримання цими особами дозволів на пе-
ребування та працевлаштування в разі готовності українського працедавця 
надати їм робоче місце відповідно до набутої спеціальності; 

• запровадити опитування становища іноземців; 
• налагодити обмін інформацією між громадами, громадськими органі-

заціями та урядовими структурами України, зокрема відомостями щодо чи-
сельності та складу членів організацій мігрантів, проблем, з якими вони сти-
каються, допомоги, яку вони потребують;  

• розробити та розповсюдити інформаційно-просвітницькі матеріали для 
ознайомлення іммігрантів із механізмами захисту від дискримінації націо-
нальними мовами громад; 

• створити умови для адаптації навчального процесу в загальноосвітніх 
навчальних закладах для інтеграції мігрантів та біженців, які недостатньо 
володіють державною мовою шляхом розробки та впровадження методики 
навчання іноземців та видання спеціалізованих підручників;  

• розробити загальні програми для українських дітей із толерантності та 
поваги різноманіття; у такі програми необхідно включати практичні завдан-
ня та ширше розглядати тему недискримінації та рівності для формування 
толерантного ставлення до мігрантів;  
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• сформувати повноцінну систему інформування населення щодо необ-
хідності здійснення активної імміграційної політики та щодо формування 
толерантності в суспільстві; 

• налагодити обмін персоніфікованою інформацією між ДМС (відомо-
сті про шукачів міжнародного захисту, яким відмовлено в такому захисті 
в Україні, інших осіб, які втратили підстави для законного перебування в 
Україні) та АДПС (відомості про виїзд за межі країни цих осіб); 

• опрацювати питання залучення мігрантів до України, зокрема, шляхом 
розробки програм циркулярної міграції; визначити категорії мігрантів, на 
яких поширюється легалізація. 

На сьогодні політика інтеграції іммігрантів в українське суспільство пе-
ребуває на початковому етапі розроблення. У контексті реалізації Стратегії 
державної міграційної політики України на період до 2025 року слід посили-
ти цей напрям міграційної політики держави.
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криміналЬниЙ  аборТ:  заГалЬна  ХаракТерисТика

Охорона материнства мала важливе значення з найдавніших часів. У пе-
ріод сьогодення особливу складність являє врегулювання законодавчих норм, 
що стосуються здійснення аборту. Оскільки це питання займає особливу сфе-
ру суспільних відносин, що стосуються, перш за все, матері, значну роль має 
питання її медичного стану. Зробивши незаконно аборт, особа не виключає 
для себе ризики щодо власного життя.
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Досі в Україні було виконано лише дві ґрунтовні наукові розробки ок-
ремих питань кримінально-правової характеристики незаконного прове-
дення аборту. Йдеться про дисертації К. Черевко “Кримінально-право-
ва характеристика незаконного проведення аборту” (захищена 2011 р.) та  
І. Павленко “Кримінальна відповідальність за незаконне проведення абор-
ту” (захищена 2013 р.). Окремі проблеми кримінальної відповідальності 
за незаконне проведення аборту також досліджували такі вчені-юристи, як  
С. Анощенкова, М. Бажанов, Ю. Баулін, В. Борисов, С. Бородін, В. Глушков, 
Ю. Гоголь, І. Горелик, В. Грищук, П. Дагель, М. Загородніков, А. Жижиленко, 
А. Красіков, Н. Крилова, В. Куц, Г. Лапко, Л. Лебідь, Л. Лозанович, Є. Моі-
сеєв, В. Мисливий, Л. Остапенко, А. Орлеан, О. Попов, В. Панкратов, А. Пі- 
онтковський, М. Радченко, С. Романов, В. Сташис, М. Таганцев, В. Тацій,  
В. Трубников, В. Устименко, Р. Шарапов, М. Шаргородський, Н. Ярмиш  
та ін. [1, с. 16].

У межах соціальної системи формується хоч терпиме, але застережливе 
ставлення до свободи жінки у формуванні свого репродуктивного життя в 
контексті вчинення абортів (особливо це має значення щодо неповнолітніх). 
Самі ж суспільні відносини як об’єкт кримінально-правової охорони ста-
новлять певні зв’язки між людьми (суб’єктами відносин), що утворюються 
в процесі сумісної матеріальної і духовної діяльності на підставі певного за-
собу виробництва і специфіки, яка притаманна кожному етапу історичного 
розвитку суспільства. У нашому випадку йдеться про нематеріальні суспільні 
відносини з приводу охорони таких благ людини, як благо життя та здоров’я 
[1, с. 77–78].

Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за здійснення 
двох видів абортів: 

1) проведення аборту особою, яка не має вищої медичної освіти (ч. 1 ст. 134 
КК України). Суб’єктами цього злочину визнаються особи, які не мають ви-
щої медичної освіти (медсестри, акушерки, фельдшери та інші особи, які ма-
ють середню медичну освіту), незалежно від того, де вони здійснювали аборт; 

2) особи, які взагалі не мають ніякої медичної освіти для здійснення ква-
ліфікованого аборту (ч. 2 ст. 134 КК України). Незаконний аборт визнаєть-
ся кваліфікованим, якщо його проведення спричинило тривалій розлад здо-
ров’я, безплідність чи внаслідок якого сталася смерть потерпілої.

Обов’язковою ознакою кримінального аборту є настання злочинного на-
слідку — припинення вагітності, з цього моменту, злочин вважається закін-
ченим. Якщо ці наслідки не настали, то вчинене кваліфікується як замах на 
аборт за ст. 15 і відповідною частиною ст. 134 КК України [2, с. 265].

Відповідальність за ст. 134 КК України настає і у тому разі, коли жінка по-
годжується на переривання вагітності під впливом погроз з боку інших осіб. 
Особи, які не лише примушують жінку до штучного переривання вагітності, а 
й сприяють незаконному проведенню аборту (наприклад, надають приміщен-
ня, інструменти або заздалегідь обіцяють приховати сліди злочину), мають 
притягуватись до відповідальності за ч. 5 ст. 27, ст. 134 КК України як пособ-
ники [2, с. 265].
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Отже, загалом рівень притягнення до кримінальної відповідальності за 
незаконне проведення аборту є дуже низьким. Розслідування злочинів цього 
типу супроводжується низкою проблем, таких як складність збирання дока-
зової бази. Слідчі дії в разі вчинення кримінального аборту проводити важко. 
На мою думку, доцільно запропонувати проаналізувати досвід зарубіжних 
країн з вирішення даних питань.
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понЯТТЯ  ВоЄнниХ  злоЧиніВ 

Воєнний злочин — це складна категорія, що включає збірні злочини і пе-
редбачає усвідомлене порушення законів та звичаїв війни.

Воєнні злочини передбачені міжнародними нормативними документами і 
визначають наявність порушення правил ведення бойових дій та принципів 
міжнародного гуманітарного права [1].

Перша згадка про порушення правил ведення бойових дій відома з часів  
3 тис. до н. е. в Єгипті, а пізніше в інших державах. Воєнні злочини можуть 
бути умисними або з необережності [1].

В історичних джерелах Махабхарата і законів Ману передбачена заборо-
на воїнам убивати безпомічних ворогів та ворогів, які здалися. Військовопо-
лонених відправляли на батьківщину. В Китаї також відомі подібні норми. 
У Греції правила війни застосовувались у вигляді закону [2, с. 120–125]. З 
вказаного можна зрозуміти, що воєнні злочини сформувались у період іс-
нування стародавніх держав Єгипту, Китаю та Греції. З цього періоду почи-
нається дискусія про поняття та види воєнних злочинів, адже періодично 
держави перебувають у стані війни і це питання потребує практичного вирі- 
шення.
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Виникнення поняття воєнних злочинів пояснюється поступовим виник-
ненням законів та звичаїв війни, які не допускають посягання з використан-
ням певної зброї, набоїв, способів, методів війни, заподіяння шкоди мирним 
громадянам, поводження з військовими, зокрема з полоненими та поранени-
ми, які не можуть протистояти насильству.

Давно визначені норми, які передбачають правила ведення війни та мож-
ливі злочини під час війни.

У правовому регулюванні поняття “воєнний злочин” з’являється достат-
ньо пізно, а саме — у 1864 р., коли прийняли Женевську конвенцію про по-
ліпшення долі поранених і хворих воїнів у діючих арміях. У вказаному між-
народному документі визначені правила ведення бойових дій.

У Версальському мирному договорі 1919 р. вказано право притягати до 
відповідальності за вчинення дій, що суперечать законам та звичаям війни.

У процесуальному відношенні воєнні злочини набувають практичного 
значення з процесом запровадження міжнародних трибуналів після Другої 
світової війни. Види воєнних злочинів перелічені у Статуті Міжнародного 
трибуналу.

В відповідно до Статуту воєнним злочином визнавалось: “порушення за-
конів та звичаїв війни, такі як: вбивство, катування чи взяття у рабство чи для 
інших цілей цивільного населення окупованої території; вбивство чи катуван-
ня військовополонених чи осіб, які знаходяться у морі; вбивство заручників; 
пограбування державної чи приватної власності; безглузде знищення міст чи 
сіл; розорення, не виправдане військовою необхідністю, та інші злочини” [1].

Потрібно встановити відмінність воєнних злочинів та військових злочи-
нів через неоднаковість вказаних понять. Відмінність виявляється через оз-
наки воєнних злочинів.

Характерні такі ознаки воєнних злочинів:
• воєнний злочин полягає у порушенні законів та звичаїв війни, тобто яв-

ляє собою перелік злочинів, які посягають на порядок проведення військо-
вих дій і звичаїв війни;

• за галузевою приналежністю воєнні злочини відносяться до правового 
регулювання міжнародного кримінального права;

• передбачені воєнні злочини у Статуті Міжнародного кримінального 
суду (Римський статут);

• наявні правові та процесуальні особливості вказаних злочинів;
• частково визначені злочини у КК України, проте не враховують всіх 

протиправних дій, які визначені міжнародним кримінальним правом;
• наявність індивідуальної відповідальності особи, яка вчинила злочин та 

можливість притягнення до відповідальності командира у випадку наявно-
сті в нього інформації про вчинення воєнного злочину та відсутності дій для 
припинення чи недопущення вказаного злочину;

• місце вчинення злочину визначається територією держави, на якій про-
ходить війна;

• не застосовується термін давності притягнення до кримінальної відпо-
відальності, що передбачено в Конвенції ООН “Про незастосування строку 
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давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства” (1968 р.) і Конвенції 
держав-учасниць Ради Європи “Про незастосування строків давності до зло-
чинів проти людяності та воєнних злочинів” [3];

• воєнні злочини становлять грубе порушення норм міжнародного гума-
нітарного права у вигляді Женевських конвенцій 1949 р., Додаткових прото-
колів до них 1977 р., Гаазьких конвенцій 1899 р. та 1907 р., Гаазької конвенції 
1954 р., Протоколу про захист культурних цінностей під час військових кон-
фліктів 1954 р., Конвенції про заборону військового або будь-якого іншого 
ворожого використання засобів впливу на природне середовище 1976 р. та 
інших документів у сфері міжнародного гуманітарного права, грубі пору-
шення звичаєвих норм міжнародного гуманітарного права [2, с. 120–125];

• воєнні злочини вчиняються у формі умислу або необережності, проте 
форма вини визначається конкретним злочином.

У Кримінальному кодексі України передбачені воєнні злочини у вигляді:
• мародерство (ст. 432 ККУ);
• насильство над населенням у районі воєнних дій (ст. 433 ККУ);
• погане поводження з військовополоненими (ст. 434 ККУ);
• незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного 

Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання ними (ст. 435 ККУ) [3].
Правове регулювання кримінальної відповідальності за воєнні злочини 

потребує значного вдосконалення, врахування норм міжнародного кримі-
нального права та практики досудового розслідування вказаної категорії 
злочинів.

На думку В. Репецького і В. Лисик, поняття воєнного злочину визнача-
ється за такими ознаками: “воєнним злочином вважається міжнародний зло-
чин, що умисно чи з грубої необережності вчиняється комбатантом та при-
рівняними до них особами чи по відношенню до них цивільною особою під 
час збройного конфлікту і полягає у масовому і серйозному порушенні норм 
міжнародного гуманітарного права та посягає на підзахисних осіб, їх права 
чи найважливіші принципи міжнародного гуманітарного права” [2, с. 125].

Відповідно до Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гу-
манітарного права у Збройних Силах України, яка затверджена Наказом 
Міністерства оборони України 23.03.2017 р. № 164 передбачено, що “норми 
міжнародного гуманітарного права вступають у дію з початком збройного 
конфлікту або операції з підтримання миру і безпеки” [4].

Важливо відмітити, що вказана Інструкція містить додаток 1 [4], в яко-
му визначена інформація щодо орієнтовного переліку основних багатосто-
ронніх міжнародних договорів, законів та інших нормативно-правових актів 
України щодо міжнародного гуманітарного права. Проте, багато з наявних 
міжнародних документів не підписані нашою державою, не ратифіковані, не 
прийняті. За таких причин в Україні вказані документи не набули чинності.

У процесі визначення воєнних злочинів наголошують на порушенні між-
народних норм. Воєнні злочини — це порушення правил та звичаїв ведення 
війни, які закріплені в міжнародних договорах. Такими договорами є Жене-
вські конвенції 1949-го року та додаткові протоколи до них 1977-го року.
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До воєнних злочинів належать [5]:
• умисні вбивства цивільних, військовополонених;
• примусові депортації;
• позасудові страти; 
• використання цивільного населення в якості “живих щитів”;
• знищення цивільних об’єктів, невиправдане військовою необхідністю.
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ВиТраТи  у  ВиконаВЧому  проВадженні

У статті розглядаються питання особливостей та характеристики витрат у 
виконавчому провадженні, а саме: їх поняття, зміст, основні ознаки. Деталь-
но розглянуто та проаналізовано дослідження та публікації вчених з питань 
висвітлення поняття та особливостей здійснення витрат у виконавчому про-
вадженні. Запропоновані певні пропозиції, які стосуються вдосконалення 
законодавства України, що регламентують кількість та суму витрат на вико-
навче провадження, та безпосередньо законодавчого регулювання здійснення 
витрат у виконавчому провадженні.

Окремі правові проблеми, пов’язані зі сплатою авансового внеску у ви-
конавчому провадженні, досліджували І. Бондар, О. Гнатів, Л. Малярчук,  
А. П’ятницький, С. Фурса, С. Щербак та ін. Однак комплексні дослідження 
питань щодо авансового внеску стягувача у механізмі фінансування вико-
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навчого провадження, розмірів та порядку його сплати проведені не були [2,  
с. 69].

Проаналізуємо чинне законодавство України, що регулює питання, які 
стосуються учасників виконавчого провадження.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про судовий збір” судовий збір —  
збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до 
суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових 
рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу су-
дових витрат.

Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі ви-
ключно через установи банків чи відділення зв’язку. За подання позовів, ціна 
яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується у гривнях 
з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого 
Національним банком України на день сплати [1, с. 103].

При сплаті судового збору готівкою до документа, щодо якого вчиняється 
відповідна дія, додається оригінал квитанції установи банку або відділення 
зв’язку, що прийняли платіж, а при перерахуванні судового збору з рахунка 
платника — останній примірник платіжного доручення з написом (поміткою) 
установи банку такого змісту: “Зараховано в доход бюджету ____ грн. (дата)”. 
Цей напис скріплюється першим і другим підписами посадових осіб і відбит-
ком печатки установи банку з відміткою дати виконання платіжного доручен-
ня [1, с. 104].

Діяльність з примусового виконання рішень потребує витрат на її органі-
зацію та здійснення. Такі витрати можуть полягати як у необхідності оплати 
праці виконавців чи послуг інших учасників виконавчого провадження (екс-
пертів, спеціалістів, перекладачів), так і в самих звичайних витратах на виго-
товлення документів виконавчого провадження чи пересилання їх поштою. 
У зв’язку з цим законодавство про виконавче провадження значну частину 
витрат з організації та проведення виконавчих дій покладає на сторони вико-
навчого провадження, визначаючи задля цього спеціальні джерела фінансу-
вання виконавчого провадження — кошти виконавчого провадження. Одним 
з видів цих коштів є авансовий внесок стягувача, щодо розміру та порядку 
сплати якого виникає низка правових проблем [2, с. 69].

Витрати, що здійснюються у виконавчому провадженні, чітко визначені у 
законодавстві України. Вони є різними, такими ж різними є й кошти виконав-
чого провадження.

Сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем 
є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконав-
чий документ. Боржником є фізична або юридична особа, яка зобов’язана за 
рішенням вчинити певні дії (передати майно, виконати обов’язки, передба-
чені рішенням) або утриматися від їх учинення. У виконавчому провадженні 
можуть брати участь кілька стягувачів або боржників [4, с. 59].

Передбачено спеціальний інститут — забезпечення виконання рішення, 
право застосування якого у виконавчому провадженні до цього часу недостат-
нім чином використовується стягувачами. А саме: за заявою стягувача дер-
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жавний виконавець постановою про відкриття виконавчого провадження має 
право накласти арешт на майно боржника (крім коштів) та оголосити заборо-
ну на його відчуження. Одночасно з винесенням такої постанови державний 
виконавець може провести опис і арешт майна боржника в порядку, визначе-
ному Законом України “Про виконавче провадження” [4, с. 59].

Першу групу коштів становить виконавчий збір та основна винагорода 
приватного виконавця. Виконавчим збором є збір, що справляється за при-
мусове виконання рішення органами державної виконавчої служби та стягу-
ється з боржника до Державного бюджету України. Розмір виконавчого збо-
ру визначений у Законі “Про виконавче провадження” та залежить від виду 
виконавчого провадження. В окремих провадженнях боржники звільняються 
від сплати виконавчого збору. Основною винагородою приватного виконавця 
є винагорода, яка сплачується йому за вчинення виконавчих дій, розмір якої, 
як і розмір виконавчого збору, визначається законодавством та стягується з 
боржника. Як виконавчий збір, так і основна винагорода приватного виконав-
ця зазвичай стягуються вже за наслідками фактичного виконання рішення на 
підставі постанови виконавця [2, с. 69].

Друга група — авансовий внесок стягувача. Мета — авансувати витрати, 
які ще не були понесені у виконавчому провадженні. Стягувач сплачує аван-
совий внесок уже під час звернення із заявою про примусове виконання рі-
шення, додавши до заяви квитанцію. Розмір авансового внеску чітко визначе-
ний Законом України “Про виконавче провадження”.

Третя група коштів виконавчого провадження — стягнуті з боржника кош-
ти на витрати виконавчого провадження. Вони стягуються у розмірі фактич-
но понесених у виконавчому провадженні витрат, а підставою для їх стягнен-
ня є постанова виконавця, що виноситься вже на стадії розподілу стягнутих з 
боржника грошових сум.

Так, наприклад, діюча редакція ч. 2 ст. 27 Закону визначає, що виконав-
чий збір стягується державним виконавцем у розмірі 10 % суми, що підля-
гає примусовому стягненню за виконавчим документом, а ч. 3 ст. 40 Закону 
допускає стягнення виконавчого збору без фактичного виконання рішення 
в окремому виконавчому провадженні. Такими положеннями закріплюється 
штрафна суть виконавчого збору. Натомість, п. 3 ч. 1 ст. 45 Закону встановлює 
можливість фактичного стягнення у виконавчому провадженні виконавчого 
збору та основної винагороди лише у розмірі 10 % реально стягнутої суми з 
боржника. Це свідчить уже про суть виконавчого збору та основної винагоро-
ди як оплати праці, яка фактично залежить від успішності проведених вико-
навчих дій. При цьому заплутує розуміння їх змісту і нестабільність окремих 
із наведених законодавчих норм. Так, до середини 2018 р. згадувана ч. 2 ст. 27  
Закону передбачала, що виконавчий збір стягується державним виконавцем 
у розмірі 10 % суми, що фактично стягнута, а натомість із 2018 р. і до сьогодні 
діє вже інша норма, що передбачає стягнення його у розмірі 10 % суми, що 
підлягає примусовому стягненню [3, с. 30].

Таким чином, можна констатувати, що законодавець виходить із дуаліс-
тичної правової природи виконавчого збору та основної винагороди – вони 
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фактично є різновидом майнової відповідальності за невиконання рішення, 
яка застосовується як у випадках, коли рішення було виконане повністю,  
частково або ж навіть взагалі невиконане, так і виступає платою за вжиття 
виконавцями заходів примусового виконання [3, с. 30].

У контексті відстрочення, розстрочення або звільнення від сплати судово-
го збору слід зазначити, що майновий стан сторони (належні стороні майнові 
права та обов’язки) має визначитися судом у світлі конкретних обставин пев-
ної справи, включаючи спроможність заявника сплатити за стадію, на якій 
перебуває розгляд справи на певний момент. Аналіз такого врегулювання та 
судової практики дає підстави зробити висновок про те, що визначення май-
нового стану сторони є оціночним та залежить від доказів, якими обґрунто-
вується рівень майнового стану сторони. Якщо залежно від рівня майнового 
стану сторона позбавлена можливості сплатити судовий збір, то такі обстави-
ни є підставою на відстрочення та розстрочення сплати судового збору, змен-
шення його розміру або звільнення сторони від сплати. Вказані обставини є 
важливими чинниками при визначенні того, чи скористалася ця особа своїм 
правом доступу до суду, чи ні та мала “розгляд судом” [5, с. 168].

Ураховуючи, що відстрочення, розстрочення або звільнення від сплати 
судового збору допускається у виняткових випадках і залежно від обставин 
справи, обґрунтування пов’язаних з цим обставин, які свідчать про неможли-
вість або утруднення в здійсненні оплати судового збору у встановлених зако-
ном розмірах і в строки, покладається на цю особу. Доказами рівня майнового 
стану фізичної або юридичної особи можуть бути, наприклад, довідка про до-
ходи, про склад сім’ї, про наявність на утриманні непрацездатних членів сім’ї, 
банківські документи про відсутність на рахунку коштів, довідка податкового 
органу про перелік розрахункових та інших рахунків тощо [5, с. 168–169].

Отже, Конституцією України визначено, що кожна особа має право на до-
ступ до правосуддя. З цього можна зробити висновок, що сума сплати судо-
вого збору повинна відповідати реальному доходу громадянина, тобто бути 
такою, яку особа може сплатити без проблем. Не всі особи мають можливість 
звернутися до суду саме через те, що не можуть сплатити судовий збір. Вва-
жаю доцільним запропонувати зміни до законодавства, а саме: звільнити від 
сплати судового збору певні категорії осіб — інвалідів, осіб з багатодітних сі-
мей, пенсіонерів за віком та хворобою, учасників бойових дій.
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This research aims to examine the trends in the development of mass media. 
Achievement of this goal led to the solution of the following tasks: to generalize 
theoretical ideas about the role of the information component in the structure of 
the phenomenon of terrorism; to generalize and clarify the meaning of the concept 
of “information terrorism”, based on the tendencies of information confrontation. 
The novelty of it for the international scientific community lies in the description 
of Ukraine’s scientific interpretation of information terrorism. Methods of analy-
sis, synthesis and system approach are used.

Mandatory components of this specific action have such cause and effect as the 
purpose of implementation, temporal and spatial characteristics, means and con-
sequences. According to Samsonenko & Miroshnychenko, the motives of terro- 
rists are often unconscious (self-assertion, heroism, etc.), or objective — religious 
characteristics, educational outcomes, the influence of society, economic reasons, 
and so on. In addition, when it comes to lone terrorists, the reason for their actions 
may be a mental disorder. The purpose of terrorist activity is what they seek to 
achieve as a result of a terrorist act, and what they demand from an indirect ob-
ject. The purpose may be political, religious, economic or otherwise [3, 29].

The informational essence of terrorism differs from the general concept in 
those political goals achieved indirectly. Violence is a pretext for manipulation. 
Terrorism is always informative, regardless of whether it is a global event or a 
local one. The main task is to intimidate the population to cause panic. Informa-
tion terrorism is physical violence merging with criminal media use and abuse of 
digital information networks. Information terrorism is used in various spheres. 
It is characterized not only by cybercrime, but also by manipulating information  
“its falsification, and in some cases the submission of deliberately false facts, which 
results in misinformation to intimidate and introduce paranoid thoughts among 
the population. This type of terrorism has been elevated to the rank of public 
policy for a long time total brainwashing and changing perspectives. It is used by 
ruling elites everywhere” [3, 30].
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The main tactic of information terrorism is the presence of dangerous conse-
quences of a terrorist act with the breadth of disclosure of information and great 
public response. So, information terrorism, or “cyber terrorism” has all the hall-
marks of political terrorism in general, in terms of forms of action in cyberspace. 
The threat of terrorism on the Internet turned out to be greater than expected 
due to the total spread of the Internet. Cyber terrorism is a serious socially dange- 
rous threat to humanity. It compares with nuclear, bacteriological and chemical 
weapons [3, 32].

The means of committing media terrorism are print media, cable media net-
works, the Internet, e-mail, various electronic toys, and so on. Most modern types 
of terrorism are attributed to media terrorism because the media are an effective 
tool in the rapid informative dissemination and intimidation of the population.

Among the consequences of terrorist activities are economic, social, political 
and others. Media terrorism is a special type of terrorist activity, which is distin-
guished by the criterion of using tools to achieve terrorists’ own goals.

The cheapest tools of terrorism are the global media on the Internet. That is 
from the information field, where reality’s presence hides the truth. The indivi- 
dual is unable to navigate independently in the unlimited information space un-
der the influence of media terrorism. The task of unreliable reality is not to reflect 
the truth, but to hide it. This applies to the media on the Internet, as they act as a 
platform for political games. The development of computer technology has made 
life easier but it has created new security threats. National security is a concept 
that characterizes the protection of the state from external and internal threats. 
One such new manifestation of external aggression against Ukraine’s national 
security is cyber terrorism. The nature of cybercrime makes the problem global 
because it does not matter where such a crime was committed. Terrorist organiza-
tions are increasingly using new information technologies and the Internet with 
the criminal intention of raising funds, carrying out propaganda or transmitting 
classified information. 

Iatsyk thinks that the “transition to methods of electronic control by tech-
nological processes gives the grounds for the emergence of essentially new 
type of terrorism — cyber terrorism: intervention in work of components of the  
telecommunication networks functioning in the environment of computer pro-
grams or unauthorized modification of computer data causes disorganization 
of work of crucial elements of the infrastructure of the state and creates danger 
of death of people, causes approaches of significant property damage or other  
socially dangerous consequences” [1, 139]. 

It should be noted that in the context of media development, information ter-
rorism has become more relevant, which is a new, specific type one and is due to 
the improvement of innovative technologies. “For Ukraine, information activities 
are only developing. The threat of terrorism is not an internal problem mainly. 
But an external one, which is created by foreign states. Information terrorism has 
two types of influence. It is material and intellectual. Ukrainian media can resist 
both types of influence on society. Media terrorism of foreign countries is aimed 
at individuals” [2]. Being under the intellectual effect of hostile media, the indi-
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vidual cannot independently navigate in the information space. The Ukrainian 
media covered in sufficient detail the topics of terrorism on religious grounds. 
Since 2014, more attention is paid to the protection of the rights of Crimean 
Tatars, countering terror by the authorities of the annexed Crimea. Ukrainian  
legislation in the field of information terrorism and media development needs to 
be improved.

An important mechanism in countering terrorist activities is the emotional 
component of the content of articles, television reports, and journalistic investiga-
tions. The blogosphere and the improvement of the interview genre contribute to 
the distraction of the individual from the destructive media resources in Ukraine. 
Ensuring a unified information policy and the formation of a unified information 
space can counteract the terrorist activities of the neighbouring country that has 
occupied part of Ukrainian territory. Thus, the latest mechanisms and techniques 
can be called. They are journalistic empathy, media diplomacy, the formation of 
a single information space, and the development of the blogosphere using inter-
views and investigative journalism. The media are also tools for influencing the 
dynamics of existing conflicts and the formation of a collective identity. Current-
ly, the Ukrainian media play the role of a leader in public policy. Media diplomacy 
performs several tasks. First, the formation is of a positive image of the state in 
the international arena. This is the promotion of the national interests of Ukraine. 
Ukrainian media have an educational function for other countries (regarding 
the identity of the country). However, there are still problems with freedom of 
speech in Ukraine, which requires legislative adjustments. Such media as profiles 
on social networks of politicians may become a platform for condemning terro- 
rist activities and can positively influence the opinion of the electorate during the 
COVID-19 pandemic. Therefore, the Ukrainian media perform the useful func-
tion of countering terrorism in their development. 
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Концепція публічного управління відбиває процес дедалі ширшого за-
лучення суспільства, суб’єктів господарювання та громадян у здійснення 
моніторингу, оцінки і контролю взаємовідносин державних органів влади 
з громадянським суспільством та підприємницьким середовищем для задо-
волення цілей та інтересів усіх сторін. На передній план у ній висуваються 
суспільні потреби та інтереси. Однак публічне управління характеризується 
низкою протиріч як джерел свого об’єктивного розвитку, основне з яких по-
лягає у збереженні відчуження об’єктів управління в особі громадянського 
суспільства та підприємницького середовища від процесів розробки та реа-
лізації управлінських соціально-значущих рішень поряд з необхідністю роз-
витку громадського характеру управління. 

У системі управління процесом надання адміністративних послуг (далі 
для стислості — управління адміністративними послугами) ця суперечність 
проявляється у монополізації процесу прийняття управлінських рішень дер-
жавних органів виконавчої влади. Незважаючи на те, що прийнято низку 
законів та нормативних актів про демократизацію у цій сфері, з боку спожи-
вачів адміністративних послуг відчувається суперечність між очікуваннями 
відповідної якості (до отримання) та оцінкою (після отримання) держав-
ної послуги. Тому існує гостра необхідність розвитку інститутів публічного 
управління, в основі якого лежить вплив на якість управління державних 
органів, що передбачає: залучення інститутів громадянського суспільства 
на процес прийняття соціально-значущих управлінських рішень; розвиток 
зворотного зв’язку як засобу забезпечення прийнятності адміністративних 
рішень громадян; закріплення у нормативних актах процедури узгодження 
інтересів як умов демократизації життя суспільства. Удосконалення інститу-
тів публічного управління сприяє вирішенню протиріч, дає змогу підвищити 
рівень відкритості, доступності, транспарентності системи надання адміні-
стративних послуг.
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Аналіз зарубіжного досвіду публічного управління адміністративни-
ми послугами дав змогу сформувати концептуальну модель для російської 
практики, орієнтовану на підвищення ефективності системи управління ад-
міністративними послугами за допомогою надання найповнішої відповідної 
інформації; налагодження зворотного зв’язку з одержувачами послуг; органі-
зацію моніторингу громадської думки щодо якості адміністративних послуг; 
розвиток громадських організацій — інститутів громадянського суспільства 
[1; 2]. Високі світові стандарти надання адміністративних послуг обумовлені 
громадським характером управління ними. 

Неоднорідність існуючих моделей управління адміністративними послу-
гами дає можливість виокремити особливості інструментарію їх реалізації 
та його адаптації для російської практики. Великобританська модель управ-
ління адміністративними послугами, тобто практика соціального підряду, 
представляє великий інтерес для управління адміністративними послуга-
ми в Україні, даючи змогу вивчити всі можливості та загрози аутсорсингу. 
Досвід Німеччини у сфері управління системою адміністративних послуг є 
перспективним для України. Нині в нашій країні можуть функціонувати мо-
більні служби, наприклад, Пенсійного фонду, але така практика знаходиться 
на стадії становлення і, безумовно, рівень надання адміністративних послуг 
не досяг такого рівня, як у Німеччині. 

Для України цікавим є й Сінгапурський мобільний сервіс адміністратив-
них послуг, що містить безліч інтернет- та смс-сервісів. Бразильський досвід 
примітний наявністю такої структури, як Система омбудсменів — захисників 
прав споживачів адміністративних послуг у галузі доступності інформації, 
якості надання послуг, права управління системою адміністративних послуг. 
У Греції особливістю надання адміністративних послуг є прямий доступ уні-
версальних спеціалістів багатофункціональних центрів до баз даних органів 
державної влади. Для України це також першорядне питання, яке вирішує 
проблеми міждвідомчої електронної взаємодії. У Греції відмінною особли-
вістю від України є той факт, що заявнику надсилається смс-повідомлення 
про готовність документів. 

Україна перейняла досвід у країн-лідерів зі створення електронного уря-
ду, багатофункціональних та телефонних центрів (call-центрів). Україна 
вперше у світі запровадила електронний сервіс “Дія”. Можна констатувати 
факт сформованості передумов для впровадження концептуальних моделей 
публічного управління адміністративними послугами через подальший роз-
виток зворотного зв’язку зі споживачами послуг, інформаційної відкритості, 
розвитку електронної міжвідомчої взаємодії та діяльності громадських ін-
ститутів захисту прав та обліку думок одержувачів адміністративних послуг.
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Соціально-економічні зміни, глобалізація, постіндустріальна революція, 
роботизація техніки, автоматизація праці, використання когнітивних техно-
логій та залучення робочої сили за допомогою цифрових трудових платформ, 
необхідність адекватного регулювання ринку праці, соціальні конфлікти у 
світі — у сукупності призвели до того, що розпочався процес формування пре-
каризованої (незахищеної) зайнятості. У зв’язку з цим в Україні, як і у всьо-
му світі, набувають все більшого поширення нестандартні форми зайнятості. 
Вони зазвичай є нестійкими, що призводить до зниження рівня гарантій для 
багатьох суб’єктів, зайнятих на ринку праці. До суб’єктів трудових відносин 
та нових форм зайнятості відносяться не лише тимчасові, сезонні, дистанцій-
ні та інші категорії працівників, чия праця достатньо врегульована нормами 
трудового права, а й працівники GIG-економіки. 

Такий режим функціонування ринку праці має “двоспрямовану гнуч-
кість”: сторони відносин у сфері праці обирають одне одного. У цьому ро-
ботодавець (чи замовник) може гарантувати наявність роботи, наприклад, у 
разі “роботи з нульовим часом”, а працівник “цифрової платформи” (чи вико-
навець), своєю чергою, може будь-якої миті припинити співробітництво без 
попередження роботодавця. Вважається, що GIG-економіка породжує новий 
вид нетипової трудової зайнятості, і тому її називають “економікою вільного 
заробітку”. У вересні 2017 р. Європейський фонд покращення умов життя та 
праці (EuroFound) випустив звіт під назвою “Нестандартні форми зайнято-
сті. Поточні тренди та майбутні перспективи”. Основна увага у цьому звіті 
приділяється зростанню нестандартної зайнятості за останнє десятиліття у 
Європі. Важливою особливістю, на яку звертає увагу звіт, є зростання кілько-
сті самозайнятих, що є характерним і для України.

У результаті аналізу зазначених економічних та технологічних тенденцій 
деякі економісти та соціологи доходять висновку, що глобальна трансфор-
мація всієї економічної системи продиктована побудовою глобального рин-
ку, що суспільство набуло епохи особливого вигляду внаслідок поширення 
економічних соціальних ризиків [1; 2]. Крім того, науково-технічний прогрес 
може сам по собі спричинити для зайнятих у сфері найманої праці певні на-
слідки: сучасне суспільство переживає Шостий технологічний уклад, що ха-
рактеризується реорганізацією та повсюдним зростанням продуктивності в 
економіці з ефективним використанням нових технологій та робочої сили 
відповідної кваліфікації, який з неминучістю тягне у себе наступ наслідків 
техніко-економічних соціальних ризиків у сфері праці. Можливо, настання 
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наслідків цих ризиків призведе до зміни становища деяких осіб, зайнятих за 
допомогою цифрових платформ. Це може стосуватися не тільки, наприклад, 
водіїв таких компаній, як Uber, а й викладачів, які працюють за допомогою 
таких цифрових платформ. Їхня праця у цих випадках наділяється ознака-
ми дистанційної роботи або самостійної зайнятості. Все більшого поши- 
рення набуває цифрова освіта, впровадження MOOC (Massive Open Online 
Course — Масові відкриті онлайн курси), найвідоміший серед яких на сьогод-
нішній день — Національна Платформа Відкритої Освіти, кількість цифро-
вих освітніх платформ.

На ринку праці виникає відповідне правове регулювання, і оскільки ри-
нок праці — не статична система, то відбувається його розвиток разом з роз-
витком всієї правової системи. Зміни на ринку праці залежать від соціально- 
економічних процесів, а сьогодні, крім цього, і таких явищ, як науково-тех-
нічний прогрес і глобалізація. Це, своєю чергою, впливає на правове станови-
ще суб’єктів, зайнятих на ринку праці, тому різні галузі права, враховуючи ці 
зміни, регулюють суспільні відносини у статиці й динаміці. У зв’язку з цим 
виникає закономірне питання про кошти в арсеналі трудового права та за-
конодавства у сфері зайнятості, здатних передбачити наслідки цих ризиків 
за допомогою превентивних заходів. Сфера найманої праці історично прева-
лювала над іншими засобами залучення до праці в кількісних показниках, і 
трудове законодавство було націлено саме неї. Проте сучасний етап розвитку 
ринкових механізмів та науково-технічного прогресу призводить до певного 
звуження сфери найманої праці, до зміни форми організації праці, нових спо-
собів залучення робочої сили господарюючими суб’єктами та відповідного 
збільшення сфери відносин, регульованих не за допомогою трудового права. 
При цьому, наприклад, у деяких випадках цифрової платформної зайнято-
сті все ж таки виявляються ознаки трудових правовідносин, а крім того, така  
робота, по суті, виконується “в інтересах і під управлінням” власника плат-
форми. 

Не завжди повною мірою вписується у правову природу “класичного” тру-
дового права правовідносини, що вимагає уточнення механізму правового ре-
гулювання. Таким чином, внаслідок застосування гнучких механізмів право-
вого регулювання, автоматизації праці та роботизації техніки виникають крім 
позитивних, також процеси, які формують негативну динаміку на ринку пра-
ці (невідповідність попиту та пропозиції), що має свої наслідки у сфері трудо-
вого права та законодавства про зайнятість. А саме: звуження сфери найманої 
праці та відповідне цьому процесу зниження соціальної захищеності зайня-
тих суб’єктів, які вивільняються з цієї сфери, що означає появу “прекаріату” 
на ринку праці, а також відповідне збільшення сфери суспільних відносин у 
галузі праці та зайнятості, що не мають наразі одноманітного систематизова-
ного підходу у питаннях способу їх правового регулювання. У зв’язку з цим 
соціальний захист суб’єктів ринку праці, спрямований на реалізацію права на 
гідний рівень життя, є ключовим питанням для сфери праці та зайнятості. 

Тому побудова інклюзивного (відповідного попиту та пропозиції) ринку 
праці та зайнятості — актуальне завдання багатьох держав на сучасному ета-
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пі розвитку суспільства. Це зумовлює необхідність розробки соціально-пра-
вової концепції зайнятості, спрямованої на соціальну захищеність суб’єктів 
відносин, пов’язаних із застосуванням праці в умовах Четвертої промисло-
вої революції, або в умовах нового технологічного устрою суспільства. Така 
концепція може бути розроблена лише на основі проведення комплексного 
дослідження на стику права, економіки та соціології. А результатом, як наслі-
док, стане проведення чіткого розмежування сфери найманої праці та сфери 
зайнятості.
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Система соціального забезпечення у даний час переживає значні організа-
ційно-правові та змістовні перетворення: створено законодавчу базу для ре-
форми соціальної сфери, що дало змогу здійснити децентралізацію державної 
системи соціального забезпечення та управління соціальною сферою, реалі-
зується система обов’язкового соціального страхування населення, запрова-
джено нові форми соціальної підтримки населення, проводиться структурна 
розбудова галузі, розвиваються платні соціальні послуги, нові форми комп-
лексного соціального обслуговування населення.

Тим не менш, система соціального забезпечення зазнає серйозних збоїв 
у своєму функціонуванні. Крім інших причин, поєднаних із загальною соці-
ально-економічною ситуацією в Україні, що безпосередньо пов’язана з вій-
ськовою агресією росії проти Украіни, а також серйозну роль у цьому продов-
жують відігравати помилки та прорахунки, допущені на початковому етапі 
реформування соціальної сфери, відсутність чіткої та послідовної, належним 
чином підкріпленої у правовому, організаційному та фінансовому відношен-
ні, соціальної державної політики. У цих умовах велике значення набуває 
вдосконалення адміністративно-правового регулювання організації та діяль-
ності всієї системи соціального забезпечення в Україні, оскільки існуючий 
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механізм, організаційні структури, форми управління та чинне законодавство 
значною мірою застаріли та не відповідають новим суспільно-політичним та 
соціальним питанням правової регламентації надання соціальних послуг, 
правового статусу суб’єктів відносин у соціальній сфері. 

Нормативно-правові акти (не тільки адміністративного, а й трудового, фі-
нансового, цивільного, кримінального права, права соціального забезпечен-
ня) залишають невирішеними низку проблем, що існували раніше, і постійно 
виникають у зв’язку з появою нових форм соціально-забезпечувальної діяль-
ності. Недосконале законодавство часом служить гальмом позитивних про-
цесів.

Для усунення цих негативних явищ необхідні насамперед удосконалення 
організації соціального забезпечення управління ним, розробка правової рег-
ламентації цього процесу. Детальний розгляд зазначених питань державного 
регулювання правовідносин у системі соціального забезпечення дасть мож-
ливість зрозуміти внутрішню логіку їх розвитку в сучасних умовах, що до-
поможе уникнути негативних моментів у розвитку соціальної сфери у нашій 
країні. 

Соціальне забезпечення, за поданням автора, — це форма вираження со-
ціальної політики держави, спрямована на матеріальне забезпечення певних 
категорій громадян із спеціальних джерел у разі настання соціальних ризи-
ків, з метою вирівнювання соціального становища цих громадян порівняно 
з іншими членами суспільства. Розглядаючи питання сутності соціального 
забезпечення та його місця у системі соціального захисту, слід звернути увагу 
і на види соціального забезпечення. До останнього десятиліття наголос дер-
жави робився, переважно, на такі види соціального забезпечення, як пенсії 
і допомоги. Сучасний етап характеризується комплексним розвитком і вдо-
сконаленням всіх елементів системи соціального забезпечення, поєднанням 
як грошового, так і “натурального” забезпечення для людей похилого віку, 
інвалідів, дітей та інших нужденних категорій громадян. Аналізуючи зако-
нодавство про види соціального забезпечення, а також думки вчених з цього 
питання [1; 2], автор доходить висновку, що до них відносяться як фінансові, 
так і натуральні види соціального забезпечення. У цьому грошовими видами 
є пенсії, допомоги, компенсації; натуральними видами — соціальні та медичні 
послуги. Виділяти державну соціальну допомогу як вид соціального забезпе-
чення поруч із соціальним обслуговуванням представляється не зовсім пра-
вильним, оскільки поняття державна соціальна допомога та соціальне обслу-
говування частково збігаються, визначаючи державну соціальну допомогу 
певною мірою як частину соціального обслуговування. 

Систему соціального забезпечення можна визначити як державну, так 
і недержавну. При цьому державна система складається з пенсійної систе-
ми, системи забезпечення допомоги та компенсаціями, системи соціального 
обслуговування населення. Недержавна система соціального забезпечен-
ня може бути регіональною та локальною і, очевидно, існувати паралельно 
з державною системою. Аналізуючи форми (організаційно-правові методи) 
соціального забезпечення, автор дійшов висновку щодо виділення централі-
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зованої, регіональної і локальної форм. Централізовані форми, у свою чергу, 
поділяються на обов’язкове соціальне страхування та соціальне забезпечення 
за рахунок бюджетних коштів.
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економіЧним  розВиТком  реГіону

Нові умови, з якими стикнулася Україна у зв’язку з військовою агресією 
росії, вимагає перегляду підходів регіональних органів державної влади до 
управління економічним розвитком регіонів. Зарубіжний досвід управлін-
ня економікою регіонів можна використовувати з метою розробки в Украї-
ні нових моделей управління та регулювання, які враховують повноваження  
регіональних органів у структурі публічної влади. Однією з концепцій вдо-
сконалення публічного управління на регіональному рівні може стати клас-
терний підхід.

Аналіз вітчизняної практики управління регіонами свідчить про відсут-
ність усталеного системного стратегічного підходу до розвитку регіонів. В ос-
танні роки на зміну ідеї про пріоритет ринкового саморегулювання економіки 
приходить ідея посилення ролі держави щодо підготовки пускових механіз-
мів ринкової інфраструктури та розвитку конкуренції. У багатьох країнах 
держава активним чином бере участь у регулюванні економіки. Виняткова 
значущість вибору кластерних моделей управління економічним розвитком 
регіонів висуває цю проблему до розряду таких, що мають особливе державне 
значення.

У сучасній ринковій економіці держава виступає, з одного боку, суб’єктом 
економіки, а з іншого — суб’єктом управління. Водночас ключовим питанням 
державного управління залишається співвідношення ринкового та держав-
ного регулювання економіки. Питання співвідношення ринкового саморе-
гулювання та державного регулювання є дискусійним у науці та практиці. 
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Розвиток багатьох країн, зокрема США, свідчить про чергування періодів 
посилення державного регулювання економіки з періодами посилення рин-
кового саморегулювання.

Досягнення економічного зростання у рамках концепції сталого розвитку 
є головною метою державного регулювання економічного розвитку регіону. 

Державне регулювання попиту передбачає використання методів грошо-
во-кредитної та зовнішньоекономічної політики, що можливе лише на макро-
економічному рівні, отже, може здійснюватися лише на державному рівні. 
Методи бюджетно-податкової політики можна використовувати на рівнях 
ієрархії відповідно до повноважень і компетенцій державних і регіональних 
органів влади. Державне регулювання пропозиції також допустимо на двох 
рівнях ієрархії відповідно до повноважень та компетенцій.

Найважливішим напрямом державного регулювання економіки, який 
може здійснюватися на двох рівнях державного управління, є розширення 
інвестицій. Слід підкреслити, що інвестиції впливають як на сукупну пропо-
зицію, так і розширення сукупного попиту, отже, і на загальну економічну ди-
наміку у регіоні. Крім того, ключовою проблемою економічного зростання у 
будь-якій теорії є проблема інвестицій. Найважливішим тут є механізм тран-
сформації доходів на інвестицій, що має значення для вироблення адекватної 
економічної політики підтримки економічного зростання. Отже, зі змістовної 
точки зору, на різних рівнях державного управління будуть використовува-
тися економічні та адміністративні методи.

 При цьому на державному та регіональному рівнях можуть застосовува-
тись методи державної бюджетно-податкової політики регулювання попиту, 
а також усі методи державного регулювання пропозиції. Вказані нами прин-
ципи ми вважатимемо ключовою методологічною передумовою формування 
системи державного управління економічним розвитком регіону.
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проблеми  “ліненсі”  В  україні  Як  проГрами  
заХисТу  економіЧної  конкуренції

Гармонізація законодавства України із законодавством ЄС зумовлює 
проблеми реалізації конкурентної політики та потребує удосконалення  
механізму контролю щодо створення конкурентного середовища та захи-
сту конкуренції. Одним з таких механізмів є програма “Ліненсі”, яка була  
започаткована у 2012 р. Законом України “Про захист економічної конку-
ренції”, а процесуальні особливості визначає розпорядження АМКУ [1; 2]. 
Аналіз проблем та вивчення міжнародного досвіду пом’якшення відпові-
дальності украй потрібна для посилення конкурентоспроможності економі-
ки України. 

Наукове підґрунтя реалізації конкурентної політики закладено у працях 
зарубіжних учених: економістів Світового банку — С. Евенетта, М. Датца, 
Європейського банку реконструкції та розвитку — М. Ваглясінді. Істотний 
внесок у дослідженні практики пом’якшення відповідальності належить вче-
ним: П. Гросману, С. Оберт, А. Гюнстер, Ю. Брунекіне, М. Лічетті. Окремі 
аспекти реалізації національної конкурентної політики відображені в науко-
вих працях таких авторів, як Г. Андрощук, Ю. Бажал, М. Бараш, З. Борисен-
ко, В. Геєць, А. Герасименко, В. Лагутін, Ю. Уманців [3].

Розглнемо проблеми практичної реалізації програми “Ліненсі” та пошук 
напрямів удосконалення конкурентної політики в Україні. 

“Ліненсі” є методом боротьби з картелями та засобом захисту економічної 
конкуренції, антиконкурентних узгоджених дій, який добровільно першим 
подасть заяву з доказами до уповноваженого органу. Пом’якшення відпові-
дальності у вигляді, як правило, зменшення штрафу (наприклад, до 50 %), 
надається учасникам залежно від черговості надання ними таких доказів.

Європейська комісія визначає картель як групу подібних, незалежних 
компаній, які об’єднуються, щоб встановлювати ціни, обмежувати виробни-
цтво або поділяти між собою ринки чи споживачів. Замість того, щоб конку-
рувати один з одним, члени картелю покладаються на узгоджений між ними 
курс дій, що зменшує їх стимули надавати нові чи кращі товари та послуги за 
конкурентними цінами. Як наслідок, їх клієнти (споживачі або інші підпри-
ємства) у підсумку платять більше за нижчу якість [3].

Формально “Ліненсі” діє з 2012 р., однак використовується не в повній 
мірі з огляду на можливість отримання звільнення від відповідальності тіль-
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ки для першого заявника. Національні особливості функціонування про-
грами не відповідають директивам Європейського Союзу (ЄС) в частині 
захисту конкуренції, тож рекомендації щодо удосконалення “Ліненсі” були 
надані Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 
в “Огляді ОЕСР законодавства і політики у сфері забезпечення конкурен-
ції” у 2016 р. Рекомендація передбачає започаткування можливості для 
зменшення штрафів не тільки для першого заявника, який повідомив Ан-
тимонопольний комітет (АМКУ) про антиконкурентні узгоджені дії, а й 
для наступних заявників, які звернулися до АМКУ з відповідними повідо-
мленнями та надали вагомі відомості, інформацію та докази для розсліду-
вання справи. Спробою інтеграції вітчизняного правового поля з європей-
ським є законопроєкти [4; 5]. Законопроєкти пропонують зменшити штрафи 
для заявників, які не можуть бути повністю звільнені від відповідальності,  
у т. ч. у зв’язку з тим, що таке звільнення отримує інший учасник відповідних 
антиконкурентних узгоджених дій (який раніше подав заяву), але бажають 
отримати часткове звільнення від відповідальності. Пропонується зниження 
розміру штрафу АМКУ залежно від черговості звернення: перший заявник —  
до 50 %, другий — до 30 %, інші — до 20 %. Отже, констатуємо, що незва-
жаючи на присутність норм щодо функціонування “Ліненсі” у законодавстві 
України з 2012 р. програма функціонує формально та неефективно, а внесен-
ня змін до чинного законодавства гальмувала політична ситуація у країні.

Серед причини повної відсутності практичної реалізації програми “Лінен-
сі” в Україні практики виділяють такі [6; 7]: 

• затяжний процес формування нормативно-правового поля, починаючи 
від базових законодавчих актів і завершуючи підзаконними актами та 
методичними рекомендаціями щодо практичної реалізації даних норм; 

• недовіра суспільства та бізнесу, зокрема, до державних органів;
• повільні темпи розгляду справ;
• відсутність роз’яснювальної роботи з боку органів державної влади;
• складність доказування;
• незабезпечення повної конфіденційності;
• психологічний аспект.
Відзначимо і ментальні причини гальмування практичної реалізації про-

грами “Ліненсі” в Україні. У розвинених країнах ця програма спрямована 
на протидію змов різних компаній. В Україні фактично приносять у жертву 
одну з двох компаній, власниками яких є одні й ті самі фізичні чи юридичні 
особи.  Другу компанію створюють спеціально “під тендер” задля штучного 
збільшення кількості конкурентів та передають інформацію щодо недобро-
совісних конкурентних дій з метою уникнення відповідальності, якщо під 
час участі у тендерних торгах виникають складнощі. 

Сприятиме дієвості програми і оцінка ефекту від участі у “Ліненсі”, коли 
розмір штрафних санкцій, яких уникне учасник програми, перевищуватиме 
рентабельність від участі в антиконкурентному проєкті. На даний час згідно 
з ч. 5 ст. 6 Закону [1] особу, яка вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але 
раніше за інших учасників цих дій добровільно повідомила про це АМКУ чи 



180

його територіальне відділення та надала інформацію, яка має суттєве зна-
чення для прийняття рішення у справі, звільняють від відповідальності за 
вчинення антиконкурентних узгоджених дій, передбаченої ст. 52 цього За-
кону. Водночас штраф за вчинення антиконкурентних узгоджених дій ста-
новить до 10 % від обороту компанії за попередній рік. У ЄС покарання для 
компаній, які порушують правила конкуренції, украй серйозні. Зокрема, за 
картельні порушення найбільший штраф, який наклала Європейська комісія 
на всіх членів єдиного картелю, становив 1,383 млрд євро [3]. Тобто серйоз-
ність можливого покарання, включаючи ризик особистої відповідальності, є 
важливим фактором успіху програми “Ліненсі” в Україні.

Отже, попри запровадження різноманітних механізмів пом’якшення пока-
рання за порушення конкурентного законодавства у чинному законодавстві 
та закоропроєктах, типовими й далі є санкції за порушення законодавства 
про економічну конкуренцію. Боротьба із картелями та вироблення інстру-
ментів такої боротьби є пріоритетним завданням органів, що забезпечують 
державний захист у підприємницькій діяльності.

Станом на сьогодні модель програми пом’якшення відповідальності, що 
наявна в законодавстві про захист економічної конкуренції, потребує до-
опрацювання. Існуючий механізм контролю щодо створення конкурентного 
середовища та захисту конкуренції базується на сприянні розвитку добросо-
вісної конкуренції та пріоритеті прав споживачів.

Пошук пріоритетних напрямів удосконалення конкурентної політики 
держави в умовах трансформації глобальної економіки та активізації соці-
альних зрушень є незавершеним, що зумовлює потребу здійснення подаль-
ших спеціальних досліджень.
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REGULATORY  AND  LEGAL  ENSURING  
THE  MECHANISM  OF  THE  STATE  MANAGEMENT  
OF  ELECTION  SECURITY  IN  UKRAINE

The development of Ukraine as an independent state depends on the effective 
functioning of its electoral process. At a time when every country, no matter how 
developed it is, is in no way immune to the aggressive behavior of another state. 
Therefore, the priority tasks of the state include such activities as ensuring the 
legal mechanism of state management of election security, which is decisive in the 
context of the existence and development of Ukraine.

The concept of “electoral right” is a constitutional and legal institution that 
combines the norms of the Constitution of Ukraine and the norms of the current 
electoral legislation, which establish the fundamental principles of citizens’ par-
ticipation in elections, the procedure for appointing, preparing and conducting 
elections, as well as the procedure and procedures for establishing the results of 
popular will [1]. For the further development of Ukraine as a democratic state, it 
is important to bring the Ukrainian election legislation and the practice of con-
ducting elections into compliance with European election standards. A mandatory 
prerequisite and defining feature of a democratic, legal state, which Ukraine has 
been declared to be at the constitutional level, is the holding of periodic, free elec-
tions, the essence of which consists in updating the composition of representative  
bodies of public power and changing elected officials based on democratic proce-
dures [1]. Citizens have the right to participate in the management of state affairs, 
in all-Ukrainian and local referendums, to freely elect and be elected to state and 
local self-government bodies [2]. Citizens of Ukraine by participating in elections, 
referenda and other forms of direct democracy, as well as through the bodies of 
state power and local self-government they elect, pursue national interests, volun-
tarily and in the performance of constitutional duties provided for by the legisla-
tion of Ukraine; how to directly draw the attention of the public and state institu-
tions to dangerous phenomena and processes in various spheres of the country’s 
life; legally protect their own rights and interests.

This concept in an objective sense is interpreted by a set of legal norms that es-
tablish the order of formation of public authorities. The consideration of “suffrage” 
as a subjective right distinguishes between active and passive suffrage.
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To date, the normative and legal support of national security continues to be 
formed and has more than 50 laws of Ukraine and 8 decrees of the President of 
Ukraine, which are constantly updated.

In the study of N. V. Bogasheva, Y. B. Klyuchkovsky, L. V. Kolisetska, which is 
devoted to the problem of the evolution of the electoral legislation of Ukraine, the 
concept of “electoral right” is revealed as one of the important institutions of con-
stitutional law of any democratic state, which regulates social — a political process, 
thanks to which the formation and legalization of power, which originates from the 
people, takes place. Democratic power receives legal force in the course of national 
elections. However, not all socio-political processes based on citizens’ votes can 
be real elections. In particular, the practice of “elections” during the reign of the 
totalitarian communist regime [3].

The right to vote in the election process includes the following manifestations:
• conduct pre-election campaigning;
• to carry out pre-election events, in particular: debates, round tables, meet-

ings, rallies, etc.;
• to nominate candidates for deputies and elected positions;
• work in election commissions;
• to be a trusted or authorized person, representative;
• become an official observer;
• perform the functions of election fund administrator, etc.
The concept of “electoral process” is considered as a certain activity of bodies 

and citizens, aimed at the preparation and conduct of elections, and as a system of 
legal norms regulating this activity [4].

The principles of the electoral law of Ukraine are the basic principles, guid-
ing provisions that determine the essence and content of the implementation and 
guarantee of the electoral rights of Ukrainian citizens and ensure the procedure 
for the organization and conduct of all elections in the state provided for by the 
Constitution and laws of Ukraine [4].

Thus, the use of the systemic-structural method made it possible to single out 
the components of the legal mechanism of state management of election security in 
Ukraine for its improvement. Areas of its improvement, which include: improve-
ment of the legal framework for ensuring relations within the electoral process in 
accordance with the challenges and threats of the internal and external enviro- 
nment; implementation of election administration organization on the basis of 
monitoring to ensure election security; harmonization of domestic legislation in 
the security sphere of the election process; improving the legal and political culture 
of the participants in the election process.
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складоВі  елеменТи  держаВноГо  реГулЮВаннЯ  
у  сФері  зоВніШнЬоекономіЧної  діЯлЬносТі

У звичайних умовах, коли сума потреб більша за обсяг готівкових ресур-
сів, економічні інтереси різних соціальних груп неминуче суперечать одна 
одній. Тому суспільство змушене або придушувати ті чи інші інтереси, або 
шукати компроміс між ними з метою збереження соціальної стабільності. 
Головне становище з цього погляду належить державі, яка на відміну, напри-
клад, від зацікавлених “груп впливу” та політичних партій, покликана вира-
жати та захищати сукупні чи типові інтереси всіх членів суспільства (і має, 
наголосимо, всі необхідні для цього можливості, включаючи примус) [1]. 
Тому й кажуть, що держава є інститутом, що втілює спільну волю, загальний 
інтерес усіх його громадян.

Державне регулювання в нинішніх українських умовах постає як постій-
ний вплив держави (і регіональних органів влади) на самостійно господарю-
ючі суб’єкти з метою вирішення таких завдань [2]:

• вихід країни із системної кризи з подальшою стабілізацією суспільної 
ситуації;

• забезпечення економічного зростання та нормальних умов господарю-
вання;

• реалізація більш ефективної державної та регіональної соціально-еко-
номічної політики;

• забезпечення національної безпеки, стабільності, соціальної збалансо-
ваності.

Об’єктами державного регулювання є [3]:
• якісне перетворення процесу відтворення;
• грошовий обіг;
• умови та джерела накопичення капіталу;
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• секторальна, галузева та регіональна структури народного господар-
ства;

• оптимізація структури форм власності;
• процеси роздержавлення, демонополізації та приватизації державної 

власності;
• процеси формування конкурентного середовища;
• формування системи управління соціально-економічними процесами;
• розвиток системи підприємництва;
• розвиток соціальної сфери, удосконалення трудових відносин, меха-

нізму соціального захисту населення, довкілля;
• зовнішньоекономічні зв’язки країни та ін. 
Суб’єктами державного регулювання економіки виступають органи дер-

жавної влади та управління. У країнах (Англія, США, Канада, Австралія, 
Нова Зеландія та ін.), де судовий прецедент розглядається як джерело пра-
ва, суб’єктами державного регулювання економіки виступають також і суди. 
Визначальну роль у регулюванні ринкового господарства грає громадянське 
право, відповідно до якого учасники майнових відносин є рівноправними, а 
у разі спору справа вирішується у суді.

В аналізі проблем державного регулювання економіки в суспільстві вели-
ке значення мають поняття правової держави, соціального ринкового госпо-
дарства та громадянського суспільства.

Правова держава відрізняє такі ознаки:
1) верховенство закону в усіх сферах життя суспільства;
2) поділ влади у державі на законодавчу, виконавчу та судову. У своїй  

органічній взаємодії вони забезпечують таку систему стримувань і противаг, 
яка не дає змоги жодній з них відсунути або придушити решту гілок і за-
безпечити собі панівне становище. У державі такий горизонтальний поділ  
владних повноважень між центром і територіями доповнюється й вертикаль-
ним;

3) наявність гарантій прав і свобод особи, що забезпечуються державою. 
Права і свободи громадян представляють ту сферу, в яку держава не втруча-
ється, проте може їх обмежувати на користь суспільства як єдиного цілого, 
наприклад, забороняти протиправні види діяльності. При цьому важливу 
роль відіграє визначеність взаємної відповідальності держави та особи у разі 
порушень законодавства;

4) юридичне та фактичне відділення посадової влади від особистої та  
релігійної, при цьому церква відокремлена від держави.

До системи поглядів на правову державу відносяться уявлення про со-
ціальне ринкове господарство, що отримали велику популярність. Останнє 
розглядається як “третій шлях”, що пролягає між нерегульованим ринковим 
капіталізмом ХІХ — початку XX ст. та тоталітарною адміністративною мо-
деллю. Економіко-правова концепція соціального ринкового господарства 
ставить на чільне місце синтез гарантованої правовою державою економічної 
свободи з ідеалами соціальної держави, що спочивають на вимогах соціаль-
ної захищеності та соціальної справедливості.
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У ліберальній доктрині правової держави однією з базових ідей є взаємо-
зв’язок держави та громадянського суспільства, що виражається у підзвіт-
ності та підконтрольності державних органів і посадових осіб народу, який 
делегував їм частину своїх законних прав. Сучасні держави, що послідовно 
реалізують цю доктрину в практиці державно-правового будівництва, відво-
дять важливу роль гарантіям виконання законів, серед яких провідну роль 
займає громадський контроль, розглядаючи його як дієвий та ефективний 
елемент управління, як частину механізму боротьби з корупцією та зловжи-
ваннями чиновників. Розвиток інститутів громадянського суспільства, що 
здійснюють контрольні функції, дало змогу реалізувати на практиці ідеї та 
забезпечити процвітання соціальним правовим державам Західної Європи 
у XX ст. В Україні реалізація цієї ідеї гальмується високим рівнем корупції 
та непрофесійністю чиновників, які безконтрольно здійснюють свої функції. 
На думку більшості аналітиків, саме подолання корупції є головною пробле-
мою на шляху побудови правової держави в Україні, оскільки законослух-
няність громадян залежить не лише від соціальної політики держави, а й від 
реалізації принципу законності у діяльності державних органів та посадових 
осіб [1]. 

Контроль держави за своїми чиновниками важливий, але його недостат-
ньо, оскільки кругову поруку, заступництво, телефонне право скасувати зако-
ном або указом неможливо. Активна правова поведінка громадян, які, об’єд-
навшись у групи, можуть забезпечити рух інформації “знизу”, сигналізуючи 
про “збої” у механізмі держави, про порушення законності у його діяльності. 
Тому теоретико-правове дослідження громадського контролю та вироблені 
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на його основі правотворчі висновки є важливим етапом побудови в Україні 
правової держави.

Розглядаючи сутність та основні напрями громадського контролю в кон-
тексті доктрини правової держави, необхідно розкрити співвідношення по-
нять “соціальний контроль”, “публічно-правовий контроль”, “суспільний 
контроль”, виявляючи їх співвідношення та зміст, відзначаючи при цьому, 
що контроль може бути розглянутий і як управлінська діяльність, як її фор-
ма, як елемент, функція, система, регулятор, інститут. Виходячи з того, що 
громадський контроль є різновидом соціального контролю, автор аналізує 
правові форми соціального контролю, тому що в юридичній науці загально-
прийнята така думка: право є формою соціального контролю (Р. Паунд) і, 
виникаючи на певному етапі розвитку людської цивілізації, право дозволяє 
встановити соціальний контроль на користь всіх учасників соціальної кому-
нікації [2]. 

Виходячи з поділу публічно-правового та приватно-правового контролю, 
необхідно вказати, що громадський контроль можливий за допомогою соці-
альних інститутів, насамперед інститутів громадянського суспільства, та від-
нести громадський контроль до публічно-правових форм і зазначити, що ро-
зуміння права як форми соціального контролю тісно пов’язано з проблемою 
гармонізації інтересів суспільства, особистості, держави, а також уявленням 
про право як спосіб розмежування інтересів (Р. Ієрінг) [3]. 

Право дає змогу державі не лише захистити спільні та приватні інтереси, а 
й (оскільки сама держава також потребує контролю та не так багато держав, 
де інтереси суспільства в гармонійному співвідношенні з інтересами особи-
стості реалізовані) забезпечити самообмеження. Таким чином, громадський 
контроль за діяльністю держави є інтересом держави. Необхідно узагальнити 
ознаки та характеристики соціально-правового контролю, властиві громад-
ському контролю як його різновиду: соціальність, загальнозначимість, нор-
мативність, культурна обумовленість, системність. Відзначається значення 
цієї категорії для науки публічного управління: соціально-правовий контроль 
орієнтує правове пізнання не тільки на розгляд різних форм, методів, механіз-
мів забезпечення поведінки суб’єктів, а й розгляд цих форм, методів, механіз-
мів, суб’єктів як правових. 

Аналізуючи співвідношення понять “соціальний нагляд”, “державний та 
громадський контроль”, “громадянський контроль”, не виправдано викори-
стання терміна “соціальний” або “суспільний контроль”, а слід користувати-
ся поняттям “соціальний нагляд”, вважаючи, що нагляд можливий у сфері 
державного контролю як одна із заключних стадій контролю. Тому поняття 
“громадський контроль” пропонується розглядати як синонім “соціального 
контролю”, оскільки здійснення контролю за діяльністю публічно-правових 
органів влади абсолютно справедливо пов’язується з функціонуванням інсти-
тутів громадянського суспільства: цивільний контроль забезпечує ефективне 
управління на користь громадянського суспільства, гарантує соціально-пра-
вове обмеження влади, умови розвитку правової держави та демократичної 
політичної системи. Це — перевірка дотримання законності у діяльності дер-
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жавних органів та посадових осіб; спостереження з метою перевірки виконан-
ня правових норм або управлінських рішень з метою спостереження за тим 
чи іншим явищем; забезпечення якості роботи всіх законів виконавчої та му-
ніципальної влади; забезпечення реальної можливості здійснення правових 
інтересів особи, суспільства та держави на сучасному етапі. 

Розглядати громадський контроль необхідно, з одного боку, як елемент різ-
них концепцій правової держави, оскільки сучасна доктрина правової держа-
ви передбачає дієвий та ефективний контроль за діяльністю державних орга-
нів і посадових осіб, що дає змогу досягати реалізації цілей і завдань із захисту 
інтересів громадян. У правовій державі саме громадський контроль — най-
дієвіший інструмент попередження різних форм корисливого використання 
державними службовцями своїх повноважень. З іншого боку, громадський 
контроль є ознакою становлення правової держави. Принцип соціального 
контролю може бути реалізований лише у правовому державі, де громадський 
контроль володіє владно-правовим характером. Це одна з провідних соціаль-
но-владних функцій громадянського суспільства, де існує залежність органів 
держави від суспільної думки.
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PUBLIC-PRIVATE  PARTNERSHIP   
IN  THE  ONGOING  UNSTABLE  AND  TOUGH  REALITIES

Our state, society and business are faced with a series of completely different 
challenges. They have become leading factors in reviewing and changing all areas 
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of life in searching of the best possible conditions to support their livelihoods and 
survival.

The first and perhaps most unpredictable challenge at that time was the coro-
navirus pandemic. By the way COVID-19 has not been overcome entirely yet, 
according to experts’ studies in the field. 

But in February current year, Ukraine faced another, even more despicable 
threat. Threat to its sovereignty, territorial integrity, freedom, democracy, lives — 
a horrific war. russian armed forces invaded Ukraine. The negative impact of war is 
felt all over the civilised world. The realities of the present day are instability and 
uncertainty.

Ensuring the development of the economy and intellectual capacity in terms of 
tough times are among the key sectors. And public-private partnership is crucial 
in this case.

To stimulate sustainable economic growth and development in terms of war, 
states need to find additional sources of funding. In war conditions, every area ac-
quires special significance, special features and demands, support from the govern-
ment. Public-private partnership projects are mainly implemented in such areas  
as infrastructure, social and environmental services, as well as the purchase of 
equipment. This form of partnership is usually long-term and involves a high level 
of risk, mainly for the private party. In war, the risks are multiplied many times 
over.

The key participants in such kind of cooperation are the public sector bodies, 
as well as special purpose companies. After deciding on the formation of sources 
of funding for the cooperation, the specialized company applies either to the con-
struction company or to the operation and maintenance company, which is deter-
mined by the specialization of the project.

The rapid development of the private sector as a result of globalisation forces 
a revision of public administration towards regulation in terms of capacity-build-
ing, increasing competitiveness and a focus on human needs and interests as a  
priority. For the economy to develop, the public sector has to be like the private 
sector — address people’s needs, efficient, competitive. Efficient interaction be-
tween the public and private sector, particularly in higher education, can be suc-
cessful [1]. Public-private partnership in higher education in terms of war obtains 
new value and new vision.

Most scientists agree that contemporary public administration in higher edu-
cation as well, in response to external factors, should increase its interaction with 
business and allow the private sector to be involved in decision-making process [2]. 

Like any phenomenon public-private partnership has its advantages and disad-
vantages. The advantages are: 

1. Access to additional financial resources through the use of private capital for 
project implementation [3]. 

2. Access to technology, staff and skills for the state, and for the private  
sector — the opportunity to increase innovation [4]. 

3. Participants do their best, as the projects involve skilled specialists. This af-
fects the speed of project completion, and hence revenue growth [4]. 
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4. A highly effective public-private partnership reduces public budgets and 
budget deficits [4]. 

In contrast to the significant positive aspects of the use of public-private part-
nership, there are a number of shortcomings, among them: 

1. A private company will perform only what it has been paid for, no more, 
which is why incentives and performance requirements must be clearly stated in 
the contract [5]. 

2. The long-term nature of the projects provokes their complexity, as it is dif-
ficult to identify and take into account all possible emergencies and events during 
its implementation at the stage of concluding the contract [6]. 

3. Limited number of private organizations that have the opportunity to imple-
ment the project, for instance in the development of aircraft, which in turn affects 
the restriction of competitiveness, which is objectively necessary to create a cost-
effective partnership [7]. 

4. In cases where a private company has much more experience in a partnership, 
the government is unable to objectively assess the proposed costs [5].

The conclusions of our research are that public-private partnership is becoming 
increasingly popular due to a number of significant advantages it provides despite 
of shortcomings.

References

1. New public management: meaning and concept. Retrieved from: https://analysispro-
ject.blogspot.com/2020/11/new-public-management-meaning-and.html

2. Pollitt, C. & Dan, S. (2011). The Impacts of the New Public Management in Europe. 
Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/288825084_The_Im-
pact_of_the_New_Public_Management_Challenges_for_Coordination_and_Cohe-
sion_in_European_Public_Sectors

3. Strategic Partnering (2015). The Five Key Advantages of Public-Private Partner-
ships. Retrieved from: http://strategic-partnering.net/the-five-key-advantages-of-
public-private-partnerships/

4. Smet, P. (2019). The Key Advantages of Using Public-Private Partnership for Major 
US Infrastructure Projects. Reason Foundation. Retrieved from: https://reason.org/
commentary/the-key-advantages-of-using-public-private-partnershi ps-for-major-5. 
us-infrastructure-projects/ 

5. asghari, a. (2019). Public-Private Partnership Pros&Cons Benefits and Disadvan-
tages of PPP Contracts. Retrieved from: https://www.linkedin.com/pulse/public-
private-partnership-pros-cons-benefits-ppp-a mirmehdi-asghari3 

6. World Bank Group (2016). Public-Private Partnership Legal Resource Center.  
Retrieved from: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/
ppp-objectives 

7. Nandwana, D. (2018), What are the Disadvantages of Public-Private Partnership // 
Quora. Retrieved from: https://www.quora.com/What-are-the-disadvantages-of-
Public-Private-Partnership-Agreements-that-last-longer-than-35-years



190

А. П. ПЄРОВ
канд. юрид. наук, ст. викладач кафедри правових дисциплін, 
Одеський інститут МАУП

Л. В. ПЕРОВА
канд. юрид. наук, доц. кафедри правових дисциплін, 
Одеський інститут МАУП

проФесіЙна  підГоТоВка  кадріВ  
держаВноГо  упраВліннЯ:  
праВоВі  засади,  суЧасні  Виклики  Та  ВимоГи

У цій статті досліджується необхідність створення системи професійного 
навчання державних службовців, які почали стикатися з новими викликами, 
що виникли в реалізації цілей і функцій держави в період інтеграції України 
до європейського адміністративного простору та поглиблення демократично-
го врядування, яке відбувається відповідно до сучасних світових тенденцій з 
орієнтацією на підвищення якості державних послуг. Доведено, що необхідно 
подальше здійснювати професіоналізацію державної служби як в період пан-
демії, воєнного стану, так і в умовах європейської інтеграції та вступу України 
до НАТО.

Дослідження розвитку професійної компетенції державних службовців 
є одним з важливих напрямів у системі підготовки кадрів для державного 
управління та кадрової політики в Україні.

У сучасних умовах продовження проведення адміністративної реформи та 
поглиблення реформування системи державного управління та професійного 
навчання державних службовців на етапі її інтеграції до ЄС, НАТО та в ході 
локалізації під час пандемії, воєнного стану та війни, вимоги до професійного 
розвитку державних службовців України стають особливо актуальними, бо 
інституційний потенціал адміністративного управління та неналежне фінан-
сування призвели до погіршення якості кадрів державного управління та зни-
ження ефективності їх професійного навчання, набуття ними професійних 
знань, вмінь та вдосконалення навичок, що передбачають відповідний рівень 
професійної компетенції державних службовців при здійсненні ними профе-
сійної діяльності.

Теоретичні та практичні питання правового регулювання професійної під-
готовки кадрів державного управління досліджувалися в працях таких нау-
ковців, як В. Авер’янов, О. Бандурка, Д. Бахрах, Л. Біла-Тіунова, Ю. Битяк,  
В. Заросило, В. Луговий, О. Оболенський, Н. Орлів, І. Пахомов, О. Пархомен-
ко-Куцевіл, В. Тімашов.

Дослідження методології адміністративно-правового регулювання про-
фесійної підготовки здійснювали М. Вебер, Ю. Ковбасюк, В. Малиновський,  
Т. Кагановська, С. Серьогін, С. Чорноног та ін.
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Разом з тим на сьогодні правові засади професійної підготовки кадрів дер-
жавного управління, перед якими постали сучасні виклики у вигляді панде-
мії, дистанційної роботи та надання адміністративних послуг, роботи дер-
жавних службовців у період воєнного стану та війни, не отримали належного 
осмислення та висвітлення. Має місце відсутність встановлення національ-
них завдань як на центральному, так і місцевому рівнях з організації підго-
товки кадрів для державного управління. Тому необхідне подальше вивчення 
проблем, що існують у цій сфері, визначення пріоритетних напрямів роботи 
та реалізації в Україні найкращих практик з підвищення компетенцій і вдо-
сконалення професійних знань та умінь державних службовців, у тому числі 
в ході пандемії, воєнного стану та праці за допомогою телекомунікаційного 
зв’язку за межами адмінбудівель.

Мета статті — дослідити проблеми: завдяки чому формується система про-
фесійного навчання та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, 
які забезпечують відповідний рівень професійної компетенції державного 
службовця для його професійної діяльності у сучасних умовах з урахуванням 
викликів, спричинених пандемією, воєнним станом та війною, а також при-
скореній підготовці України до вступу в ЄС і НАТО та які програми партне-
рів України існують для цього. Обґрунтувати необхідність адаптації держав-
них службовців України до європейського та міжнародного рівня надання 
адміністративних послуг. З’ясувати, яким правовим забезпеченням державні 
службовці будуть вирішувати національні завдання, зумовлені концепціями 
та програмами адміністративної реформи та реформи державного управління 
й професійного навчання кадрів державного управління.

Теоретичну основу дослідження склали праці вчених, законодавчі акти 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства з 
питань державної служби, звіти та посібники різних органів, а також особисті 
дослідження авторів статті. Метод порівняння та аналогії був використаний 
при огляді інформації відносно виявлених механізмів правового регулюван-
ня та виявлення недоліків у формуванні сучасних компетенцій в системі під-
готовки кадрів державного управління. Метод узагальнення знайшов своє 
відображення в частині першочергових задач, вирішення яких необхідне для 
підвищення ефективності праці над досягненням підготовки кадрів держав-
ного управління у сучасних умовах та викликах, пов’язаних з пандемією, во-
єнним станом, війною, інтеграцією України до ЄС та НАТО.  

Розвиток професійної підготовки державних службовців є одним з важ-
ливих напрямів у системі підготовки кадрів та державної політики. В умо-
вах сучасних проблем, які з’явилися в Україні в останні роки, а саме: пан-
демія, локдауни, воєнний стан, військові дії, пришвидшений вступ України 
до ЄС та НАТО виникли сучасні виклики системі державного управління в  
Україні.

Затягнувшаяся у часі реформа системи державного управління в Україні, 
яка вже давно вимагає професійного розвитку і нової системи професійної 
підготовки та освіти державних службовців, стає особливо актуальною. Як 
ніколи сьогодні проблема недостатності компетенції [1] та професіоналізму 
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державних службовців і системи державного управління є офіційно визна-
ною [2]. 

Як вперше прийняті на державну службу, так і ті, хто працює, не мають до-
статнього досвіду, необхідних знань і компетенцій, які викликані потребами 
часу та розвитком комп’ютерізації, діджиталізації та віддаленого отримання 
адміністративних послуг. Так, відомо, що діяльність держави, функціонуван-
ня її управлінського апарату здійснюється через її державну службу, яка є 
особливим інститутом сучасної держави.

Державна служба — це спеціально організована професійна діяльність гро-
мадян з реалізації конституційних цілей і функцій держави. Так, система дер-
жавної служби складається, по-перше, з системи й інституційних (правових, 
організаційних) і процесуальних структур, а також державних службовців, а 
по-друге — з державних службовців — осіб, які спеціально підготовлені й про-
фесійно зайняті в системі державних органів.  

Державність і розбудова України по теперішній час має супроводжуватись 
відповідним розвитком і удосконаленням кадрів державного управління. 
Ціллю реформування цього інституту є сталий розвиток високоефективної 
стабільної та авторитетної державної служби. Запорукою інституційного роз-
витку кадрів державного управління є залучення на відповідні посади в дер-
жавних органах державних службовців, які демонструють належний рівень 
професіоналізму, критичне мислення, доброчесність, готовність служити гро-
мадянам. Цей персонал спроможний ефективно працювати в умовах сучас-
них викликів.

База сучасного правового регулювання у сфері підготовки кадрів для 
державного управління (їх підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфі-
кації) має нормативно-правову базу, що почалася з Програми кадрового за-
безпечення державної служби, затвердженої Указом Президента України від  
10 листопада 2010 р. [3]. Було прийнято декілька варіантів Закону “Про 
державну службу” — у 1993 р., 2011 р. та 10 грудня 2015 р. № 889-VIII [4],  
в якому в ст. 48 міститься норма про підвищення рівня професійної компе- 
тенції та організації професійного навчання державних службовців.

Україна продовжила комплексне реформування державного управління, 
приєднавшись до програми ЄС SIGMA, яка є еталоном належного вряду-
вання. У 2016 р. Україна, декларуючи прихильність принципам державного 
управління, розробленим програмою SIGMA, прийняла у 2016 р. “Стратегію 
реформування державного управління”, що передбачала також удосконален-
ня системи професійного навчання.

З метою створення системи професійного навчання державних службов-
ців Кабінет Міністрів України прийняв Постанову від 6 лютого 2019 р. № 106 
“Про затвердження Положення про систему професійного навчання держав-
них службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступ-
ників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
місцевих рад” [5].

Національним агентством України з питань державної служби 2 лютого 
2021 р. № 134/35756 було затверджено “Методику оцінювання результатив-
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ності професійного навчання державних службовців та посадових осіб місце-
вого самоврядування”, що мала на меті оцінювання результативності профе-
сійного навчання державних службовців та визнання актуальності дієвості та 
практико-орієнтованості. 

Черговий етап реформування державного управління та професійного 
навчання був продовжений прийняттям Кабінетом Міністрів України “Стра-
тегії реформування державного управління України на 2022–2025 роки”. 

З початком війни, коли росія напала на Україну, 24 лютого 2022 р., в  
організацію роботи державної служби в умовах воєнного стану були внесені 
корективи [6]. Так, листом Національного агентства України з питань дер-
жавної служби “Щодо організації роботи державних органів в умовах воєн-
ного стану” від 1 березня 2022 р., були дані роз’яснення щодо забезпечення 
ефективної роботи державних службовців та як вберегти їх життя, надати 
можливість працювати за допомогою телекомунікаційного зв’язку за межами 
адмінбудівель [7].

Сьогодні зростає навантаження на державні органи, тому потрібно, щоб 
державні службовці якісно і швидко адаптувалися до роботи в нових умо-
вах. Авторами було досліджено, що особливої уваги потребують ті державні 
службовці, хто приходить на посаду вперше, маючи досвід чи в бізнесі, чи в 
неурядовому секторі, а деякі і без усякого досвіду. Таким державним служ-
бовцям, які опинилися в нових умовах і нових організаціях та інших структу-
рах державної служби, потрібен час для опанування не тільки організаційної 
культури та адаптуванню до свого нового статусу державного службовця, а й 
подальша відповідна підтримка у вигляді різноманітної системи професійно-
го навчання для отримання ними професійних компетенцій, набуття вмінь, 
удосконалення професійних знань, потрібних для професійної діяльності.  
У зв’язку з цим більш складний статус державного службовця, його посилена 
відповідальність передбачають та вимагають тривалішого періоду освоєння 
посади. Самою ефективною допомогою в цьому є тільки професійне нав- 
чання. 

Як передбачено законодавством, що кожен/кожна, хто вперше призначе-
ний або призначена на державну службу, має обов’язково пройти продовж 
першого року відповідне підвищення кваліфікації за загальною сертифікат-
ною програмою, рекомендованою Національним агентством України з пи-
тань державної служби для використання провайдерами освітніх послуг. А 
ті, хто вже знаходяться на державній службі, повинні за планами здійснювати 
внутрішнє професійне навчання з метою набуття або вдосконалення профе-
сійних знань, умінь та навичок, що проводяться працівниками відповідного 
державного органу або зовнішніми експертами (фахівцями) за спеціальними 
програмами підвищення кваліфікації.

Підсумовуючи, доходимо висновку, що система підготовки кадрів для 
державного управління має бути удосконалена та приведена до кращих євро-
пейських та світових зразків. Державна служба України, її система кадрового 
забезпечення та управління повинні стати більш демократичними та ефек-
тивними, бо від їх стану та рівня залежить ефективність державного управ-
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ління, як це передбачено в цілях сталого розвитку стратегії ООН до 2030 р., 
концепцією адміністративної реформи та реформи професійного навчання 
державних службовців в Україні.

З’ясовано, що необхідною умовою ефективності державного управління є 
його публічність, що є невідмінним станом в інформаційну епоху, де цифро-
візація та діджиталізація роблять управління та діяльність управлінців про-
зорими та більш доступними.

Слід переглянути та удосконалити законодавство щодо підготовки дер-
жавної служби та державних службовців. Крім внесення змін до чинного за-
конодавства та його удосконалення в перспективі треба прийняти узагальню-
ючий закон, який би більш повно врегулював фундаментальні правові норми 
державної служби та виконував методологічні й регулятивно-фундаменталь-
ні особливості її розвитку в цілому та підготовки кадрів державного управлін-
ня, взагалі. Тому пропонується Кабінету Міністрів України очолити реформу 
державної службі з сьогодення по 2030 р., науково та ресурсно забезпечити 
цей процес.

Життя в Україні останнім часом стрімко змінюється. У нас почалися пан-
демія, локдауни, війна та воєнний стан. Ці обставини вимагають від нас, а 
особливо від кадрів державного управління, відповідати на виклики та небез-
пеку, не сповільнювати крок нашого життя, господарських та адміністратив-
них відносин, рухатись вперед, розбудовувати державу, армію, громадянське 
суспільство та демократію, робити інституційні зміни та реформувати зако-
нодавство для інтеграції до ЄС та НАТО. Для цього державним службовцям 
необхідно набувати нових знань, компетенцій, адекватних, потрібних часу та 
рівню технологій, щоб вирішувати задачі й досягати нових цілей, наполегли-
во працюючі, будувати майбутнє України, яке буде вартим наших зусиль та 
жертв.

Було досліджено, що сьогодні українські державні установи та органи 
місцевого самоврядування, бізнес та освіта перелаштовуються на роботу у 
віддаленому режимі та не за місцем адміністративних будівель завдяки теле-
комунікаційним системам. Це нові виклики та вимоги сучасного становища. 
Відповідаючи цим викликам, кадри державного управління налагоджують 
та удосконалюють електронний документообіг. Вони організовують доступ 
до інформації, забезпечують зовнішню та внутрішню комунікацію всіх залу-
чених сторін, але, на жаль, це не зовсім ефективно. Ця система може бути 
якісною тільки після того, коли буде зроблена структурно-комплексна про-
грама, яка науково зумовлена і логічна. Це можливо, якщо буде створене на-
лежне правове підґрунття для її функціонування, яке зараз потребує удоско-
налення.

Хоча існують програми підвищення кваліфікації державних службовців 
(організація роботи державних службовців за межами адміністративної бу-
дівлі державного органу) та дистанційна робота публічних службовців, які 
сертифіковані, але цього недостатньо. Є необхідність скоригувати ці програ-
ми і курси з єдиною системою проведення адміністративної реформи та роз-
витку державної служби з метою створення державної системи підготовки, 
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перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у нових 
умовах сучасних викликів.

Необхідно врахувати і включити в цю систему такі елементи, як перелік 
документів з питань діяльності публічних службовців у віддаленому режи-
мі та загальний опис механізмів їхнього застосування, основні інструменти 
та процедури, застосування електронного документообігу в дистанційному 
режимі, передбачити правила роботи з інформацією у віддаленому режимі, 
забезпечити алгоритм дотримання безпеки роботи з інформацією, врахува-
ти теоретичний аналіз інформації та її складників у діяльності публічного 
службовця, унаочнити систему роботи з інформацією, деталізувати ключові 
процедури організації діяльності публічних службовців у вигляді планування 
організації, контролю і прозорості системи за принципом “один ЦОВ — один 
підрозділ”.

Необхідно розробити процедуру комунікацій задля забезпечення виконан-
ня завдань, розробити основи психологічної адаптації до дистанційної робо-
ти, удосконалити програми для профілактики емоційного контролю у зв’язку 
з негативним впливом інформації на життєдіяльність державних службовців, 
інформаційної гігієни та критичного ставлення до джерел інформації.
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Today, in various regions of the world, there is a rapid increase in the number 
of environmental conflicts occurring at all levels of development of societies and 
states. Many modern environmental problems are transboundary in nature, af-
fecting several states, which seriously complicates their regulation and resolution, 
since the boundaries of modern ecosystems do not coincide with political (state) 
boundaries, which led to the emergence of the concept of “ecological region”. 
Therefore, the escalation of a local environmental conflict can eventually lead to 
interstate (regional) conflicts, including armed ones.

Many of the environmental conflicts are extremely difficult to resolve, they in-
volve various parties — agricultural producers, environmental organizations, au-
thorities at various levels, industrial enterprises, representatives of various social 
and ethnic groups. Such conflicts are acute, protracted and costly in terms of the 
human and material resources involved. Therefore, they are in the zone of special 
attention of the state authorities, civil society institutions and political experts.

Ecological conflicts are a clash of opposing worldviews, opinions about what is 
right and fair. In modern conditions, environmental requirements are often used 
both for the competitive struggle of large corporations and for political purposes.

Responding to the growing number of environmental conflicts, their par-
ticipants — government structures (public authorities and administration), pri-
vate business, environmentalists and other interested parties — use a variety of  
approaches and methods in an attempt to resolve emerging conflicts.

Appropriate political instruments (both public and shadow) are widely used: 
lobbying for the adoption of certain laws and by-laws, going to court, administra-
tive hearings, direct negotiations and mediation (mediation), as well as actions of 
a violent and non-violent nature.

With an increase in the number of environmental conflicts, the possibilities for 
their timely and effective resolution with the help of familiar social, political and 
legal institutions are reduced. At the same time, international experience shows 
that it is possible to reduce the damage caused by environmental conflicts and 
manage them more effectively if society and the state manage to pursue a systemic 
policy aimed at regulating these conflicts.

Therefore, today the task of optimizing existing conflict resolution technologies 
and adapting them to specific political, institutional, cultural and historical condi-
tions of individual countries and regions, as well as developing innovative methods 
of political regulation of environmental conflicts, taking into account the develop-
ment of science and technology, remains relevant.
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The state, political institutions, civil society institutions and other elements of 
the political system, realizing their own political interests, determine their own 
strategic trajectory and practical policy in the field of regulating modern environ-
mental conflicts. The diversity of these strategies and practices is in itself, in most 
cases, highly conflictogenic. The more important is the task of generalizing and 
systematizing various national and regional models of regulating environmental 
conflicts [3, p. 108].

Theoretical issues of resolving environmental conflicts in the context of politi-
cal processes at the national, regional and local levels are devoted to the works 
of such authors as K. Evruch, R. Blomkvist, J. Burton, M. Campbell, D. Floyd,  
K. Kressel and others. Various theoretical and practical aspects of mediation (me-
diation) were comprehended in the works of such authors as J. Miller, N. Dale,  
H. Edwards, I. Gunning, J. Shaylor, R. Bush, P. Adler, J. Barrett, L. Diamond,  
E. Dukes, M. Dupro, A. Levinson, L. Riskin.

Thus, the growing number of environmental conflicts in the United States at 
one time led to the appearance of a large number of works on the regulation of 
environmental conflicts with an emphasis on mediation and other forms of alterna-
tive dispute resolution. Their main idea is that mediation and third-party facilita-
tion are better than traditional methods of conflict management (such as court 
or decision-making by public authorities and administration). At the same time, 
questions remain about the criteria for choosing technologies for regulating envi-
ronmental conflicts in specific situations [1, p. 377].

For example, what is the comparative effectiveness of different methods of 
conflict resolution — negotiations, mediation, litigation, lawmaking — in relation 
to different types of conflicts in different political and socio-economic contexts? 
Among the criteria for the success of mediation is the proportion of conflicts re-
solved with its help and the satisfaction of their participants with the result.

 An analysis of the available publications on this topic indicates that the prob-
lem of political regulation of environmental conflicts, the study of their national 
models has not yet become the subject of detailed scientific research in modern 
political science, both domestic and foreign.

The available works of foreign authors only partially address this issue. There is 
an obvious gap in the study of the accumulated domestic experience in regulating 
conflict situations in the environmental sphere as an element of state policy, as well 
as the political practice of corporations [2, p. 207].

The key political and cultural attitudes that influence the choice of a behavior 
strategy (competition, cooperation, compromise, concession or conflict avoidance) 
and technologies for regulating environmental conflicts are: “power distance”;  
ideas about the degree of autonomy of the individual in society; attitude towards 
risk and uncertainty; long-term planning; ideas about the “locus of control”;  
notions of justice; communication style.

The experience of the countries of North America and Western Europe in the 
field of regulation of environmental conflicts testifies to the decisive influence of 
political and cultural attitudes on the choice of a conflict management strategy. 
Environmental conflicts are predominantly managed through mediation and con-
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sensus building, by combining an inclusive, participatory style of policymaking 
with formal decision-making procedures.

The choice of methods and technologies for regulating environmental conflicts 
in the states of Asia and Africa is determined by the historical, institutional and 
cultural context. The range of conflict resolution procedures ranges from “team” 
decision-making (“from above”) to consultative procedures and cooperation tech-
niques (cooperation).

Most cultures in Asian countries are characterized by the desire to avoid con-
flict, seek consensus and maintain relationships. In countries with preserved tradi-
tional social structures, there is an integration of traditional values   and autochtho-
nous approaches to decision-making and conflict management based on the search 
for consensus with modern conflict resolution technologies [4, p. 583].

Deliberative democracy, which implies the right, ability and opportunity of all 
those affected by collective decisions to participate in the adoption of these deci-
sions on the basis of building consensus, has a significant potential for the success-
ful settlement and resolution of environmental conflicts.

Thus, the prevention and effective regulation of environmental conflicts is pro-
moted by the state policy, which is characterized by clarity and consistency, in-
terdepartmental coordination, fair distribution of costs, ensuring a broad dialogue 
between business, civil society and the state.
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CHANGE  OF  ROLES  WITHIN   
PUBLIC  ADMINISTRATION  SYSTEM  
UNDER  NEW  SOCIAL  REALITIES

The war in Ukraine highlighted the issue of deepening the role of universi-
ties transforming them into powerful influencers at national and international  
levels. Traditionally, along with educational and upbringing functions the mis-
sion of HEIs’ social responsibility are dominant to properly serve the society and 
the community, teaching students hard and soft skills, critical thinking, tolerance 
and respect for societal values. At present, universities around the world have be-
come centers of expert assessment of the causes and nature of the war in Ukraine, 
aiming to broadcast relevant and professionally explained information so that the 
voice of truth can be heard at all levels and for all strata.

In this way, universities seek to achieve a dual goal: to draw the attention of a 
wide audience to the war in Ukraine and to demonstrate to the entire world the 
consequences of violating the rules of democracy, respectful neighborhood and 
international law. War is never limited to the territories of the states involved, 
it entails irreparable consequences for the whole world: the food crisis, social and 
communal collapse in places of greatest concentration of refugees, financial bur-
den on the world’s leading countries, stagnation for many industries, etc.

Russia’s aggression woke up often latent but very strong civil society in 
Ukraine. For a long time, it was considered to be ineffective, with low subject 
potential. However, from the first day of Russian war, all Ukrainians living in and 
out of Ukraine self-organized and grouped to help the state and the people most 
affected by the war. Representatives of various professions began to exclude com-
pletely unusual functions: celebrities began to record video appeals to colleagues 
from the aggressor country with requests to protest against the war and to col-
leagues from Western countries begging not to stay away from events in Ukraine. 
And everyone became volunteer and philanthropist. Athletes, actors and singers 
began to organize charity auctions worldwide to sell their belongings, costumes, 
awards to raise funds for the needs of the Ukrainian army. Owners of large houses 
and premises settled refugees from the occupied territories, handed over cars for 
the needs of the Armed Forces of Ukraine and others.
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The role of educational institutions always is influential enough at both na-
tional and international levels, what is solidly proved from the history. They 
elaborate educative policy, set priorities in upbringing and values sharing, direct 
research and innovations to guarantee sustainable development of the country, 
region, world. Thus, during the wars the aggressors always imprisoned or con-
demned intelligence and destroyed schools to stop the process of receiving new 
knowledge, truthful insights, study national history, culture and language. For 
example, Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) tried to oppose the fas-
cist policy in the field of education with the help of cultural and educational insti-
tutions. Immediately after the occupation of Kyiv, some Ukrainian teachers and 
cultural activists from exile arrived here and established the Ukrainian Scientific 
and Methodological Institute of School Education. In 1941–1942 this research 
center published “Basic issues of Ukrainian national pedagogy”, “Pages of the his-
tory of Ukrainian national education”, “Principles of national education in Ukrai- 
nian school”, “Basic issues of didactics of Ukrainian school”, “Moral and religious 
education at school” etc. The pedagogical magazine “Ukrainian School” published 
articles on the problems of Ukrainian education and pedagogical thought. The 
children’s magazine “Ridne slovo” was published. The main idea was to preserve 
national upbringing and demonstrate that Ukrainian culture and education were 
acting vividly. 

Nowadays the methods are different, but the tasks are the same: according to 
the Minister of Education and Science of Ukraine Serhiy Shkarlet by mid-April, 
2022, “88 educational institutions have been completely destroyed, 869 institu-
tions have been partially damaged, 33 institutions of higher and professional high-
er education have been forced to leave their permanent locations and moved to 
reset the educational process in other areas” [1]. But nowadays after centuries of 
struggle against foreign aggressions and betrayals by the Russians multiplied by 
the years of war in the East Ukraine our nation is conscious and striving for the 
victory. So, the essential target audience comprises foreigners. It was necessary to 
draw attention of the world community that Ukrainians and Russians are diffe- 
rent peoples, speak different languages and are different in their cultural, mental, 
historical development. Due to the wide base of contacts, universities have be-
come such kind of hubs spreading truthful information and expert assessment of 
events. It is worth to note that dominantly foreign partner organizations initiate 
tele- and video conferences for students and professors. These online meetings 
often start in the evening because of different time belts with transatlantic insti-
tutions and last for hours, but the awareness of the high mission of the university 
as a powerful State body and the source of informational weapon levels overtime 
work.

An average question which may arise is why universities have taken on the 
function of disseminating information if the Government of Ukraine constantly 
share comprehensive and truthful information to the world community. As for us, 
there are several reasons:

• first, peer-to-peer examination of the situation and its causes;
• second, the format of live communication with the ability to ask questions;
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• speakers are often a group of people who are specialists in various fields, 
which makes the report multifaceted and understandable to the target audi-
ence, which also consists of listeners and of different fields of training;

• meetings are mostly held within the framework of partner educational insti-
tutions, which creates an atmosphere of trust toward the speakers.

• one HEI usually has many partner universities in Ukraine, which allows 
to hold meetings with representatives of different regions, to compare 
views, forecasts and discover new aspects. For example, Western Ukrainian  
scholars will be less passionate than educators from Eastern and Central 
Ukraine from the occupied cities while talking about war. In addition, as-
sumptions about the causes and consequences of the war with Russia from 
representatives of capital city and Western Ukrainian universities will be 
less convincing than a reasonable representation from professional circles of 
universities in the border areas with Russia, where the population is mixed 
and which are gravely shelled and damaged.

In general, educational institutions and organizations have become a driving 
force in resisting the spread of nationalist and fascist ideologies. European and 
transatlantic HEIs offered very attractive conditions for students from Ukraine 
to continue their studies, professors were offered programs in which they could 
move and continue lecturing and conducting research for up to one year, uni-
versity campuses abroad became centers for the resettlement of refugees from 
Ukraine, etc. In connection with the mass departure of scholars abroad, the  
Ministry of Education and Science of Ukraine amended the current legislation, 
requiring Ukrainian universities to pay scholarships to students who went abroad 
under the Erasmus+ program (it wasn’t paid before being motivated that the  
Erasmus+ students get scholarship in receiving institution abroad), the period 
of stay abroad was also extended (twice comparing to previously valid rules) [2]. 
International educational organizations strongly condemned Russia’s aggression 
against Ukraine, called on Russian academics to express their position, but af-
ter they did not receive it, the decision to exclude Russian universities from the  
European and International University Associations, Erasmus+ and other Euro-
pean Commission programs was admitted, and foreign universities began to expel 
Russian students [3; 4; 5].

Thus, through truthful information and consolidated efforts aimed to stop the 
war in the heart of Europe, Ukrainian academics have succeeded in striking at the 
RF educational and cultural circles. But unlike the aggressor, Ukraine does not 
intend to destroy Russian education and scientific schools, Russia is doing it itself 
by continuing the war and concealing/distorting facts, including historical ones. 
One of the goals of such steps from Ukrainian and world educators is to encourage 
colleagues from Russia, who got isolated from professional centers and exchanges 
for long, to actively protest against the war, call on the Russian government to 
restore peace and negotiate all disputes and territorial claims. 

The main strategy of the Ukrainian PA and the Ministry of Education and 
Science of Ukraine top management has to keep fighting disinformation non-stop, 
supporting any initiatives of foreign partners to preserve national cultural herit-
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age, academic potential, traditions, scientific schools, reconstruction of domestic 
educational institutions. Universities have always been, are and will be a powerful 
tool in the struggle for justice, the territorial integrity of Ukraine and the preser-
vation of the societal values of the democratic world.
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діЯ.підпис – ноВиЙ  інсТруменТ  підВиЩеннЯ  
еФекТиВносТі  публіЧноГо  упраВліннЯ

Цифровізація (диджиталізація) публічного управління і суспільства, в 
якому реалізується це управління, — нагальна задача сьогодення. Запрова-
дження електронного урядування в усі сфери життя українців є першочерго-
вим завданням Міністерства цифрової трансформації України (далі — Мін-
цифра) — центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізацію державної політики у сфері електронного урядування. Ці пов-
новаження Мінцифри регулюються відповідним Положенням, затвердже-
ним у 2019 р. [1]. Наведена деталізація цих завдань, а саме: як формування та 
реалізація державної політики:

• у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, циф-
рових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної де-
мократії, розвитку інформаційного суспільства;



203

• у сфері впровадження електронного документообігу;
• у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян;
• у сферах відкритих даних, публічних електронних реєстрів, розвитку 

національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, 
розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телеко-
мунікацій, електронної комерції та бізнесу;

• у сфері надання електронних та адміністративних послуг;
• у сферах електронних довірчих послуг й електронної ідентифікації та 

інвестицій в IT-індустрію;
• у сфері розвитку ІТ-індустрії;
• у сфері розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті.
Одним із головних напрямів роботи Мінцифри є розвиток та супрово-

дження порталу державних послуг “Дія” [2], який дає змогу отримати всі 
послуги онлайн: швидко, зручно та людяно, а також створення та супрово-
дження мобільного додатку для популярних операційних систем “Дія” — за-
стосунку, в якому всі потрібні документи знаходяться у смартфоні і можуть 
бути верифіковані звідти по QR-коду або через процедуру “шерингу”. 

Більшість послуг на порталі та в мобільному застосунку реалізуються че-
рез кабінет громадянина — виокремлене місце, де кожен може знайти інфор-
мацію про себе та свій бізнес, власну нерухомість, земельні ділянки, тран-
спорт, отримати доступ до іншої інформації, що міститься в національних 
реєстрах інформаційних ресурсів, отримати необхідні адміністративні по-
слуги в електронному вигляді тощо [3]. Крім того, через кабінет громадяни-
на реалізується зворотний зв’язок, наприклад, повідомлення про результат 
запиту е-послуги або запрошення на вибори від держави, надаються елек- 
тронні консультації зі суспільно важливих питань.

Як і портал, застосунок “Дія” є інструментом доступу до всіх послуг та 
реєстрів, суттєво полегшуючи життя громадянам, даючи їм можливість от-
римати необхідні послуги та документи у цифровому вигляді, без контакту 
з чиновниками та без черг. Мінцифри регулярно оновлює і функціонал за-
стосунку, і функціонал порталу, причому (як у більшості таких випадків), 
функціонал порталу більш “просунутий”, ніж функціонал застосунку. Од-
нак, після початку воєнної агресії росії проти України та масової міграції 
громадян України в місця, на яких не проходять бойові дії, саме в мобільно-
му застосунку спершу з’явився документ, що поєднував у собі інформацію з 
паспорту та РНОКПП (ідентифікаційного коду), яким могли скористатися 
громадяни, які втратили свої офіційні документи.

Формування та реалізація послуг, документів і точок доступу до реєстрів 
починається з аналізу запитів на них у громадян України та підприємців. 
Потім вивчається нормативно-правова та технічна можливість реалізації по-
слуг. Після цього готується технічне завдання на послуги, вони реалізуються 
засобами сучасних інформаційних технологій, і, після тестування на порталі 
та у мобільному застосунку, виводяться “в широкий світ”. Ми самі є членами 
спільноти “Дія” і тестуємо більшість послуг у мобільному застосунку та на 
порталі.
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На сьогодні хотілося б зупинитися на такому інструменті цифрового жит-
тя України, як Дія.Підпис, а також розглянути його застосування у деяких 
випадках для пересічного громадянина та представника бізнес-середовища.

Дія.Підпис — це універсальний цифровий ключ у смартфоні, яким мож-
на підписувати документи онлайн за кілька кліків. Електронний ключ — це 
електронні дані, що забезпечують цілісність документів та ідентифікують 
особу. Електронний підпис може зберігатися у вигляді MobileID, підпису на 
IDкартці, підпису на “токені” чи захищеному носії інформації.

Використання цього цифрового інструменту регламентується двома за-
конодавчо-нормативними актами — законами України “Про електронні  
документи та електронний документообіг” [4] та “Про електронні довірчі по-
слуги” [5].

Дія.Підпис — кваліфікований електронний підпис, який можна вико-
ристовувати для підписання документів у застосунку “Дія” та онлайн — на 
державному порталі “Дія”. Його можна отримати, якщо у громадянина є 
IDкартка або біометричний закордонний паспорт, зареєстрований у засто-
сунку “Дія”. Термін Дія.Підпису — один рік або до моменту його видалення. 
Створення Дія.Підпису — безоплатна послуга.

За допомогою електронного підпису можна підписувати електронні до-
кументи, користуватися електронними послугами, реєструватися на держав-
них порталах тощо. Документи з цим підписом мають таку саму юридичну 
силу, як і документи, підписані власноруч.

З травня 2022 р. у застосунку “Дія” з’явився документ, який замінив 374 
види ліцензій, сертифікатів, висновків і посвідчень — еДекларація [6]. Цей 
документ генерується автоматично і не розглядається чиновниками, тому до 
роботи можна приступити негайно. Послуга реалізована Мінцифри спільно з 
Мінекономіки та Офісом ефективного регулювання BRDO.

Для отримання відповідного дозвільного документа необхідно в кабінеті 
громадянина заповнити анкету і підтвердити її достовірність електронним 
підписом. Подача цієї анкети буде одночасно вважатися заявою на отриман-
ня відповідного дозвільного документа.

Ще одним напрямом використання порталу “Дія” та його інструменту 
“Дія.Підпис” буде можливість підписати документ у суд або взяти участь 
у судовому засіданні. На сьогодні електронний суд є зручним та швидким 
способом отримати доступ до правосуддя [7]. Відтепер українці, які виму-
шено покинули свою домівку чи перебувають на окупованій території і не 
мають можливості підписувати документи вручну або КЕПом, щоб подати їх 
до суду, можуть це зробити з Дія.Підпис. За допомогою цього цифрового ін-
струменту можна отримати доступ до правосуддя, зареєструвавшись в Елек-
тронному суді, авторизуватися в підсистемі відеоконференцзв’язку та взяти 
участь у судовому засіданні онлайн, навіть перебуваючи за кордоном [8].

Отже, українська влада постійно працює над запуском нових реєстрів на-
ціональних інформаційних ресурсів, розробляє та запускає нові адміністра-
тивні послуги та сервіси навіть в умовах війни. Українська влада, бізнес та 
громадяни зацікавлені у подальшій інтеграції наших електронних реєстрів 
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та цифрових сервісів і документів з відповідними реєстрами та системами  
європейських країн. 

Це дасть змогу запровадити єдиний цифровий простір ц перейти до циф-
рового суспільства з ефективним публічним управлінням, “прозорими” 
управлінськими процесами у національному, транскордонному та міжнарод-
ному вимірі, а також покращити взаємовідносини між органами публічної 
влади, представниками бізнес-середовища та громадянами.
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ноВі  можлиВосТі   
циФроВоГо  держаВноГо  порТалу “діЯ”

Вже не для кого не секрет, що впровадження електронного урядування в 
діяльність органів публічної влади та в усі сфери суспільного життя Украї-
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ни — це одна з найважливіших складових реформи публічного управління.  
І якщо цифровізація (диджиталізація) публічного управління раніше по-
чалося в розвинених країнах світу, то для нашої держави можна відзначити 
швидкі темпи його впровадження. Саме електронне урядування (е-уряду-
вання, e-gov) здатне вивести взаємодію органів публічної влади (органів дер-
жавної влади, їх територіальних підрозділів та органів місцевого самовря-
дування) з представниками бізнесу та мешканцями відповідних областей та 
територіальних громади на новий рівень. Крім того, е-урядування забезпечує 
прозорість ухвалення управлінських рішень, підвищує їх якість та ефектив-
ність, а також мінімізує контакт отримувачів та надавачів адміністративних 
послуг при їх здійсненні. 

На сьогодні питаннями запровадження електронного урядування опіку-
ється Міністерство цифрової трансформації України (далі — Мінцифра). 
Цей орган центральної виконавчої влади пройшов через велику череду реор-
ганізацій та реформувань від Державного агентства з питань науки, інновацій 
та інформатизації України через Державне агентство з питань електронного 
урядування України і до свого теперішнього стану [1]. Діяльність Мінциф-
ри регулюється відповідним Положенням, затвердженим у 2019 р. [2]. Ми ж 
хочемо зупинитися на міжнародних аспектах діяльності цього центрального 
органу виконавчої влади.

До 24 лютого концепція Мінцифри полягала в перетворенні держави на 
ефективний сервіс, що допомагає людині, а не заважає. Завдяки цьому укра-
їнці отримали застосунок Дія: 11 цифрових документів, зокрема перший у 
світі офіційний цифровий паспорт, а також десятки необхідних адміністра-
тивних послуг. Гнучка структура процесу цифровізації давала можливість 
адаптуватися під будь-які потреби. Завдяки цьому Мінцифра змогла не тіль-
ки продовжити розробляти нові продукти, а ще й стати повноцінною бойовою 
одиницею на цифровому фронті — від створення чатбота єВорог, що збирає 
інформацію про окупантів, до впровадження надважливих соціальних по-
слуг для підтримки населення [3]. До таких послуг відноситься і реєстрація 
статусу безробітного та подача заяви на отримання допомоги по безробіттю, і 
отримання статусу внутрішньопереміщеної особи, отримання міжнародного 
та внутрішнього сертифіката про вакцинацію від COVID-19 тощо.

Тепер Мінцифра запроваджує новий функціонал, досягнутий шляхом 
співпраці з відповідними структурами інших країн, насамперед, європей-
ських. Так, тепер єдиний державний портал адміністративних послуг “Дія” 
вийшов на новий рівень користування — документи, розміщені на ньому, бу-
дуть доступними не лише в Україні, а й у Європі. При цьому під доступністю 
будуть розуміти не тільки можливість їх візуалізації для надання відповід-
ним органам влади чи їх посадовим особам за кордоном для перевірки особи, 
а саме визнання їх з юридичної точки зору для здійснення й інших дій.

І якщо українці — і пересічні громадяни, і представники бізнесу вже сфор-
мували велику кількість електронних документів та отримали велику кіль-
кість інших адміністративних послуг через портал “Дія”, то європейські кра-
їни (насамперед, представники органів публічної влади та бізнес-спільнот) 
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хочуть перейняти наш передовий досвід у цій сфері. Такі пропозиції вже ви-
словлювали представники Болгарії, Молдови та Словаччини. Проте найдалі 
пішла у цьому напрямі Польща. Якщо у попередніх країнах тільки готуються 
закони, що дадуть змогу використовувати е-документи, що розміщені на пор-
талі “Дія”, то у Польщі 17 травня 2022 р. відкрито офлайн представництво 
“Дія.Бізнес”, яке поєднує в собі функції ЦНАП як для бізнесу, так і для пе-
ресічних громадян.

Це представництво відкрили разом Міністерство цифрової трансформації 
України, Міністерство економічного розвитку та технологій Польщі, Поль-
ська агенція інвестицій та торгівлі, Польський Офіс Урядового уповноваже-
ного з питань кібербезпеки за підтримки компанії Mastercard [4].

Від 18 травня 2022 р. кожен українець у Польщі зможе безоплатно отрима-
ти в центрі Дія.Бізнес не тільки послуги, які надаються у звичайному Центрі 
надання адміністративних послуг на території України, а й фахові консуль-
тації щодо ведення бізнесу, перебування, проживання та працевлаштування 
на території Польщі, а саме:

• найкращих практик ведення бізнесу в Європі загалом;
• податкового навантаження;
• спрощеної реєстраційної системи;
• ресурсів підтримки бізнесу та ін.;
• консультації щодо отримання статусу біженця або інших правових під-

став перебування на території Польщі;
• консультації щодо житла та проживання в Польщі, екстрені контакти та 

ресурси підтримки з робочими місцями у Польщі тощо.
Таким чином, центр Дія.Бізнес буде працювати не тільки для українців, 

а й просувати кращі українські практики організації процесів електрон- 
ного урядування та нашого бачення розвитку цифрового суспільства серед 
інших країн. Крім того, на сьогодні вже започатковано роботу з європейськи-
ми партнерами для розробки Європейського гаманця цифрової ідентифіка-
ції (European Digital Identity Wallet) та адаптації цієї системи з порталом  
“Дія”.

Отже, як бачимо, в деяких сферах електронного урядування та побудови 
цифрового інформаційного суспільства наша країна займає лідерські пози-
ції. І ми готові ділитися набутим досвідом із європейськими колегами, щоб 
зробити внесок у розбудову спільного цифрового майбутнього з Європей-
ським Союзом. Це означає, що незабаром управлінські процеси, процедури 
надання адміністративних послуг в електронному вигляді і сама концепція 
порталу “Дія” вийде на європейський рівень і будуть слугувати покращенню 
життя громадян України та країн ЄС.
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ЄВроінТеГраціЙниЙ  Вимір

Протидія масштабним негативним інформаційно-психологічним діям, 
операціям та війнам, пріоритетними напрямами державної інформаційної 
політики та головними кроками з боку владних органів України мають бути:

• інтеграція України до глобального та регіонального європейського ін-
формаційного простору;

• інтеграція в міжнародні інформаційні та інформаційно-телекомуніка-
ційні системи та організації;

• створення власної національної моделі інформаційного простору та за-
безпечення розвитку інформаційного суспільства;

• модернізація всієї системи інформаційної безпеки держави та форму-
вання і реалізація ефективної інформаційної політики;

• удосконалення законодавства з питань інформаційної безпеки, при-
ведення національного законодавства у відповідність до міжнародних 
стандартів та ефективного правового регулювання інформаційних про-
цесів;

• розвиток національної інформаційної інфраструктури;
• підвищення конкурентоспроможності вітчизняних інформаційних 

продуктів та інформаційних послуг;
• впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

процеси державного управління;
• ефективна взаємодія державних органів та інститутів громадянського 

суспільства у формуванні, реалізації та адаптації публічної інформа-
ційної політики [3].
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У свою чергу, вчена Ю. Лісовська зазначає, що з метою недопущення ін-
формаційної експансії, діяльність держави в інформаційному просторі має 
здійснюватись за такими напрямами:

• реалізація випереджувальної стратегії і тактики (запобіжних заходів);
• реалізація стратегії реагування (швидке реагування на інформаційні 

атаки противника та активний наступ);
• захист державного інформаційного веб-сайту. Його головна мета — за-

безпечення домінування та переваги ЗМІ в інформаційному просторі 
[2, с. 155].

Крім того, цікавою також є думка вченої О. Зозулі, яка вважає, що пріори-
тетними завданнями інформаційних структур органів державної влади ма-
ють бути: контроль інформаційних потоків; надання об’єктивної, вичерпної 
інформації; надання професійного коментаря та роз’яснення подій; система-
тичне доповідання про офіційну позицію чиновників і політичних лідерів  
[1, с. 108].

Доцільно зазначити, що держава вже докладає зусиль та вживає певні 
заходи щодо захисту національного інформаційного простору та створен-
ня ефективної системи інформаційної безпеки. Зокрема, 15 жовтня 2021 р. 
Президент В. Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і 
оборони “Про Стратегію інформаційної безпеки” України. У цьому докумен-
ті зазначено, що “Стратегія має зміцнити здатність держави забезпечувати 
власну інформаційну безпеку та захистити інформаційний простір. Держав-
ні інформаційні ресурси мають бути спрямовані на підтримку соціально-по-
літичної стабільності, захист держави, захист державного суверенітету, тери-
торіальної цілісності України та забезпечення прав і свобод громадян. Варто 
додати, що головною загрозою безпеці України в цьому документі названо 
росію та її інформаційну політику” [4].
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держаВне  упраВліннЯ  реГіоналЬним  розВиТком  
В  умоВаХ  ЄВропеЙсЬкої  інТеГрації

Сутність механізму реалізації управління регіональним розвитком, на 
думку вченого І. Дунаєва, полягає в цілеспрямованому комплексному впли-
ві регіональних органів влади та управління спільно з іншими зацікавлени-
ми суб’єктами управління та господарювання на всі підсистеми регіону (со-
ціальну, екологічну та економічну) для досягнення наміченого результату,  
а саме — якісно нового стану регіональної соціально-економічної системи  
[1, c. 356]. 

Необхідно відмітити, що на думку дослідника О. Качного, до структури 
механізму реалізації включаються [2]:

• по-перше, стратегія соціально-економічного розвитку регіону; 
• по-друге, регіональна соціально-економічна політика; 
• по-третє, управлінська діяльність з реалізації регіональної політики.
Цікавою також є думка вченого М. Латиніна, який зазначає, що регіо-

нальна соціально-економічна політика, виступаючи складовою механізму 
реалізації управління розвитком регіону, являє собою сукупність принципів, 
форм, пріоритетів, юридичних норм, умов та обмежень, пов’язаних з управ-
лінськими діями щодо досягнення намічених цілей. Вчений додає, що вона є 
невід’ємною частиною загальної системи регіонального управління. 

Варто додати, що за словами вченого І. Архипенка, структура механізму 
реалізації являє собою сукупність принципів, методів, функцій та регулю-
ючих документів управлінського впливу на процес соціально-економічно-
го розвитку регіону, що застосовуються регіональними органами влади та 
управління для реалізації намічених стратегічних цілей регіонального роз-
витку, а також системи контролю та забезпечення. 

Загальний розвиток Європи, який визначається як пріоритетний для 
функціонування всіх соціально-економічних секторів країни, вимагає від ор-
ганів державного управління прийняття рішень щодо системної перебудови 
структури управління, насамперед, на регіональному рівні, який перешкод-
жає здійсненню реформ та оновленню адміністративної системи як важливої 
складової забезпечення євроінтеграційних процесів.

Так, необхідно відмітити, що на думку вченого В. Кравціва, основними 
проблемами забезпечення ефективності державного управління регіональ-
ним розвитком є:

• відсутність наукової перспективи регіонального управління розвитком 
регіону з урахуванням євроінтеграційних процесів суспільства;
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• відсутність чітко сформульованих цілей та напрямів трансформацій-
них процесів на регіональному рівні;

• забезпечення демократичних перехідних процесів на регіональному 
рівні з акцентом на права громадянина;

• забезпечення здатності мобільно і адекватно реагувати на зміни зов- 
нішнього середовища (з урахуванням факторів ризику: забезпечення 
кібербезпеки, фінансова нестабільність тощо).

Отже, аналізуючи визначені проблеми розвитку публічного управління 
на регіональному рівні, доцільно запропонувати такі напрями щодо тран-
сформацій механізму державного управління розвитком регіонів України 
у зв’язву з проголошеним курсом на європейську інтеграцію. Доцільно роз-
глянути алгоритм розробки ефективного механізму державного управління 
регіональним розвитком, який пропонує вчена В. Ковальчук [3, c. 48]:

• проведення аналізу регіону: географічні умови, промисловий розвиток, 
сільське господарство, транспорт, інфраструктура, сфера послуг, еко-
номічний розвиток, соціальний аспект;

• проведення “інвентаризації” — визначення адміністративних рубежів, 
визначення наявних ресурсів, аналіз вікового та гендерного складу на-
селення тощо;

• аналіз потенціалу розвитку регіону, виявлення перспектив для роз- 
витку.
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проблема  удосконаленнЯ  
сисТеми  держаВноГо  конТролЮ  В  україні

Державний контроль — це один з елементів системи державного управлін-
ня, яка будується за тими самим принципами, як і будь-яка система управлін-
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ня. Варто додати, що основними елементами системи державного управління 
є суб’єкти управління (органи державної влади та інші уповноважені держа-
вою органи). Взаємозв’язки між цими елементами системи забезпечуються 
Конституцією України, Законами, Розпорядженнями, Постановами Кабінету 
Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами [4]. Таким чи-
ном, здійснюється правове, а на його основі методичне, матеріально-технічне 
та фінансове забезпечення органів, що становлять систему державного управ-
ління, визначається їх організаційна структура, науково-дослідна та навчаль-
на база тощо.

Варто підкреслити, що на думку вченої Н. Обушної, органи державного 
контролю займають важливе місце у системі державного управління, а та-
кож сприяють підвищенню ефективності функціонування системи механіз-
мів управління державою. Вчена наголошує на тому, що органи державного 
контролю, які наділені посадовими повноваженнями проводити планові та 
позапланові перевірки, у своїй роботі мають бути максимально компетентни-
ми у своїй галузі [3, с. 51]. 

Заслуговує також на увагу думка дослідника М. Вихора, який вважає, 
що посадові особи, які задіяні в організації контрольних заходів, а також 
керівництва органу державного контролю, зобов’язані зберігати в таємниці 
велику кількість інформації, отриманої за результатами проведених пере-
вірок.  Дослідник підкреслює, що цих вимог та умов необхідно дотримува-
тись неухильно тому, що в системі державного контролю суб’єктам, які на-
ділені повноваженнями здійснювати контрольні заходи, відведено важливе  
місце [2]. 

Слід наголосити, що вчена Н. Горбова вважає, якщо діяльність законодав-
чих, виконавчих та судових органів влади у державі буде малоефективною чи 
неефективною взагалі, якщо органи контролю не виконуватимуть приписані 
ними обов’язки або зловживатимуть своїми посадовими повноваженнями, це 
може призвести до порушення права та інтересів громадян нашої держави та 
створення аварійних чи надзвичайних ситуацій [1].

Цікавими є слова дослідника О. Шемігона, який зазначає, що державні ор-
гани контролю мають продовжувати вдосконалювати свою роботу, вони по-
винні мати достатнє уявлення про те, наскільки важливо виконувати свої дії 
послідовно та швидко. Дослідник додає, що у будь-якому випадку робота кон-
тролюючих органів має продовжуватися та збільшувати власну ефективність, 
повинна підвищуватися та вдосконалюватися також компетенція посадових 
осіб, уповноважених проводити контролюючі заходи [2].

Одним із пріоритетних напрямів діяльності органів державного контро-
лю має стати моніторинг тих областей, у яких на сьогоднішній день наростає  
напруга та спостерігається зниження темпів результативності чи вироб- 
ництва.   
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розВиТок  держаВної  служби  В  україні:  
безпекоВиЙ  аспекТ

Різні види державної служби певною мірою визначаються сукупністю 
спільних ознак, що характеризують державну службу загалом. Цю позицію 
відстоює український вчений-адміністратор В. Столбовий, наголошуючи, що 
загальні риси державної служби притаманні всім її суб’єктам [3, с. 197]. Таким 
чином, безсумнівно, що державна служба у правоохоронній сфері має певні 
особливості, які притаманні й іншим підвидам державної служби. Ці функції 
включають наступне:

1) державна служба в правоохоронній сфері ґрунтується на законі та здійс-
нює свої повноваження виключно в межах та порядку, передбачених чинним 
законодавством України та зазначених у посадових інструкціях. Крім того, 
підзаконний характер діяльності державної правоохоронної служби, як за-
значає Р. Ботвінов, проявляється в наявності чіткої та особливої   системи 
нагляду за законністю в діяльності її працівників. Ця обставина, на нашу 
думку, свідчить про те, що навіть загальні риси державної служби в контек-
сті державної служби в правоохоронних органах істотно “переломлюються”  
з огляду на важливість функцій, які виконує ця служба;

2) державна служба у правоохоронній сфері здійснює свої повноваження 
відповідно до сукупності правових засад. Проте, на відміну від інших підвидів 
державної служби, досліджувана державна служба ґрунтується у своїй діяль-
ності на сукупності загальноправових, галузевих адміністративно-трудових, 
юридичних, а також спеціальних юридичних принципах;

3) державна служба у правоохоронній сфері є професійною діяльністю. 
Професійна діяльність — це вид роботи професіоналів, які володіють комп-
лексом спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, набутих у 
результаті спеціальної підготовки та досвіду роботи, мають високу ділову 
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репутацію та професійну етику, зміст якої складається з відповідних змін і 
перетворень середовища шляхом виконання покладених на них спеціальних 
професійних обов’язків та реалізації наданих їм для цього прав, діяльність 
яких може завдати шкоди третім особам. Таким чином, професійна діяль-
ність є цілком реальним, а не абстрактним явищем, яке в належному стані 
та інтенсивності забезпечує нормальне функціонування суспільно-правової 
системи, а в неправильному стані — руйнує її. Тому чеські вчені справед-
ливо вважають професійних державних службовців основою ефективного 
функціонування державного сектору. Професіоналізм державної служби 
особливо важливий у правоохоронній сфері, адже “високий професіоналізм 
є основною вимогою до людей, які обрали професію правоохоронця”. Профе-
сіоналізм є якісною характеристикою цих державних службовців, оскільки 
служить гарантією належного виконання функцій держави у правоохорон-
них органах (у загальному сенсі гарантією є те, що посадові особи на посадах 
правоохоронних органів повинні належно виконанувати завдання та функції 
спеціальної підготовки та підвищувати свої професійні знання і навички під 
час служби);

4) державна служба в правоохоронній сфері як частина організаційної ді-
яльності держави є спеціальною компетентною діяльністю в окремих суб’єк-
тах державного управління (та в їх апараті). Це пов’язано з тим, що державна 
служба об’єктивується лише в діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, але розглянутий підвид державної служби повні-
стю здійснюється в державних органах, уповноважених на виконання право-
охоронної функції держави, зокрема в національних правоохоронних орга-
нах України. Таким чином, особливим для розглянутого підвиду державної 
служби є те, що змістом діяльності відповідних державних службовців є без-
посередня практична реалізація завдань і функцій правоохоронних органів, 
яка здійснюється не лише професійно, а й компетентно.

У цьому контексті Ю. Калниш та А. Сухорукова зазначають, що компе-
тенція — це складна правова категорія, “структуру якої складають не лише 
права та обов’язки, а й суб’єкти, що є першим елементом компетенції” [2, с. 9]. 
Таким чином, компетентнісний елемент характеристики державної служби 
у правоохоронній сфері України демонструє певні закономірності розподілу 
між суб’єктами державної служби у правоохоронній сфері завдань, повнова-
жень та відповідальності (позитивна юридична відповідальність), особливос-
ті взаємодія правоохоронних органів тощо.

Державна служба в правоохоронній сфері має владний характер. За сло-
вами українського адміністратора Д. Голосніченка, державні органи не мо-
жуть функціонувати без надання їм законодавчо відповідних повноважень, 
які вони розглядають як елемент властивостей відповідних органів влади та 
їх посадових осіб. Водночас для цих повноважень характерна така ознака, як 
влада, що “свідчить про генезис цього явища, його походження від влади на-
роду” [1, с. 92]. Виняток становить державна служба в правоохоронній сфері, 
влада якої виявляється у здатності спрямовувати поведінку людей на реалі-
зацію державних і громадських інтересів. На думку науковців, ця властивість 
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найбільш яскраво виявляється у контексті взаємовідносин правоохоронних 
органів із суб’єктами злочину (або суб’єктами адміністративних правопору-
шень, дисциплінарних проступків), оскільки будь-який правопорушник, не-
залежно від власної волі, має неухильно виконувати вимоги законодавства, 
що пред’являються до нього правоохоронними органами.

Державна служба в правоохоронній сфері пов’язана з комплексом обме-
жень прав і свобод державних службовців, що є запорукою належного вико-
нання цими працівниками завдань і функцій. Загальний перелік обмежень і 
заборон щодо призначення на посаду закріплено ст. 32 Закону України “Про 
державну службу”, а додаткові обмеження та заборони для цієї категорії дер-
жавних службовців визначені у спеціальному законодавстві.

Державна служба в правоохоронній сфері ґрунтується на засадах добро-
вільності. Науковці зазначають, що на службу правоохоронних органів, на 
відміну від військової, набирають не за призовом, а суто на добровільних за-
садах (за контрактом). Ця обставина відображає загальний принцип добро-
вільності вступу на державну службу та приватно-правовий принцип свободи 
договору.  
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меТоди  Та  пріориТеТні  напрЯми  
Щодо  запобіГаннЯ  і  лікВідації  
заГроз  держаВніЙ  безпеці

У сучасних умовах інформаційних протистоянь, експансіоністської полі-
тики російської федерації національний інформаційний простір України не 
є належним чином захищеним від зовнішніх негативних пропагандистських 
інформаційно-психологічних впливів та загроз. 

На сьогодні захист інформаційного суверенітету, створення потужної та 
ефективної системи інформаційної безпеки в Україні, розробка ефективних 
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стратегій і тактик протидії медійним загрозам мають бути пріоритетними за-
вданнями органів влади державних і недержавних інституцій.

На думку вченого В. Толубко, найбільш слушними методами забезпечення 
інформаційної безпеки у системі державного та муніципального управління 
є [1, с. 319]:

• створення вітчизняних програмно-технічних засобів, здатних конкуру-
вати з передовими країнами в галузі інформаційних технологій та захи-
сту інформації;

• підготовка кваліфікованих кадрів та організація програм підвищення 
кваліфікації та перепідготовки посадових осіб у сфері інформаційної 
безпеки;

• залучення приватних інвесторів, готових вкладати кошти у розвиток ін-
формаційної безпеки органів державної влади;

• проведення постійного моніторингу ринку інформаційних технологій з 
метою виявлення та усунення можливих загроз інформаційній безпеці 
в короткостроковій перспективі.

Реалізація стратегії запланована до 2025 р. Загалом у її рамках визначено 
низку стратегічних завдань, які намічається реалізувати до кінця планового 
періоду [4]:

• протидія дезінформаційним та інформаційним операціям, насамперед 
держави-агресора, спрямованим проти України;

• забезпечення всебічного розвитку української культури та формування 
української громадянської ідентичності;

• підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності суспільства;
• забезпечення дотримання прав людини на збирання, зберігання, вико-

ристання та розповсюдження інформації, свободу вираження погля-
дів та переконань, захист приватного життя, доступ до об’єктивної та  
достовірної інформації, а також забезпечення захисту прав журналіс- 
тів;

• інформаційна реінтеграція громадян України, які проживають на тим-
часово окупованих та суміжних територіях України, у Всеукраїнський 
інформаційний простір;

• створення ефективної системи стратегічних комунікацій.
Крім згаданого документа, основні напрями державної політики щодо 

національної безпеки у сфері інформації визначено у законах України:  
“Про національну безпеку України” від 15.06.2022 р. № 1882-IX [2], “Про 
Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007– 
2015 роки” від 09.01.2007 р. № 537-V [3] та в інших нормативно-правових  
документах. 

Наразі інформаційна безпека як ключова складова державної безпеки грає 
одну з ключових ролей у забезпеченні життєво важливих інтересів країни та 
суспільства. Вказане зумовлено швидким розвитком сучасних інформацій-
но-телекомунікаційних технологій, засобів зв’язку та інформатизації і, як на-
слідок, суттєвим зростанням впливу інформаційної сфери на життя нашого 
суспільства.  
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суЧасні  проблеми  
інФормаціЙної  безпеки  україни

Реальними загрозами національним інтересам та національній безпеці 
України в інформаційній сфері є [3]:

• проведення спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на ди-
версію обороноздатності, деморалізації особового складу Збройних 
Сил України та інших військових формувань, провокування екстре-
містських проявів, панічні настрої, загострення та дестабілізація сус-
пільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання 
міжетнічних та міжконфесійних конфліктів в Україні;

• недостатній розвиток національної інформаційної інфраструктури, що 
обмежує перспективи України ефективно протистояти інформаційній 
агресії та діяти активно в інформаційній сфері для реалізації націо-
нальних інтересів нашої держави;

• неефективність державної інформаційної політики, недосконалість за-
конодавства щодо регулювання суспільних відносин в інформаційній 
сфері, недостатній рівень медіакультури нашого суспільства;

• розповсюдження звернень до радикалів дії, пропаганда ізоляціоніст-
ських та автономістських концепцій регіонального співіснування в 
Україні.

Головними проблемами надання інформаційної безпеки в системі дер-
жавного управління також можуть бути [1, с. 275]: 

• забезпечення ефективного функціонування механізму електронної 
системи управління, що нині не функціонує;
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• формування інноваційних інформаційних небезпек, які потребують 
негайного та ефективного вирішення; 

• забезпечення підготовки якісних кадрів у системі державного управ-
ління у сфері інформаційної безпеки;

• відсутність ефективних механізмів захисту інформації; 
• нехватка інституцій, які комплексно забезпечуватимуть систему ін-

формаційної безпеки в державному управлінні.
Заслуговує на увагу також думка дослідниці А. Малєєвої, яка аналізую-

чи сучасний стан інформаційної безпеки, наголошує, що її рівень не повною 
мірою відповідає вимогам часу. Існують проблеми, які серйозно заважають 
повній інформаційній безпеці людини, суспільства та держави. Вчена до ос-
новних проблем у цій сфері видносить такі [2]:

• відсутність чіткості під час проведення державної політики у сфері 
формування українського інформаційного простору;

• недостатня державна підтримка діяльності інформаційних агентств 
України з просування своєї продукції на зовнішній інформаційний ри-
нок;

• не покращується ситуація із забезпеченням збереження відомостей, що 
становлять державну таємницю;

• відсталість вітчизняних інформаційних технологій.
Окремо доцільно наголосити, що на сьогоднійшній день однією з голов-

них проблем забезпечення інформаційної безпеки України є інформаційна 
експансія, необ’єктивне та неупереджене висвітлення фактів та явищ, з боку 
росії. Технології російських інформаційно-психологічних операцій налашто-
вані на забезпечення домінування в українському інформаційному просторі 
та на утримання медійної переваги. Через російські пропагандистські акції 
та медійні події відбувається вплив не лише на суспільну свідомість грома-
дян України, а й на світову спільноту.   
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Корупція стала реальною загрозою національній безпеці України. За сво-
їм розмахом вона зводить нанівець або гальмує широкомасштабні економічні 
та соціальні перетворення і безпосередній розвиток нашої держави. Корупція 
розширює тіньовий сектор економіки, зменшує надходження до бюджету та 
робить використання бюджетних ресурсів неефективним. Розвинені коруп-
ційні відносини негативно впливають на імідж країни в очах її політичних та 
економічних партнерів. У результаті інвестиційний клімат у нашій країні по-
гіршується. Збільшення майнової нерівності громадян сприяє формуванню у 
суспільній свідомості уявлення про беззахисність громадян і перед злочинні-
стю, і перед владою. 

Необхідно наголосити, що вчені, які досліджували питання корупції, різ-
нопланово інтерпретують цей термін. Так, наприклад, вчений С. Євдокіменко 
вважає, що корупція являє собою соціально-політичне явище, змістом якого 
є система негативних поглядів, переконань, вказівок та дій окремих громадян, 
посадових осіб державних установ, державних та недержавних організацій, 
політичних партій, громадських організацій, зумовлених політичними, еко-
номічними, соціально-психологічними факторами, спрямованими на задово-
лення особистих, групових чи корпоративних інтересів шляхом отримання 
хабарів, підкупу, зловживання посадовими повноваженнями, надання вигод 
та переваг, що суперечать громадським інтересам [3, с. 11].

Можна вважати, що найбільш досконале та об’ємне визначення поняття 
“корупція” належить М. Мельнику, який під нею розуміє “посадові зловжи-
вання суб’єктів, наділених політичною владою (політичні та державні діячі, 
державні службовці вищого рівня), спрямовані на досягнення політичних ці-
лей (збереження та зміцнення влади, розширення посадових повноважень) 
та/або з метою збагачення”.

Цікавою також є думка дослідника В. Гладкого, який вважає, що коруп- 
ція — це зловживання суб’єктом управління своїх владних повноважень усу-
переч інтересам служби з особистої зацікавленості [1, с. 60].

Своєю чергою, вчений А. Мовчан зазначає, що корупція — це протиправна 
діяльність державних службовців, яка проявляється у порушенні ними служ-
бових обов’язків та спрямована на отримання особистої вигоди або задово-
лення інтересів третіх осіб.

Дослідник А. Новак під корупцією розуміє зловживання посадовими осо-
бами нижчого рівня управління державою, працівниками установ, що фінан-
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суються з державного або місцевих бюджетів та надають громадянам державні 
послуги, з метою незаконного отримання прибутку або з іншими корисливи-
ми цілями.

Заслуговує також на увагу думка вченої Л. Зубкової, що корупція є жи-
вильним середовищем для організованої злочинності, тероризму та екстре-
мізму. Вчена також наголошує, що корупція є одним із очевидних засобів до-
сягнення своїх цілей для учасників злочинних угруповань [4, с. 39]. 

Загальними причинами зростання корупції та організованої злочинності в 
Україні зазвичай є: 

• швидкий, непродуманий перехід до ринкових відносин на тлі глобаліза-
ційних процесів у світі;

• радикальна зміна державного устрою;
• необґрунтована приватизація, проведена з серйозними порушеннями, у 

виграші від якої виявилася незначна частина нових власників;
• низька ефективність управління (незавершеність та недосконалість ад-

міністративної реформи);
• недоліки законодавства та затримка розвитку соціально-економічних 

відносин.  
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Міжнародна антикорупційна громадська організація (Глобальний рух) 
Transparency International Ukraine наголошує, що найближчим часом нашій 
країні необхідно [3]: 

• підвищити ефективність систем профілактики політичної корупції; 
• запровадити відкритий та підзвітний процес приватизації державного 

майна; 
• сформувати професійну та незалежну судову систему; 
• забезпечити незалежність та ефективність антикорупційних органів.
Також слід додати, що на думку вченої Т. Василевської, для підвищення 

ефективності антикорупційної діяльності актуальними також є такі заходи 
[1, с. 385]: 

• проведення прозорого та політично неупередженого конкурсного відбо-
ру керівників антикорупційних установ; 

• забезпечення ефективної системи стримувань і противаг за незалеж-
ність антикорупційної інфраструктури від адміністративного та полі-
тичного тиску; 

• правове забезпечення антикорупційних органів необхідним інструмен-
тарієм для повноцінного здійснення своїх функцій.

Цікавим виявляється також те, що дослідник М. Коник серед важливих 
принципів запобігання корупції виділяє не тільки систематичність, об’єктив-
ність, практичну спрямованість і радикальність заходів, а й принципи “вер-
ховенства права” та “законності”. Враховуючи це, дослідник наголошує, що 
всі засоби боротьби з корупцією, які можуть виявитися ефективними, але які 
суперечать конституційним засадам функціонування держави і суспільства, 
є неприпустимими. Він також додає, що позитивна та суттєва боротьба з ко-
рупцією можлива лише тоді, коли вона базується лише на законній основі.  
Водночас згідно з принципом законності всі антикорупційні заходи ґрунту-
ються на положеннях Конституції і законах України. Ніякі міркування (праг-
нення до ефективності) не можуть виправдати застосування антикорупцій-
них заходів, що не відповідають законодавству. Відсутність правових підстав 
для вжиття зазначених заходів є підставою для розробки та прийняття відпо-
відних нормативно-правових актів [3, с. 321].

Отже, аналізуючи зазначене, можна сформувати основні напрями протидії 
корупції, до яких слід віднести: 



222

• утворення негативного ставлення людей до корупції та корупціонерів 
шляхом проведення серед громадськості антикорупційної пропаганди, агіта-
ції у засобах масової інформації; 

• створення “списку посад” підвищеної небезпеки щодо корупції, що най-
більш втягнуті у корупцію, для яких запропонувати перейти на строкові дого-
вори з “відшкодувальним пакетом”, що становить часткову виплату з коштів 
бюджету, які чиновник втратить, відмовляючись від хабара; 

• збільшення якості надання управлінських послуг та опрацювання кри-
теріїв її оцінювання, утворювання прозорих механізмів прийняття управлін-
ських рішень, максимально перевести їх у форму технічного процесу, дистан-
ційно, обмеживши прямі контакти з посадовими особами.  
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суТнісТЬ  Та  ВизнаЧеннЯ  понЯТТЯ  “корупціЯ”

Корупція в сучасній Україні є однією з серйозних проблем нашої держа-
ви. Хоча за останнє десятиліття рівень корупції різко знизився, значна части-
на української економіки все ще перебуває у чорній або сірій зоні. Через це 
багато процесів, пов’язаних із великими державними витратами, наприклад 
масштабне будівництво та закупівлі, серйозно затягуються. 

Необхідно загострити свою увагу на взаємозв’язку між корупцією та ор-
ганізованою злочинністю. Справа в тому, що цей зв’язок найбільшою мірою 
виявляється у політичному і державному устрої. Проникаючи в ці системи, 
організована злочинність дезорганізує органи влади та управління, роз’їдаю-
чи їх зсередини через корупцію. Така ситуація є сприятливою для прийняття 
деструктивних рішень, лобіювання інтересів злочинних угруповань і комер-
ційних організацій.
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У такий спосіб лідери злочинних угруповань просувають “своїх” до орга-
нів влади, фінансуючи деякі партії та рухи для створення свого лобі. Тому 
відповідно представники кримінальних угруповань, які лобіюють владу, не 
працюють в інтересах суспільства і держави. Виявляється, що найсильніша 
фінансова підтримка злочинних співтовариств сприяє обходу закону, тобто 
відбувається пряме порушення конституційного принципу рівності всіх пе-
ред законом і судом, відображеного у ч. 1 ст. 24 Конституції України [2]. Саме 
тому можна відзначити, що сукупність перелічених факторів, безумовно, є 
серйозним підґрунтям для недовіри населення до влади. 

Цікавим видається те, що сфери впливу корупції та організованої злочин-
ності практично однакові. Серед них: економічні, політичні, соціальні та ду-
ховні. Організована злочинність є загрозою духовного розвитку країни. Це 
призводить до збіднення моральних цінностей, формує стереотипи “красиво-
го” життя, культивує насильство та анархію серед людей. Зі сказаного випли-
ває, що організована злочинність у поєднанні з корупцією прискорює процес 
деградації моральних цінностей суспільства, старих національних традицій та 
звичаїв. 

Загальними причинами зростання корупції та організованої злочинності в 
Україні, зазвичай, є [1, c. 40]: 

• недоліки законодавства та затримка розвитку соціально-економічних 
відносин;

• стан суспільної моралі, утвердження нових моральних цінностей, цен-
тральне місце в яких посідає культ особистого успіху та збагачення, а 
гроші є мірою та еквівалентом життєвого благополуччя;

• правова безграмотність більшості населення країни;
• неефективне функціонування більшості державних установ;
• кадрова, технічна та оперативна непідготовленість правоохоронних ор-

ганів до боротьби з організованою злочинністю, у тому числі з корумпо-
ваними структурами на всіх рівнях влади;

• відсутність розвинених соціальних інститутів;
• низьке матеріальне забезпечення з боку державних службовців та від-

сутність гарантованого соціального пакету.
Україна за 2021 р. погіршила показники в Індексі сприйняття корупції. 

Країна опустилася зі 117 на 122 місце у світі зі 180 можливих. За рік Укра-
їна втратила в Індексі один бал і тепер має 32 бали зі 100 можливих. Серед 
сусідів найкраща ситуація у Польщі — 56 балів, Білорусі — 41 бал, Молдові —  
36 балів. У загальному рейтингу Україна знаходиться поряд із Есватині,  
Замбією, Непалом, Єгиптом та Філіппінами. Лідерами світового рейтингу є 
Данія, Нова Зеландія та Фінляндія (по 88 балів). Найгірша ситуація у Сомалі 
(13 балів), Сирії (13) та Південному Судані (11) [3].
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суЧасниЙ  сТан  публіЧної  соціалЬної  поліТики  
В  україні

Публічну соціальну політику ми не можемо розглядати окремо від гло-
бальних змін та викликів, оскільки її головна мета — підвищення рівня со-
ціальної захищеності та добробуту населення, що характеризується високим 
рівнем цільової спрямованості. Важко не погодитись з тим, що публічна  
соціальна політика базується на пізнанні закономірностей суспільного роз-
витку, виявленні глибинних тенденцій у всіх сферах суспільного життя, які 
визначають процеси самореалізації особистістю власного соціального потен-
ціалу, впливають на її соціальну безпеку, а також здійснення цілеспрямова-
ного впливу на них суб’єктами регулятивної діяльності. До таких суб’єктів 
насамперед належать органи публічної влади (державного управління і міс-
цевого самоврядування), які нині реформуються на засадах децентралізації 
[2, с. 17].

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується по-
шуком векторів політичного й соціально-економічного розвитку, відсутністю 
достатніх ресурсів для забезпечення гідного функціонування суспільних про-
грам. За ефективної системи соціального захисту та соціального забезпечен-
ня уряд точно оцінює соціально-економічне становище й потреби громадян, 
розподіляючи наявні бюджетні кошти та інші ресурси, щоб задовольнити ці 
потреби у найкращий спосіб. Основною ознакою публічної соціальної полі-
тики країни повинно бути розвинене громадянське суспільство, при функ-
ціонуванні якого реалізується гармонізація відносин інститутів держави та 
соціальних груп.

Публічне управління у системі забезпечення соціальної політики країни 
направляється і координується Кабінетом Міністрів України через Міністер-
ство соціальної політики України, органи місцевого самоврядування (їх ви-
конавчі й розпорядчі органи) та місцеві державні адміністрації. Міністерство 
соціальної політики України як головний центральний орган виконавчої вла-
ди компетентний у забезпеченні соціальної безпеки суспільства та держави 
в цілому. Його функції визначені Положенням про Міністерство соціальної 
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політики України та затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 
17 червня 2015 р. № 423 [3]. Доцільно відзначити, що вчені досліджують со-
ціальну державу в трьох аспектах: нормативному (конституційний принцип); 
науковому (ідея та відповідні концепції); емпіричному (реальна практика ді-
яльності державних інституцій у сфері вирішення соціальних проблем).

На основі аналізу різних підходів до розуміння поняття публічної соціаль-
ної політики, а також враховуючи сучасну парадигму, в якій реалізується зга-
дана політика, можна скласти уявлення про структуру соціальної політики в 
контексті основних її підсистем.
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акТуалЬні  проблеми  
публіЧної  соціалЬної  поліТики  В  україні

Для реалізації в Україні якісної публічної соціальної політики необхідний 
динамічний розвиток країни, що орієнтується на врахування потреб, інтересів 
уісх верств населення на його стимули всебічного розвитку, а також одержан-
ня гідної винагороди за результати праці. Динамічний суспільний розвиток 
України сьогодні має бути спрямований на: захист населення від інфляції при 
своєчасній індексації доходів; обмеження безробіття, стимулюючи зайнятість 
населення; пріоритетність вирішення суспільних завдань; розвиток усіх сфер 
життєдіяльності громадян; розробку власної інтегральної моделі соціальної 
політики, яка поєднувала б елементи і ліберальної, і соціально орієнтованої 
соціальної політики; проведення активної економічної політики, яка повин-
на створювати умови для формування середнього класу (самодостатньої ча-
стини суспільства); впровадження інформаційно-інноваційних технологій 
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управління; функціонування системи всебічного контролю (органи влади та 
громадськості); створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери; 
підвищення рівня соціальних стандартів і гарантій, підтримку малозабезпе-
чених сімей; надання якісних соціальних послуг; сприяння включення осіб 
з інвалідністю у суспільне життя; забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок та чоловіків, протидію домашньому насильству та торгівлі людьми; за-
хист прав дітей; створення програмних засобів для забезпечення надання за-
кладами соціального захисту населення адміністративних послуг через елект- 
ронні сервіси; створення технічної платформи для безперебійної роботи  
даних електронних сервісів.

складові публічної соціальної політики  
[1, с. 179–181; 2, с. 287]

політика доходів громадян гідний рівень життя та матеріальний добро-
бут населення; споживчий кошик

державна політика у сфері регулювання 
трудових відносин

умови зайнятості та оплати праці; 
охорона праці; соціальне страхування

соціальний захист непрацездатних 
та малозабезпечених верств населення

пенсійне забезпечення; надання соціальних 
гарантій та допомоги

галузі соціальної сфери освіта та  наука; охорона здоров’я; 
культура та спорт

соціо-екологічна політика створення сприятливих умов для життя, 
праці та відпочинку громадян

соціальна інфраструктура житлово-комунальне господарство; 
логістика (транспорт) та дороги; 
зв’язок; торговельне та побутове обслугову-
вання населення

Міграційна політика внутрішня та зовнішня міграція населення; 
вимушені переміщення (у тому числі, вну-
трішньо переміщені); захист прав та інтере-
сів громадян україни за кордоном

політика щодо окремих верств 
населення

сімейна та молодіжна політика; політика 
щодо недієздатних та літніх людей

об’єкт соціальної політики

соціальні відносини сімейно-шлюбні та освітньо-виховні; соці-
ально-трудові та житлово-комунальні

процеси життєдіяльності соціуму природний та механічний рух населення; 
диференціація доходів; житлозабезпече-
ність населення

суспільні потреби Медико-демографічні; освітні та трудові; со-
ціально-побутові

суб’єкти соціальної політики

на державному рівні Органи законодавчої влади розробляють 
загальну стратегію публічної соціальної  
політики, а також конкретні рішення у сфері
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соціального захисту населення та визначен-
ня мінімального рівня соціальних гарантій 
з врахуванням економічних можливостей 
держави.
Органи виконавчої влади реалізують публіч-
ну соціальну політику відповідно до встанов-
лених та ухвалених законів

соціальні позабюджетні фонди Фонд пенсійного страхування; Фонд соці-
ального страхування з тимчасової втрати 
працездатності; Фонд соціального страху-
вання від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань; Фонд загаль-
нообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття

громадські організації, профспілки, по-
літичні партії

виконують “ідеологічну” функцію, представ-
ляючи інтереси окремих верств населення, 
сприяють досягненню угод з владою та ро-
ботодавцями

роботодавці створюють робочі місця та відповідають ви-
могам щодо умов праці, оплати праці, стра-
хування, встановленим державними, регіо-
нальними та місцевими органами влади

інфраструктурний комплекс Забезпечують безпосереднє надання відпо-
відних послуг населенню

пасивні суб’єкти соціальної політики Банківсько-кредитні установи; страхові ком-
панії; організації охорони здоров’я та культу-
ри – відповідають за доведення фінансових, 
матеріально-технічних, духовних й інших 
цінностей до об’єкта соціальної політики  
(людини)

Місцеві органи виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування

Забезпечують збереження мінімального 
рівня соціальних гарантій, розробляючи та 
впроваджуючи заходи соціальної політики з 
врахуванням специфіки конкретного регіону 
(області, міста)

недержавні суб’єкти соціальної політики громадські, благодійні, релігійні та інші не-
урядові організації та об’єднання, політичні 
партії, об’єднання, асоціації та фонди, проф-
спілки, а також фізичні особи (професійні со-
ціальні працівники, волонтери та благодійни-
ки, правозахисники, громадяни через участь 
у громадських ініціативах і об’єднаннях)

джерела

1. Балтачеєва Н. А. Методологічні аспекти розробки структури механізму форму-
вання і реалізації соціальної політики в сучасних умовах. Вісн. Донбаської держ. 
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2. Соціальна політика держави як регулятор розвитку соціальної сфери: теорети-
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держаВна  соціалЬна  поліТика   
В  умоВаХ  ВіЙсЬкоВоГо  сТану

Все більше категорій людей, у тому числі внутрішньо переміщені особи, 
потребують допомоги у зв’язку з повномасштабним вторгненням. Так, тіль-
ки за останні три місяці уряд країни кілька разів змінював політику виплат 
матеріальної допомоги, балансуючи між потребами у суспільстві та реаль-
ними можливостями державного бюджету. Завдяки поступовому скорочен-
ню категорій осіб, які отримують грошову допомогу, програми стають більш 
адресними. Водночас виникає ризик, що поза програмою допомоги можуть 
опинитися громадяни, які дійсно її потребують. Запровадження одноразової 
виплати (у розмірі 6500 грн) у рамках програми “єПідтримка” для найма-
них працівників відбулося за тиждень після початку повномасштабної вій-
ни. Для отримання цієї допомоги громадянам потрібно було подати заявку  
до “Дії” та бути застрахованими, маючи підтвердження сплати єдиного соці-
ального внеску за попередній квартал на територіях, де проходять бойові дії 
[3]. 

Українці об’єдналися навколо влади. Багато громадян щиро вірять, що 
після закінчення війни ми матимемо можливість трансформувати інституції 
країни та зможемо змінити систему державного управління, чого не вдалося 
в 1991, 2004 та 2014 роках.

Як зазначено в Концепції національної безпеки України, пріоритетним 
напрямом діяльності у сфері соціальної безпеки держави потрібно: створити 
умови для забезпечення гідного рівня життя населення завдяки зміцненню 
трудового потенціалу; сформувати середній класу та не допустити надмірну 
диференціацію в суспільстві за рівнем доходів; забезпечити всебічний гумані-
тарний розвиток (охорони здоров’я, культури, освіти) сприяючи зміцненню 
людського капіталу та суспільному розвитку. У теперішніх реаліях головни-
ми інструментами забезпечення соціальної безпеки населення виступають: 
закони, нормативно-правові акти та розвинені демократичні інститути гро-
мадянського суспільства; соціальне партнерство і соціальний діалог; висока 
самосвідомість громадян та консолідація суспільства; чіткі критерії соціаль-
ної підтримки всіх верств населення та адресна допомога населенню, що по-
требує соціального захисту.

Відповідно, зовнішніми засобами забезпечення соціальної безпеки гро-
мадян, що впроваджуються через державу та суспільство, є створення умов 
для гідного збереження та розвитку нації; відбудова (потрібні значні інвес-
тиції) житла, шкіл, лікарень, інфраструктури та виробничих потужностей. 
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Це потрібно проводити з урахуванням передових інноваційних технологій, і 
обов’язково тільки в інтересах України та її громадян, а не країн-донорів. 

Мінімізуючи збитки, уряд повинен структурувати економіку воєнного 
часу відповідно до безпекових ризиків. На даному етапі дії мають, відповідно, 
відрізнятися за регіонами.

структура допомоги громадянам за регіонами

регіони на лінії фронту 1. гуманітарна допомога – продукти харчування та першої 
необхідності, пальне, ліки.
2. Технічна допомога – евакуації виробництв, де це можли-
во чи доцільно; квазі-націоналізація у більшості секторів; 
логістична підтримка для забезпечення зв’язку даних ре-
гіонів з іншими

відносно безпечні регіони Технічна підтримка – переміщення підприємств; програми 
зайнятості для внутрішньо переміщених громадян; логіс-
тика та цифрова мобільність; формування транспортних 
коридорів; ввезення гуманітарної допомоги; відновлення 
та будівництво житла

глибокий тил Технічна підтримка:
1. спеціальні економічні зони в сусідніх країнах для укра-
їнських підприємств та віртуальні економічні зони для 
іТ-компаній в україні.
2. підтримка транспортних коридорів для гуманітарної до-
помоги та експорту.
3. Будівництво житла та мобілізація потенційних учасників 
першого етапу серед міжнародних виконавців

У рамках стратегії забезпечення соціальної безпеки на ринку праці та для 
якісного процесу реалізації відповідних заходів необхідно проводити моні-
торинг (SWOT-аналіз) та контроль результатів, відстежуючи кількісні інди-
катори та якісні зміни соціально-економічних процесів у сфері зайнятості й 
оплати праці, маючи на меті сприяння досягненню поставлених стратегічних 
цілей. Реформуючи організаційну структуру управління, важливо реалізува-
ти механізм централізованого координування процесу впровадження публіч-
ної соціальної політики.

Отже, зазначимо, що сьогодні, як ніколи раніше соціальна безпека держави 
відіграє велике значення у питанні забезпечення національної безпеки. Від 
соціальної безпеки залежить розвиток всіх суспільних процесів в Україні.

джерела
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суЧасниЙ  сТан  Та  перспекТиВи  
соціалЬної  безпеки  В  україні

Необхідною умовою стійкого суспільного розвитку країни є забезпечення 
її соціальної безпеки. Ефективність забезпечення соціальної безпеки держа-
ви залежить від багатьох складових та показників соціально-економічного 
розвитку, включає різні сфери і аспекти, що впливають на соціально-еконо-
мічну незалежність та стійкість національної економіки. 

Соціальна безпека в Україні у критичному стані, тому і потребує термі-
нових управлінських дій. З одного боку, трагічні події, що відбуваються в 
країн, сприяють згуртуванню і самоусвідомленню українського суспільства, 
розкривають великий потенціал громадянської самоорганізації, а з іншого — 
акцентують увагу на забезпеченні всіх складових національної безпеки. Якіс-
но оцінити стан і проблеми соціальної безпеки держави у сучасних умовах 
складно, але надзвичайно актуально. Територія України зазнає ракетних об-
стрілів, снаряди влучають у цивільні об’єкти (школи, лікарні, церкви). Сьо-
годні по Україні йдуть обстріли забороненими видами зброї — фосфорними 
бомбами та касетними боєприпасами. За підрахунком уряду зруйновано вже 
об’єкти інфраструктури (будівлі, дороги, мости, лікарні, школи) щонаймен-
ше на суму 100 млрд дол. США [4]. Повномасштабна війна призвела до за-
криття в країні більшої половини підприємств, інша половинна максималь-
но намагається боротися за виживання. За попередніми оцінками Програми 
розвитку ООН, при довготривалому конфлікті дев’ятеро із десяти українців 
опиняться на межі бідності, а всі здобутки України за часів незалежності  
будуть під загрозою. Беззаперечно, що соціально-економічні наслідки війни 
відчуватиме на собі ще не одне покоління наших громадян.

На сьогодні забезпечення соціальної безпеки в Україні відбувається в 
умовах вкрай обмежених ресурсних можливостей — економічних, енерге-
тичних, науково-технічних тощо, а також в умовах тривалої нестабільності 
через збройний конфлікт. Тому пошук нових ресурсів і способів мобіліза-
ції та ефективного використання наявного ресурсного потенціалу суспіль-
ства в умовах посилення небезпек і загроз є особливо актуальним [2, с. 57]. 
Війна в Україні і масові переміщення знищують джерела прибутку та соці-
ально-економічні можливості, в результаті чого багато сімей залишаються 
без достатнього доходу для задоволення своїх основних потреб і не можуть  
забезпечити належну підтримку своїм дітям. Із розгортанням бойових дій 
багато людей лишаються відрізаними і не можуть покинути свої домівки. 
Водночас мільйони мігрують, і це переміщення є наймасовішим і найшвид-
шим із часів Другої світової війни.
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У сучасних умовах принципово важливо оперативно та обґрунтовано при-
ймати державно-управлінські рішення, що визначають пріоритети розвитку 
в нестабільних умовах, подолання негативних наслідків прояву соціальних 
ризиків та небезпек, а також встановлення рівноваги в соціальній системі. 
Для забезпечення соціальної стабільності в суспільстві ці процеси мають 
бути керованими з боку органів публічної влади. Об’єктом таких управлін-
ських впливів є зміна умов і факторів, що певною мірою впливають на забез-
печення соціальної стабільності держави та прискорення виходу із системної 
кризи.

Усе більше категорій людей, у тому числі внутрішньо переміщені особи, 
потребують допомоги у зв’язку з повномасштабним вторгненням. Так, тіль-
ки за останні три місяці уряд країни кілька разів змінював політику виплат 
матеріальної допомоги, балансуючи між потребами у суспільстві та реаль-
ними можливостями державного бюджету. Завдяки поступовому скорочен-
ню категорій осіб, які отримують грошову допомогу, програми стають більш 
адресними. Водночас виникає ризик, що поза програмою допомоги можуть 
опинитися громадяни, які дійсно її потребують. Запровадження одноразової 
виплати (у розмірі 6500 грн) у рамках програми “єПідтримка” для найма-
них працівників відбулося за тиждень після початку повномасштабної вій-
ни. Для отримання цієї допомоги громадянам потрібно було подати заявку  
до “Дії” та бути застрахованими, маючи підтвердження сплати єдиного соці-
ального внеску за попередній квартал на територіях, де проходять бойові дії 
[3].

джерела

1. Бекер Т. Нарис про відбудову України https://voxukraine.org/wp-content/
uploads/2022/04/Reconstruction-of-Ukraine-2022-04-05-copy-edited_Ukr.pdf

2. Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки : моногра-
фія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова [та ін.] / Львів. регіон. ін-т 
держ. управління НАДУ; НАН України, Ін-т економіки промисловості. Київ ; 
Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с.

3. Філіпчук Л., Сирбу О. Вимушена міграція і війна в Україні (24 березня —  
10 червня 2022). Моніторинг. https://cedos.org.ua/wp-content/uploads/
vymushena-migracziya-i-vijna-v-ukrayini-24-bereznya-—-10-chervnya-2022.pdf

4. Чалюк Ю. О. Глобальні соціально-економічні наслідки Російсько-української 
війни. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 37. https://economyandsociety.in.ua/
index.php/journal/article/view/1224/1179



232

Ю. С. ЯРОШОВЕЦь
студентка 1 маг. курсу, групи ПУА-21-1М,  
Поліський національний університет

ВдосконаленнЯ  меХанізміВ  упраВліннЯ  
персоналом  В  орГанаХ  публіЧної  Влади

На сьогоднішній день у різних структурах органів публічної влади відчу-
вається гострий дефіцит кадрів високого професійного рівня (знань, нави-
чок, умінь), простежується їхня плинність, що зумовлює необхідність вдо-
сконалення системи управління персоналом в органах публічної влади, адже 
саме від персоналу публічних організацій залежить ефективність реалізації 
виконавчої влади, рівень втілення в життя управлінських рішень та держав-
них вимог. 

Питання вдосконалення механізмів управління персоналом в органах 
публічної влади є предметом дослідження багатьох науковців — К. Бо-
гомолова та О. Подольська [1], Н. Гавкалова [3], Л. Гузар [5], Л. Круп’як,  
І. Круп’як [7] та ін.

Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що якість робо-
ти органів публічної влади залежить від професіоналізму персоналу, який 
в них працює. Погоджуємося з думкою К. Богомолової та О. Подольської, 
які визначають професіоналізм представників органу публічної служби як 
здатність знаходити, враховуючи умови і реальні можливості, найбільш 
ефективні шляхи та способи реалізації поставлених завдань у межах нада-
них повноважень, використовувати фахові технології, що застосовуються 
в демократичних суспільствах, мати постійну мотивацію до роботи та за-
доволення від неї, досягати високих результатів у процесі виконання своїх 
функціональних обов’язків, дотримуватися відповідних етичних норм, мати 
і усвідомлювати перспективу свого майбутнього професіонального розвитку 
та прагнути до нього [1, с. 77].

Маючи відповідний рівень кваліфікації, конкретні бажання, виходячи з 
певної системи цінностей, та дотримуючись встановлених норм і правил, 
службовець органів публічної влади здатний виконувати свою роботу на ви-
сокому професійному рівні. Саме прагнення та здатність службовця висо-
копрофесійно виконувати посадові обов’язки — один із ключових факторів 
ефективної діяльності органів публічної влади. 

Вітчизняна та зарубіжна практика однозначно свідчить: якщо в органах 
публічної влади не ведеться планомірна робота в галузі управління персона-
лом, то розраховувати на ефективну діяльність публічної організації не має 
сенсу. 

У зв’язку з цим перед кадровою службою органів публічної влади постає 
питання вдосконалення механізмів управління персоналом.
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Опрацювання літератури з теми дослідження [5; 7; 8] дає підстави ствер-
джувати, що на сьогоднішній день доцільно говорити про такі напрями  
модернізації кадрової політики в органах публічної влади:

• використання ефективного механізму мотивації для підвищення резуль-
тативності професійної діяльності персоналу в органах публічної влади;

• створення адекватного механізму професійного та кар’єрного зростан-
ня службовців органів публічної влади.

Одним з найбільш ефективних механізмів управління персоналом, що 
сприяє підвищенню результативності професійної діяльності службовців у 
публічних організаціях, є мотивація їхньої діяльності. 

“Мотивація — це внутрішній процес свідомого та самостійного вибору са-
мою людиною тієї чи іншої моделі поведінки, яка визначається комплексним 
впливом зовнішніх (стимули) та внутрішніх (мотиви) факторів для задово-
лення своїх потреб” [4, с. 49].

Сутність функції мотивації як функції управління персоналом зводить-
ся до того, щоб працівники організації виконували свої обов’язки ефектив-
но і якісно, відповідаючи своїм інтересам і встановленим планам. Тому, щоб 
ефективно впливати на персонал, необхідно вибудувати чітку систему моти-
вації службовців в органах публічної влади.

Мотивація та стимулювання трудової діяльності в будь-якій організації 
здійснюється за допомогою системи матеріального та морального (нематері-
ального) впливу. 

Як зазначають дослідники, мотивація та стимулювання персоналу в пу-
блічних організаціях дещо відрізняється від цього процесу в недержавних 
організаціях [5, с.199]. Насамперед суттєвою відмінністю мотивування праці 
службовців в органах публічної влади є відсутність можливості використан-
ня фінансових інструментів мотивування (підвищення розміру окладу за 
результатами виконуваної роботи, стимулювання “відсотком” від доходу за 
якісну роботу). Діюча система оплати праці службовців в органах публічної 
влади складається із посадового окладу, який становить до 50 % заробітної 
плати та премій, надбавок, стимулюючих виплат. При цьому, розмір премій, 
надбавок, стимулюючих виплат, зазвичай, визначає керівник, часто спираю-
чись не на результати роботи, а на власне суб’єктивне бачення і ставлення до 
працівника. 

Отже, щоб стимулювати роботу персоналу органів публічної влади, необ-
хідно впровадити матеріальну винагороду кожного службовця залежно від 
результатів його роботи, що дасть змогу залучати на службу в органи публіч-
ної влади більше висококваліфікованих фахівців, а також мотивувати про-
фесійних співробітників, які вже працюють.

У зв’язку з цим виникає необхідність визначення системи критеріїв оці-
нювання ефективності діяльності службовців, що можуть застосовуватися з 
метою матеріального стимулювання персоналу органів публічної влади.

Основними критеріями доцільно визначити:
• перевиконання завдань та доручень відповідно до посадових обов’язків 

службовця, виконання завдань підвищеної складності;
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• зразкове дотримання службової дисципліни, інтенсивність виконання 
роботи понад тривалості службового часу;

• висока якість виконання службовцям посадових обов’язків, позитивні 
відгуки керівника, наявність подяк та грамот;

• відсутність періодів тимчасової непрацездатності службовця, неопла-
чуваних відпусток.

Як влучно зауважує А. Іванов, незважаючи на те, що основну увагу до-
слідники приділяють питанню вдосконалення системи матеріального заохо-
чення службовців органів публічної влади, тобто матеріальним стимулам, не 
менш важливими є питання вдосконалення інструментів та методів немате-
ріального стимулювання службово-трудової діяльності персоналу органів 
публічної влади [6, с. 138].

До нематеріальних інструментів та методів, що мотивують службовців ор-
ганів публічної влади сумлінно і високопрофесійно виконувати свої посадові 
обов’язки, дослідники відносять [2; 7; 8]:

• систему моральних стимулів;
• створення необхідних умов для високопродуктивної роботи;
• покращення морально-психологічного клімату в колективі.
Розглянемо більш детально методи нематеріального мотивування та сти-

мулювання службовців органів публічної влади, застосування яких дасть  
змогу ефективно управляти персоналом органів публічної влади.

1. Система моральних стимулів.
Ці стимули спрямовані на мотивацію людини як особистості. На відмі-

ну від усіх згаданих стимулів, вони не можуть безпосередньо впливати на 
працівника. Їх суть полягає в тому, щоб надати інформацію про успіхи та 
переваги кожного співробітника органів державної влади та про конкретні 
результати його діяльності у соціальному середовищі. Характер стимулів є 
інформаційним, а суб’єкт управління виступає як джерело інформації про 
переваги своїх співробітників. Тому, чим повніша і об’єктивніша інформація 
надається, тим краще система виконує свою функцію.

Моральні стимули службовців органів публічної влади не зводяться лише 
до нагород і заохочень. Їх завдання — залучити людину до праці, створити їй 
максимально комфортні умови, атмосферу, морально-психологічний клімат, 
сприятливу громадську думку, щоб працівник ставився до праці як до вищої 
цінності суспільних відносин і визнавав трудові заслуги як головні.

Такий підхід створює впевненість у тому, що сумлінна робота та хороша 
поведінка завжди отримують визнання і позитивну оцінку, приносять пова-
гу та подяку. Погана робота, безвідповідальність, формальне ставлення до 
цього питання впливає на зниження матеріальної винагороди, на офіційне 
становище і авторитет службовця.

2. Створення необхідних умов для високопродуктивної праці.
Ці умови включають: наявність робочого місця, обладнаного технічними 

засобами; відсутність обмежень в офісі; ізоляцію від відволікаючих шумів 
(особливо монотонних); достатнє природне освітлення; нормальний темпе-
ратурний режим; наявність кондиціонера; наявність кімнати відпочинку та ін.
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3. Покращення морально-психологічного клімату в колективі.
Позитивний психологічний мікроклімат у колективі — основа успішної 

діяльності. Його сприятливий вплив позначається на всіх ділянках виробни-
чого процесу. Велика роль у його формуванні належить керівнику. Від його 
авторитету, особливостей особистості найчастіше залежить вся психологіч-
на атмосфера у колективі.

Лідерський стиль роботи повинен ґрунтуватися на можливості поєднан-
ня членів команди з ціннісними орієнтаціями, характерами, емоційними та 
іншими властивостями, вмінням знаходити спільну мову з лідерами нефор-
мальних груп та спрямовувати спільні зусилля для виконання виробничих 
завдань, що стоять перед командою тощо. Часті конфлікти в колективі зни-
жують продуктивність праці, шкодять здоров’ю, забираючи багато фізичних 
та моральних сил, які з успіхом могли б бути спрямовані на добрі справи.

Для ефективного використання нематеріальних стимулів мотивації служ-
бовців органів публічної влади необхідно: 

• наявність положення про види нематеріальних стимулів; 
• широке використання стимулів на користь розвитку творчої ініціативи 

та діяльності співробітників;
• нематеріальні стимули, що підтримуються заходами стимулювання; 
• періодичне поліпшення ситуації відповідно до нових завдань, змін у 

змісті, організації та умовах роботи співробітників; 
• своєчасне моральне заохочення працівників.
Наступним напрямом модернізації кадрової політики в органах публіч-

ної влади є створення адекватного механізму професійного та кар’єрного 
зростання службовців.

Професійне та кар’єрне зростання позитивно впливають на мотивацію 
працівників та їх розвиток, сприяють збільшенню показників ефективності 
публічної організації, а також забезпечують наступність в управлінні [3].

У зв’язку з цим, дії керівників та кадрових служб органів публічної влади 
мають бути орієнтовані на комплексне оцінювання та максимально ефектив-
не розкриття здібностей працівників, накопичення ними компетентнісного  
багажу, а також найбільш оптимальний облік потенціалу службовців з ура-
хуванням мотивації самих працівників при паралельному акценті на ефек-
тивну реалізацію функцій органу публічної влади.

З метою створення умов для просування по службі та професійного 
кар’єрного зростання службовців органів публічної влади, керівному апа-
рату разом із кадровою службою публічної організації доцільно побудувати 
програму розвитку кар’єри. Це передбачає виконання низки завдань:

• орієнтир на планування кар’єри конкретного співробітника з метою 
врахування його індивідуальних потреб та умов;

• усунення ситуацій, що нівелюють шанси службовця на розвиток та 
зростання кар’єрних досягнень;

• покращення якості процесу планування кар’єри;
• підвищення кваліфікації службовців органів публічної влади;
• створення кадрового резерву та його ефективне використання;
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• оцінювання результатів роботи службовців органів публічної влади у 
вигляді проведення атестації;

• застосування сучасних технологій підбору кадрів під час вступу грома-
дян на службу до органів публічної влади.

Механізм управління кар’єрою в органах публічної влади має включати 
набір організаційних, адміністративних, соціально-психологічних, економіч-
них та моральних засобів і методів, що впливають на розвиток та просування 
співробітника. У рамках цього механізму такі методи повинні застосовувати-
ся у сукупності, що дасть змогу створити сприятливі умови для просування 
спеціалістів кар’єрними сходинками.

На основі проведеного дослідження визначено, що основними напрямами 
удосконалення кадрової політики в органах публічної влади є: використання 
ефективного механізму мотивації для підвищення результативності профе-
сійної діяльності персоналу в органах публічної влади та створення адекват-
ного механізму професійного та кар’єрного зростання службовців органів 
публічної влади.

Удосконалення механізмів управління персоналом в органах публічної 
влади має бути зорієнтовано на стимулювання персоналу, розвиток творчого 
потенціалу службовців, ефективне розкриття їхніх здібностей, підвищення 
рівня професіоналізму, кар’єрного зростання.
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ТеХнолоГії  консТруЮВаннЯ  іміджу  
публіЧноГо  службоВцЯ

Публічна служба на сьогоднішній час є надзвичайно важливою та показ-
ною діяльністю, оскільки саме її діячі зараз займаються вирішенням вкрай 
гострої проблеми — організації захисту та підтримки нашої держави. І тут, 
погодьтесь, треба не схибити ні словом, ні ділом. Президент, урядовці, голо-
ви територіальних громад на період воєнних дій в Україні найбільше при-
вертають нашу увагу. І від того, наскільки якісним буде їхній виступ перед 
публікою (мається на увазі не тільки український народ, а й світове співтова-
риство), залежить доля країни. Важливу роль відіграє все: відповідний поді-
ям одяг, психоемоційний стан, вміння чітко і грамотно висловлювати влас-
ні думки, розуміння переживань та настроїв глядача, здатність зацікавити, 
переконати, налаштувати на певний лад і, зазвичай, їхні особистісні риси та 
вчинки. Тобто, це загалом формує імідж державного службовця та визначає 
ефективність його роботи, конкурентоспроможність. Такі аспекти зумовлю-
ють необхідність звернення до проблеми творення вдалого іміджу та репута-
ції персоналу публічної служби. В умовах розвитку інформаційного суспіль-
ства уже важко бути непомітним, тому недостатній рівень професіоналізму 
й моральної стійкості державних службовців, поширення таких аномальних 
явищ, як хабарництво, корупція, байдуже ставлення до інтересів суспільства, 
держави і громадянина вкрай негативно відбивається на кар’єрі та образному 
сприйнятті.

Дослідження проблематики іміджу і технологій його конструювання у 
публічній сфері, зокрема в роботі органів державної влади та місцевого само-
врядування, відображені у працях Г. Буканова, І. Пантелейчук, Г. Почепцева, 
Ю. Саричева та ін.

Поняття іміджу широко використовується у публічній діяльності, оскіль-
ки є одним з елементів PR (зв’язків з громадськістю), які, своєю чергою, є не-
відокремлюваною частиною роботи публічного службовця. У сфері PR часто 
використовують дефініцію поняття “імідж”, маючи на увазі стиль та форму 
поведінки людини, причому увага акцентується на манерах її поведінки в су-
спільстві. Іноді під цим поняттям розуміють “набір значень і вражень, завдя-
ки яким люди описують об’єкт, запам’ятовують його і починають ставитися 
до нього певним чином, інакше кажучи, завдяки яким об’єкт стає відомим” 
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[3, с. 171]. При цьому об’єктом іміджу найчастіше є людина, яка обіймає пев-
ну посаду чи є публічною через свою діяльність.

Під визначенням “імідж” розуміємо не тільки природні властивості осо-
бистості, а й спеціально розроблені, створені, сформовані. Це певний образ, 
який людина, її “Я” представляє світові, тобто, своєрідна самопрезентація.  
З одного боку, це інформація для навколишнього світу, а з іншого — це шлях 
досягнення певної власної мети. Варто наголосити, що імідж є активуючою 
силою, оскільки здатний впливати на свідомість, емоції, діяльність і вчинки 
як окремих людей, так і груп. 

Інколи для досягнення бажаного результату не вистачає самостійних зу-
силь, тому суб’єкт, який прагне покращити свій імідж, повинен звернутися 
за професійною допомогою, навіть якщо йдеться про створення індивідуаль-
ного образу, який використовується потім в особистих контактах. У такому 
випадку особа виступає як клієнт і споживач відповідного продукту профе-
сійної діяльності. Формування та корекція іміджу вимагає відповідних знань 
та навичок у цій галузі, а також певних витрат. Отож може оцінюватися як 
продукт з точки зору того, наскільки ефектність створеного образу виправ-
довує очікуваний клієнтом результат.

У сучасному розумінні імідж — це стереотипне зображення конкретного 
об’єкта, що існує в масовій свідомості. В основі його лежить формальна си-
стема ролей, яку людина виконує у своєму житті, доповнена рисами характе-
ру, певними особистими особливостями, зовнішністю, одягом тощо.

Імідж публічного службовця є одним з головних інструментів просування 
цілей його публічної діяльності, і повинен відповідати деяким обов’язковим 
особливостям. Зокрема, він є строго зумовленим, і за своїми характеристи-
ками повинен враховувати культурну специфіку, рівень освіти населення, 
економічної ситуації та інші особливості контингенту, на який спрямована 
діяльність відповідного публічного органу чи його департаменту. Викори-
стання успішного іміджу попередніх років не гарантує успіху в інших компа-
ніях сьогодення, оскільки потреби споживачів публічних послуг змінюють-
ся, як і ситуація в країні загалом. 

Формування іміджу містить у собі позиціонування, піднесення уявлень 
про особу і  бачення її виграшної особливості на фоні конкурентів, якщо 
мова йде про бізнес-сферу [1, c. 122], чи серед інших публічних службовців 
у межах певного публічного органу чи територіальної одиниці. Тому кон-
струюванням іміджу публічного службовця займаються спеціальні служби 
чи агенції, які мають уявлення про відповідні технології та їх найбільш впли-
вові аспекти залежно від сфери діяльності і посади, а також усвідомлюють 
сучасні тренди в суспільстві. Для формування позитивного ділового образу 
застосовуються маркетингові технології та PR-програми.

Найбільш впливовими технологіями побудови іміджу, за Г. Почепцовим, 
є: позиціювання, маніпулювання, міфологізація, емоціоналізація, вербаліза-
ція, візуалізація [3]. Технології формування іміджу керівника передбачають 
використання конкретних інструментів, наприклад, медійними інструмента-
ми іміджтехнологій є акцентування інформації, заміна цілей, когнітивне кар-
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тування, стереотипізація, опитування громадської думки, формат вигідних 
контекстів, аватари і статуси тощо.

Імідж передбачає наявність різних інструментів для його побудови: мате-
ріальних (технічних і фінансових), нематеріальних (соціальних, особистіс-
них, інтелектуальних, творчих, інформаційних), і сам є специфічним видом 
духовного ресурсу керівника. Створення бажаного образу неможливе без та-
кого інструменту, як особистісної перспективи та готовності до формування 
іміджу, до невизначеності та труднощів на цьому шляху й життєвої перспек-
тиви, яка передбачає подолання ситуаційних умов і обставин, здатність до 
самоуправління, керування соціальними ситуаціями та часом. Загалом імі-
джева перспектива управлінця — це траєкторія досягнення цілей.

Імідж державного службовця має характеризуватися такими якостями, 
як комунікабельність, красномовність, майстерність і бажання подобати-
ся, уміння спілкуватися в конфліктних ситуаціях. Вдалий переконливий  
образ — результат адекватної орієнтації в конкретній ситуації, правильний 
вибір моделі своєї поведінки. Оскільки державний службовець представляє 
не власні інтереси, а інтереси держави, то повинен скеровувати свою діяль-
ність та концентрувати увагу на вирішення проблемних питань інших лю-
дей. Всіма діями він повинен сприяти підвищенню авторитету органу, в яко-
му працює.

Отже, формування (конструювання) ділового іміджу публічного служ-
бовця повинне відбуватись із залученням маркетингових технологій. Вони 
дадуть змогу виокремити найбільш привабливі риси публічної служби чи 
органу, підкреслити позитивні моменти її діяльності та згладити негативні, 
за їх наявності. Також для підвищення ділового іміджу доцільно регулярно 
випускати прес-релізи та проводити PR-кампанії з підвищення впізнавано-
сті окремого службовця чи публічного органу загалом та рівня його ділового 
іміджу серед контрагентів і споживачів публічних послуг. Оскільки імідж 
кожного окремого публічного працівника впливає на формування іміджу 
держави в цілому, то конструюванню вдалого образу потрібно приділяти 
значну увагу. Таким чином, технологія створення іміджу державного служ-
бовця — справа складна і потребує великої праці особистості над собою.
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сТраТеГіЯ  ВплиВу  на сТрукТуру  Та  Якісні   
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за  умоВ  збереженнЯ   
цілісносТі  Та  суВеренносТі  держаВи

Нова світова реальність, у якій ми опинилися з моменту повномасштабно-
го вторгнення держави-агресора росії на територію нашої суверенної держави, 
стала серйозним викликом для органів публічної влади всіх рівнів. Зокрема, в 
особливо важких умовах опинились керівники місцевого самоврядування на 
окупованих територіях. Перед ними постали вкрай важливі завдання — здійс-
нення опору нападникам, організація активної співпраці і залучення мешкан-
ців територіальних громад до взаємодопомоги. У цій ситуації вагому роль 
відіграли: професіоналізм, стійка громадянська позиція, ефективна кадрова 
стратегія, вміле планування роботи, а також використання усіх внутрішніх 
ресурсів задіяних працівників органів публічної служби. Варто зазначити, що 
для ефективного функціонування ланцюжків взаємодопомоги, які діяли на 
гуманітарній безоплатній основі, відбулося стимулювання та підтримка пу-
блічною владою волонтерського руху в Україні та світових спільнотах. Відтак, 
формування стратегії впливу, пов’язаної з реалізацією політики збереження 
сталих державних кордонів та необхідності відстоювання права на національ-
ну самобутність, суверенітет,  багато в чому залежать від забезпечення дієвої 
структури та якісних характеристик персоналу органів публічної влади.

На сьогодні питання стратегічного управління в діяльності органів дер-
жавної влади потребує ґрунтовніших досліджень та розробок, їх практичного 
впровадження у сферу державного управління. Варто відзначити  науковців, 
які зробили значний внесок у методологічному та практико-прикладному 
розробленні зазначеної тематики, це — В. Бакуменко [1], Р. Бортейчук [2],  
О. Віханський, А. Касич [3], В. Козак [4], А. Кібанов, М. Кім, В. Князєв,  
В. Мамонова, А. Романова, Д. Трейсі, В. Трощинський, Р. Уотермен, Ф. Хе-
доурі, Л. Шеховцева та ін.

Потреба українського суспільства у прогресивних перетвореннях на за-
садах європейських цінностей назріла давно. Вже є значні поступи у цьому 
напрямі, що суттєво підтримуються міжнародними програмами взаємодопо-
моги та розвитку. Ми розуміємо, що левову частку якісних змін зумовлює 
своєчасне та більш ґрунтовне оновлення системи публічного управління у 
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межах цілеспрямованого здійснення державно-управлінських реформ. Адже 
саме за якісного переформатування персоналу публічної влади держава за-
безпечує створення загальних умов для розвитку бізнесу та підприємницької 
ініціативи, а це, у свою чергу, сприяє економічній стабільності та покращен-
ню умов соціального обслуговування громадян. Як показує світова практика, 
фундаментальним механізмом оптимізації діяльності органів державної вла-
ди є стратегічне управління.

Найманих працівників органу публічної влади можна розглядати як су-
купність фізичних осіб, які перебувають у відносинах з державою як з юри-
дичною особою, що регулюються відповідними документами. Розв’язуючи 
проблеми управління персоналом, слід пам’ятати про специфіку людських 
ресурсів, а саме: люди мають інтелект, їх реакція на вплив (управління) є емо-
ційносвідомою, а не механістичною, а це означає, що процес взаємодії між ке-
рівником і працівниками має бути двостороннім; люди здатні до постійного 
удосконалення й розвитку, в кожній людині закладено такий потенціал. Вар-
то усвідомити, що у багатьох випадках трудова діяльність людей у певному 
колективі органу публічної служби має стабільний характер, робочий день 
і тиждень також досить тривалі. Це означає, що економічна діяльність для 
людей не тільки “робота”, адже вони приходять в організацію свідомо, з пев-
ними цілями й орієнтуються на те, що через співпрацю з роботодавцем змо-
жуть реалізувати їх. На сьогоднішньому етапі розвитку та функціонування 
вітчизняної системи державного управління важлива роль належить сучас-
ним методикам і технологіям, які визначають стратегію розуміння особливос-
тей структури та методику покращення якісних характеристик персоналу як 
фундаментального механізму оптимізації діяльності органів публічної влади.

При здійсненні управлінського впливу необхідно враховувати, що по суті 
людина на робочому місці функціонує як багатогранний суб’єкт, а саме як: 
біологічний (фізичні, природні здібності, відповідний ресурс); інтелектуаль-
ний (розумові здібності, відповідний ресурс); економічний (участь у ство-
ренні благ, споживач благ); соціальний (діяльність відбувається спільно з 
іншими людьми); політичний (громадянин країни, суб’єкт політичних про-
цесів); правовий (носій певних прав і обов’язків); культурний (носій певно-
го менталітету, системи цінностей, соціальних норм і традицій); моральний 
(носій певних моральних норм); емоційно-вольовий (характер, психологіч-
ний склад). Отже, враховуючи це, необхідно спростити складні структури 
управління та взаємодії між рівнями владної вертикалі у такий спосіб, аби 
діяльність персоналу публічної влади мала внутрішньо збалансований ха-
рактер між стратегічними і тактичними засадами вирішення завдань. Маємо 
взяти до уваги й те, що в управлінні трудовим колективом людина одночасно 
може бути суб’єктом управління (коли приймає рішення) й об’єктом управ-
ління (коли виконує рішення керівника).

Структура персоналу — це сукупність окремих груп працівників, які 
об’єднані за певною ознакою. Основні форми побудови структури такі: штат-
на, організаційна, функціональна, рольова, соціальна. Уміння керівника пра-
вильно використовувати структурований розподіл персоналу є надзвичайно 
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важливим в управлінні колективом. Це сприяє підвищенню ефективності 
діяльності, зменшенню різного роду конфліктів, а також позитивності про-
цесів прийняття управлінських рішень. 

Важливим завданням управління людським ресурсом у публічній службі 
з ціллю чіткого усвідомлення його структури та покращення якісних харак-
теристик є виявлення у персоналу їх найкращих професійних і особистісних 
рис і якостей. Цього можна досягти, забезпечуючи працівникам задоволення 
від виконуваної роботи, оплати і умов праці, відчуття реалізації у рамках ви-
конуваних завдань і обов’язків, завдяки отриманню від колег та керівництва 
визнання за досягнення, активність та реальну підтримку з їхнього боку. Ме-
неджери мають випереджати очікування своїх працівників, пропонуючи їм 
комплекс цінностей, які пов’язані з: самореалізацією (нові виклики, реалізація 
нових задумів, свобода діяльності тощо); постійною самоосвітою, розвитком 
(підвищення кваліфікації, тренінги, кар’єрне зростання тощо); визнанням і 
винагородженням (спостереження за зусиллями працівників, оцінка актив-
ності членами трудового колективу, оплата праці, доплати за стаж, нагороди, 
соціальна діяльність); формуванням організаційної культури, ефективних 
каналів комунікації та менеджерського лідерства, що забезпечить реалізацію 
наведеного.

Водночас втрата інтересу працівника до праці, його пасивність призводить 
до плинності кадрів, втрати суттєвої частини інформації та досвіду, що нале-
жав звільненим особам, а це спричиняє падіння ефективністі роботи всієї ор-
ганізації публічної влади. Діяльність у сфері обслуговування функціональних 
інтересів держави та її мешканців є специфічною формою праці людей, тож 
потребує умілого управління. Невдалі реформи, неякісний склад та структу-
ра персоналу публічної служби можуть стати причиною корупції, неузгодже-
ності дій на владних рівнях, низькому професіоналізму, кумівству, спаду еко-
номічного, культурного розвитку, високому рівню трудової міграції молоді і 
загалом людей працездатного віку за кордон, дефіциту покриття соціальних 
виплат, вкрай низькому рівню життя громадян, а отже, втраті стабільності у 
державі, як ми бачимо на сьогоднішній день в Україні. То чи варто казати, 
що слабка держава є хорошою поживою для ворогів. Таким чином, публічна 
служба в Україні повинна видозмінюватися і набирати ознак добре підібра-
ного трудового колективу, який має представляти собою команду однодум-
ців і партнерів, здатних усвідомлювати і реалізовувати задуми керівництва, 
а отже, й українського народу. Результат діяльності та престижність праці в 
органах публічної влади повинні залежати від якісного виконання поставле-
них завдань, очевидних успішних підйомів рівня життя кожного мешканця та 
економіки країни загалом. Це і стане індикатиром ефективності управління 
персоналом за умов збереження цілісності та суверенності нашої держави.
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ВплиВ  змі  на  ФормуВаннЯ  
поліТиЧної  сВідомосТі  ГромадЯн

Засоби масової інформації — це публічне поширення різних даних і відо-
мостей за допомогою різноманітних технічних засобів (телебачення, радіо, 
Інтернет, газети, журнали) [2].

Історія вивчення маніпулятивної ролі засобів масової інформації в полі-
тичному процесі починається з 20-х років ХХ століття. Саме в цей період по-
дібні дослідження стали особливо актуальними, це пояснювалося тим, що:

• по-перше, розвиток самих засобів масової інформації, поява радіо, а по-
тім і телебачення неминуче послужили поштовхом для вивчення аудиторії 
засобів масової інформації, їхнього впливу на поведінку людей;

• по-друге, тим, що Перша світова війна в Європі поставила завдання ви-
вчення здатності засобів масової інформації впливати на аудиторії воюючих 
країн за допомогою масованої пропаганди.

Більшість дослідників намагалися визначити й описати силу впливу засо-
бів масової інформації не тільки на свідомість окремих людей, а й на суспільну 
думку й поведінку загалом. Прикладом може слугувати дослідження маніпу-
лятивної ролі мас-медіа (у визначенні електоральних установок і орієнтацій), 
в якому виділяють два основних підходи. Прихильники першого підходу 
стверджують, що засоби масової інформації впливають на аудиторію, на фор-
мування політичних орієнтації виборців. Прихильники другого — перекона-
ні, що роль засобів масової інформації в цьому процесі мінімальна, а їх вплив 
визначається низкою опосередкованих факторів.

Теоретичною основою першого підходу є робота відомого американського 
соціолога У. Ліппмана “Громадська думка”, видана ще у 1922 р. Автор, вивча-



244

ючи маніпулятивний вплив засобів масової інформації на виборчий процес у 
США, стверджував, що вони всесильні у формуванні політичних пристрастей 
громадян [1]. П. Лазарсфельд, аналізуючи маніпулятивний вплив засобів ма-
сової інформації на президентських виборах у США в 40-х роках ХХ ст., дій-
шов висновку, що інформація, передана виборцям по каналах, лише підсилює 
вже існуючі установки й орієнтації, які сформувалися під впливом таких фак-
торів, як наприклад, соціальний статус.

У 50-х — на початку 60-х років Дж. Клаппер висунув модель “мінімальних 
ефектів”. Дослідник писав, що медіа рідко впливають прямо й відносно слабкі 
порівняно з іншими соціальними й психологічними факторами, наприклад, 
суспільним становищем, груповою приналежністю, міцними установками та 
освітою тощо. Таким чином, засоби масової інформації звичайно не є необ-
хідною й достатньою причиною впливу на аудиторію, а скоріше діють, у тому 
числі й через ланцюг медіативних факторів та впливів [3].

Цікавою є робота І. Матвієнко “Вплив засобів масової інформації на ста-
новлення громадянського суспільства: теоретичний аспект”, в якій дослідни-
ця говорить про те, що проблему засобів масової інформації вивчає декілька 
галузей наук та визначає зони їх перетинання. Так, політологія, юридичні 
науки, психологія, філологія розкривають форми, методи та способи впливу 
засобів масової інформації на формування свідомості особистості, що, своєю 
чергою, приводить до формування системи засобів ідеологічного та духов-
но-психологічного впливу на свідомість людини.

Проблема ролі засобів масової інформації у формуванні політичної систе-
ми, у тому числі із застосуванням маніпулятивних технологій, досліджено в 
роботі А. Мучника та П. Ворони. Науковці стверджують, що сучасні засоби 
масової інформації — це “один з головних засобів впливу діючої влади на фор-
мування громадської думки — специфічного стану суспільної свідомості, який 
містить приховане чи реальне ставлення різних соціальних спільнот до подій, 
фактів, процесів соціальної дійсності, включаючи політичну діяльність” [5].

В іншій роботі “Засоби масової інформації і політика” А. Мучник розглядає 
періодизацію виборчих кампаній, та коливання інтенсивності використання 
мас-медіа політичними структурами, і час між виборами, коли у відносинах 
між двома інститутами панує відносний спокій.

У роботі А. Петрушки “Засоби масової інформації України напередодні 
парламентських виборів 2012 року” вказано, що “причини та наслідки не-
професійної поведінки більшості українських мас-медіа в передвиборний пе-
ріод були обумовлені концентрацією основних засобів масової інформації в 
руках олігархів; зрощенням інтересів власників мас-медіа та органів влади;  
використанням інструментарію засобів масової інформації для боротьби з по-
літичною й бізнесовою опозицією; керуванням та контролем засобів масової 
інформації з боку владних структур у потрібному їм напрямі; репресіями про-
ти засобів масової інформації; нестачею незалежного суспільного мовлення” 
[6].

Засоби масової інформації є найсильнішим засобом впливу на масову сві-
домість. Поставляючи відповідну інформацію, вони включаються в процес і 
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результати соціальної комунікації, спричиняючи вплив на членів конкретно-
го державно-комунікативного співтовариства, які існують у певних суспільно 
соціальних і політичних умовах.

Наведемо конкретні прийоми маніпуляції, що найчастіше зустрічаються, 
до яких вдаються політичні лідери [7]:

• формування сприятливих установок із метою успішного просування по-
літичного діяча, партії, програми. До цього прийому можна віднести такі теми 
й проблеми, трансльовані у засобах масової інформації, які створюють специ-
фічний стан аудиторії, викликають бажану реакцію громадськості;

• часткове переведення політичної інформації у статус секретної. Цей  
прийом передбачає “перед приховання” деяких важливих складових інфор-
мації за допомогою навмисних витоків, що підвищує її статус і вплив на  
аудиторію;

• використання інформаційного шуму, який не дає змоги чесно й критично 
сприймати важливу політичну інформацію, оскільки вона стає непомітною се-
ред численної “порожньої” інформації і не сприймається так, як це необхідно;

• маніпулювання із застосуванням підсвідомих інформаційних стимулів.
Звертаючись до маніпулятивного впливу традиційних засобів масової ін-

формації, особливу увагу слід приділити заголовкам статей, оскільки саме 
назва публікації є вирішальним чинником при ухваленні рішення про те, чи 
варто читати всю статтю, чи ні. Заголовок несе в собі основне значеннєве на-
вантаження, будучи до того ж текстом, істотно обмеженим в обсязі. 

У сучасних засобах масової інформації широко використовуються стиліс-
тичні прийоми гри із прецедентними феноменами, які розраховані на появу в 
адресата потрібних асоціацій.

Суспільство стало інформаційним, і більшість із людей щодня споживає 
величезний масив інформації через телебачення, радіо, друковані засоби ма-
сової інформації, онлайн-ресурси (насамперед, сайти новин, блоги, стрічки 
новин, форуми тощо), а також мобільний зв’язок. Неможливо уявити серед-
ньостатистичну людину, яка не була б піддана постійному інформаційно-
му впливу. З урахуванням того, що сучасні технології масових комунікацій 
дають змогу доводити до цільових аудиторій різноманітну за видом, типом, 
формою інформацію практично у будь-який час і місце, можливості мані-
пулятивного впливу в глобальному інформаційно-комунікативному про-
сторі представляються нам досить серйозними й більш того, з кожним днем 
вони будуть тільки зростати. Якщо оцінювати навіть суто інформаційні по-
відомлення, що не є прямою рекламою, можна переконатися, що, зазвичай, 
вони несуть прихований вплив на слухача, телеглядача, читача, користувача  
мережі.

Особливо важливу роль у цьому процесі традиційно відіграє телебачення. 
Це ключовий засіб масової інформації, що використовується для формування 
світогляду людей і керування ними. Головним інструментом телебачення як 
засобу маніпулятивного впливу на суспільство є новини.

У загальному розумінні новини — це суспільно значима інформація, яка 
через комунікативні засоби оперативно доноситься до громадської думки з 
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метою осягнення нею суспільних реалій. Загалом, вони повністю моделюють 
інформаційну картину дня та перетворюють громадян на учасників важливих 
суспільно-політичних подій [8].

По суті, за допомогою засобів масової інформації у суспільній свідомості 
істотно трансформується уявлення про реальну дійсність, що є основним 
ефектом маніпулятивного впливу. Вони виконують не лише інформативну 
функцію, а й здійснюють маніпулятивний вплив на формування думки гро-
мадян. Роль мас-медіа у політиці не можливо переоцінити, адже все частіше 
засоби масової інформації стають основним інструментом (політиків, лідерів 
політичних партій) впливу на завоювання влади, прихильності народу — от-
римання вигідних для себе результатів.

Усе свідчить про те, що засоби масової інформації є головним інструмен-
том маніпуляції громадською думкою та, по суті, мають найбільший вплив на 
неї, фактично контролюючи наше життя.
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наданнЯ  адмінісТраТиВниХ  послуГ  
орГанами  місцеВоГо  самоВрЯдуВаннЯ

Україна, визнаючи себе соціальною державою, політика якої спрямована 
на створення умов, що забезпечують вільний розвиток кожного громадяни-
на та їх гідне життя, взяла на себе зобов’язання, що стосуються забезпечення 
надання якісних послуг для населення. Цей процес потребує комплексного 
підходу, який охоплює належне правове, наукове, фінансове, кадрове та орга-
нізаційне забезпечення, розробку стандартів якості та критеріїв оцінки щодо 
задоволення потреб громадян отриманими послугами. Сьогодні, не дивлячись 
на розуміння важливості та значущості цієї проблеми керівниками держави 
та багатьма науковцями, питання надання таких послуг є надзвичайно акту-
альним. Законом України “Про адміністративні послуги” адміністративну по-
слугу визначено як результат здійснення владних повноважень, які були реа-
лізовані суб’єктами надання таких адміністративних послуг за персональною 
заявою (або за довіреністю) фізичної або юридичної особи, спрямований на 
набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно 
до чинного законодавства [1]. Доповнюючи зазначене, можна сказати, що під 
адміністративними послугами необхідно розуміти публічні послуги, які на-
даються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та 
іншими уповноваженими суб’єктами, і надання яких пов’язане з реалізацією 
владних повноважень. 

Ратифікувавши Європейську хартію місцевого самоврядування в Украї-
ні, реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади, 
що здійснюється на базі Концепції реформи від 01.04.2014 р. № 333-р, мають 
на меті створення ефективної та дієвої системи місцевого самоврядування. 
Виклики сучасного суспільства та політки держави стимулюють розвиток та 
прискорюють адаптації вітчизняного законодавства до стандартів європей-
ської нормативно-правової бази.

Протягом останніх років в Україні юридично та організаційно оформи-
лася система надання адміністративних послуг на місцевому рівні, в основі 
якої знаходяться Центри надання адміністративних послуг (далі — ЦНАП), 
що функціонують як постійно діючі робочі органи або структурні підрозді-
ли органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Між тим, 
практика надання адміністративних послуг в Україні свідчить про наявність 
великої кількості різних проблем, що виникають у процесі надання грома-
дянам адміністративних послуг, а за результатами проведеного експертного 
опитування, їх рівень якості в Україні залишається достатньо низьким. Саме 
тому, на нашу думку, проблема забезпечення зручних, зрозумілих та доступ-
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них умов для громадян є одним із головних напрямів, в якому мають рухатися 
органи державної вади та місцевого самоврядування. 

На сьогодні майже 70 % усіх наданих адміністративних послуг в Укра-
їні здійснюються органами виконавчої влади — місцевими держадміністра-
ціями та центральними органами виконавчої влади чи їх територіальними 
підрозділами. Надання адміністративних послуг районними й обласними 
радами законодавством взагалі не передбачене, тому що ці органи самовря-
дування не мають таких повноважень через брак власних виконавчих орга-
нів. Проте реформа, яка направлена на децентралізацію влади, продовжу-
ється в Україні і нині. Впроваджено певну частину повноважень із надання 
адміністративних послуг на рівні, який є найбільш наближеним до грома- 
дян, — органам місцевого самоврядування на місцях. Цей факт повністю від-
повідає європейським стандартам щодо надання таких послуг. Так, чинними 
законодавствами деяких європейських країн передбачено низку видів послуг, 
які надаються тільки у порядку, встановленому законодавством та органами 
місцевого самоврядування. Наприклад, муніципальний розвиток або ж за-
хист навколишнього середовища чи управління житловим фондом, а також 
управління водними ресурсами, діяльність місцевого громадського тран-
спорту; пожежна та громадська охорона і її забезпечення, управління освіт-
німи закладами; послуги соціального забезпечення й охорони здоров’я тощо.  
Також прийнято вважати, що муніципально-адміністративні послуги відпо-
відно до законодавства європейських держав поділяються на обов’язкові та 
необов’язкові. Наприклад, діючим законодавством Угорщини встановлено, 
що обов’язкові додатково поділяються ще й на категорії: послуги першої ка-
тегорії надаються в усіх муніципалітетах і населених пунктах, не зважаючи 
на тип та розмір, і складаються із послуг, які пов’язані із наданням загальної 
освіти, водозабезпечення, основних послуг охорони здоров’я та соціального 
забезпечення, освітлення вулиць та утримання місцевих доріг, а також захи-
сту прав  та інтересів етнічних і національних меншин [3, 42–43].

Місцеве самоврядування тісно пов’язане із суспільною активністю місце-
вих і регіональних спільнот. Самоврядування територіальних громад є од-
ним із базових елементів децентралізованої системи публічної влади, за якої 
поряд з публічними інституціями водночас функціонують й інші — інститут  
адміністративних послуг. 

Встановлення правових основ та закріплення дієвих механізмів реалізації 
повноважень органів місцевого самоврядування у сфері надання адміністра-
тивних послуг є важливим елементом правового забезпечення, яке повинно 
відповідати не тільки міжнародним стандартам, а й задовольняти потреби  
сучасного населення країни.

Відповідно до ст. 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” законодавцем встановлено, що на органи місцевого самоврядуван-
ня покладений обов’язок здійснювати організаційне забезпечення надання 
адміністративних послуг органами виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг, які відповідно до Закону України “Про адміністра-
тивні послуги”, розпочали свою роботу у січні 2014 р. Концепція ЦНАПів  
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передбачає створення для громадян і безпосередніх споживаів послуг єдиної 
приймальні щодо більшості адміністративних послуг, тобто з метою об’єднан-
ня максимальної кількості органів (підрозділів) публічної адміністрації, які 
раніше окремо контактували з населенням. Тут мається на увазі, “суто меха-
нічне” зведення до однієї будівлі сукупності наявних адміністративних по-
слуг, тобто створення “приймальні” [1; 2].

Серед найважливіших практичних проблем надання адміністративних по-
слуг, які виділяють науковці, є, по-перше, відсутність єдиного реєстру адмі-
ністративних послуг, що, своєю чергою, призводить до недоступності деяких 
послуг для населення. По-друге, серйозною проблемою є непрозорість, нез-
розумілість, а також складність та довготривалість механізму отримання ад-
міністративної послуги, відсутність достатньої інформованості громадян. На 
основі зазначеного та досвіду європейських країн і наявних проблем, можна 
визначити такі шляхи підвищення якості надання адміністративних послуг 
органами місцевого самоврядування в Україні: 1) затвердження законодавчо 
встановленого вичерпного переліку адміністративних послуг та відповідних 
суб’єктів їх надання; 2) затвердження державних стандартів якості надання 
послуг й проведення постійного державного моніторингу процесу надання 
послуг та оцінювання їх якості; 3) створення механізму вивчення потреб гро-
мадян у послугах та задоволеності щодо їх надання; 4) забезпечення участі 
громадськості в процесі оцінювання якості послуг, що надаються, та прозо-
рості їх надання; 5) впровадження дієвої системи оскарження дій суб’єкта 
надання послуги; 6) забезпечення функціонування єдиного державного елек-
тронного порталу адміністративних послуг та розвиток системи електронних 
послуг.
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проблеми  ФормуВаннЯ  анТикорупціЙної  поліТики   
В  орГанаХ  місцеВоГо  самоВрЯдуВаннЯ

Протидія корупції може здійснюватися і здійснюється на різних рівнях, у 
різних сферах громадського життя з використанням різних організаційних 
форм і правових засобів. Щоб така протидія була ефективною, повинна фор-
муватися спеціальна система заходів і пріоритетів протидії — антикорупцій-
на політика, яка має формуватися на всіх рівнях управління державою. На 
жаль, антикорупційна політика в Україні відзначається низькою ефективніс-
тю. Специфіка органів місцевого самоврядування полягає у тому, що вони 
працюють у безпосередньому контакті з населенням, а питання місцевого 
значення включають в себе управління найважливішими складовими соці-
альної інфраструктури — це освіта, ЖКГ, опіка й піклування, створення умов 
для розвитку бізнесу та ін. Усе це відкриває значні можливості для корупцій-
них правопорушень [1, с. 86]. 

Незважаючи на всі зусилля держави й суспільства у сфері протидії ко-
рупції, Україна продовжує отримувати величезні збитки від цього явища, 
причому в усіх сферах громадського життя. На це вказують статистичні дані 
як державних органів, так і громадських об’єднань. Причиною цього багато 
дослідників називають, по-перше, власне декларативність проголошеної ан-
тикорупційної політики як на рівні держави, так і її регіонів; по-друге, знач-
ну кількість пробілів організаційно-інституціонального характеру у системі 
протидії та попередженні корупції на всіх рівнях управління. Органи вико-
навчої влади та місцевого самоврядування перетворилися в бюрократичні 
структури, які створюють ґрунт для корупції. Тому найважливішим напря-
мом перетворень у цій сфері часто називають: проведення об’єктивної кадро-
вої політики у межах антикорупційної політики відповідного рівня; детальне 
регулювання юридичних процедур взаємин громадян із суб’єктами виконав-
чої влади та органами місцевого самоврядування й захисту прав громадян від 
свавіллія адміністрації; соціально-правовий контроль за діяльністю органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; розширення гласно-
сті щодо діяльності чиновників [2, с. 102]. 

Експерти зазначають, що ефективність антикорупційної політики на рівні 
органів місцевого самоврядування є низькою через [3, с. 53]: 

• надмірну “розповсюдженість” бюрократичного посадового механізму, 
поширення операцій дозвільного типу у сфері управління на місцево-
му рівні, криміналізаційні відносини місцевої влади (економічна взає-
мозалежність владної структури та приватних фінансів); 

• низьку заробітну плату чиновників органу місцевого самоврядування; 
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• відсутність дієвих контрольних суспільних функцій, що полягають у 
контролі за органами місцевого самоврядування; 

• недосконале законодавство, яке урегульовує відносини органів місце-
вого самоврядування і фінансів; 

• соціально-економічні кризи в країні та ін. 
Варто додати, що масштаби корупції у сфері управління безпосередньо 

залежать від характеру законів, які ухвалюються у державі: адже чим біль-
ше владні структури наділені вагомими повноваженнями, розподільчими та 
дозвільними функціями, тим більше можливостей вони мають для зловжи-
вання владою. Можна виокремити такі антикорупційні заходи  у межах ан-
тикорупційної політики на всіх рівнях управління [4; с. 45]: 

• мінімізація розподільчих та дозвільних функцій;
• покращення професійності посадових осіб, розподіл функцій, уточнен-

ня сфери діяльності та зменшення індивідуального, суб’єктивного фак-
тора;

• зміцнення внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю;
• зростання ролі контролю з боку громадян за діяльністю суб’єктів вико-

навчої влади та органів місцевого самоврядування.
Антикорупційна політика має бути інтегрована в базову стратегію розвит-

ку держави. Її ефективність  залежить від сильної політичної волі, що вті-
люється через стратегію протидії корупції. Руйнівний вплив корупції може 
подолати лише комплексна дія механізмів антикорупційної політики держа-
ви на всіх її рівнях управління. Вона має бути спрямована на  дотримання та-
ких домінантних положень: забезпечення реального прагнення керівництва 
всіх рівнів управління боротися з будь-якими проявами корупції; безумовне 
виконання вимог антикорупційного законодавства; рівність усіх перед за-
коном і судом; чітка правова регламентація діяльності державних органів та 
державного і громадського контролю за нею; безперервна спрямованість на 
вдосконалення структури владного апарату, кадрової роботи і процедури ви-
рішення питань, які зачіпають законні інтереси фізичних і юридичних осіб, 
відповідно зміни умов; акцентування уваги на профілактиці корупції, спря-
мованій на радикальне викорінення умов, що її породжують; перетворення 
корупції на сферу підвищеного ризику і низької рентабельності, створення і 
впровадження в дію некорупційних схем взаємодії громадян із державними 
інститутами; зменшення регуляторного тиску держави на бізнес; забезпечен-
ня правових умов для інформаційної прозорості та відкритості діяльності 
влади; налагодження партнерських відносин між владою і громадянським 
суспільством у сфері мінімізації корупційних проявів.

Наразі для запобігання та протидії корупції в Україні сформовано до-
статньо велику законодавчо-нормативну базу, яка ґрунтується на світовому 
та вітчизняному досвіді. Однак визначені законодавством заходи та мето-
ди не дали особливо помітних результатів у цій сфері, оскільки ситуація з 
корумпованістю у нашій державі суттєво ускладнена: корупція стала чи не 
найголовнішою частиною управління державою і суспільства на всіх рівнях, 
а її негативний вплив на політичний, економічний та соціальний розвиток 
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набув стабільного характеру. Погіршується ситуація і через небажання чи-
новництва різних рівнів вводити ефективний механізм контролю за своїми ж 
діями, а також через технічну неможливість всеосяжного контролю. Зважа-
ючи на це, антикорупційне законодавче забезпечення потребує подальшого 
удосконалення шляхом внесення змін до нього та збільшення рівня відпові-
дальності за скоєння корупційних правопорушень.

Досліджуючи формування антикорупційної політики в Україні на всіх 
рівнях, можна дійти висновку, що основними проблемами у цій сфері є: 

• відсутність забезпечення чесного і відповідального управління на всіх 
рівнях; 

• недотримання високих етичних стандартів посадовими особами всіх 
рівнів управління; 

• низький ступінь соціального захисту державних службовців; 
• низька залученість громадського сектору до протидії корупції;  
• недосконале законодавство та організаційне забезпечення його вико-

нання;  
• неякісне інформаційне забезпечення громадян.
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концепТуалЬні  положеннЯ  ФормуВаннЯ  
парТнерсЬкої  моделі  ВзаЄмодії  публіЧної  Влади, 
бізнес-сТрукТур  і  сТрукТур  ГромадЯнсЬкоГо   
суспілЬсТВа

У зв’язку з військовою агресією росії та ускладненням соціально-економіч-
ної ситуації в Україні зростає роль взаємодії публічної влади, бізнес-струк-
тур та структур громадянського суспільства з метою вирішення суспільно 
значущих завдань. Публічно-приватне партнерство (ППП) сьогодні стає 
потужним стимулом для розвитку соціальної інфраструктури, ефективним 
засобом реалізації інноваційної та інвестиційної політики, спрямованої на 
стимулювання сталого зростання економіки країни. 
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Значною перевагою публічно-приватного партнерства як інструменту 
взаємодії публічної влади, бізнес-структур та структур громадянського су-
спільства є його цільова спрямованість на розвиток суспільної інфраструк-
тури. У рамках ППП підвищується ефективність використання державної 
власності, інвестиційний потенціал території, якість кінцевої продукції або 
послуг, що надаються, задовольняються соціальні потреби населення. 

Актуальність зумовлюють проблеми розвитку ППП як інструменту вза-
ємодії публічної влади, бізнес-структур та структур громадянського су-
спільства, а також проблеми недостатнього опрацювання методологічних, 
теоретичних та практичних питань публічно-приватного партнерства на ре-
гіональному рівні. 

Також існує низка невирішених організаційних та економічних проблем 
застосування ППП як інструменту розвитку регіональної економіки. Вод-
ночас багато питань залишилися не до кінця вивченими. Це, насамперед,  
питання реалізації ППП на регіональному рівні в умовах безпосередньої вза-
ємодії влади та бізнесу, активного залучення бізнесу до вирішення місцевих 
соціально-економічних проблем. Крім того, питання, що стосуються суті та 
форм партнерства між державою та бізнесом, по-різному трактуються пред-
ставниками різних економічних шкіл та є дискусійними.

Інтенсифікація розвитку економіки та соціальної сфери передбачає  
моделювання механізмів взаємодії між інституціональними підсистемами 
регіону, насамперед, державою та бізнес-спільнотою, що координують зусил-
ля сторін і забезпечують баланс інтересів бізнесу та різних соціальних груп з 
метою підвищення рівня соціально-економічного розвитку території [1]. 

Від моделі взаємодії регіональної влади, бізнес-структур та громадян-
ського суспільства залежать досягнення соціально-економічних показників, 
що визначають рівень розвитку регіону, швидкість та якість реалізації дер-
жавних програм за участю бізнес-структур, рівень та якість життя населення, 
швидкість впровадження інновацій у господарську діяльність [2]. Відносини 
інституційних підсистем повинні бути обумовлені взаємними стимулюю-
чими параметрами, що підкріплюють можливості ефективної співпраці біз-
нес-спільноти та регіональної влади з метою реалізації суспільно значущих 
інтересів громадянського суспільства. 

У результаті проведеного дослідження виділено основні моделі взаємо-
дії регіональної влади та бізнес-структур. Аналіз представлених моделей 
дає змогу зробити висновок, що сучасним реаліям соціально-економічного 
розвитку регіонів найбільшою мірою відповідає партнерська модель взаємо-
дії влади та бізнесу. По-перше, партнерська модель передбачає кооперацію 
всіх інституційних підсистем регіону, і, насамперед, бізнесу та органів влади 
для забезпечення сталого розвитку соціально-економічної системи регіону 
як єдиного цілого. У рамках цієї моделі інструментом взаємодії та співробіт-
ництва органів влади, бізнес-структур та громадянського суспільства може 
виступати публічно-приватне партнерство. 

По-друге, кожна інституційна підсистема регіону відрізняється, насампе-
ред, своїми функціями та цілями. 
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По-третє, ключовим моментом партнерства є узгодження цілей та інтере-
сів кожної із сторін на основі ключових принципів взаємодії: партнерства/
партисипативності, тобто, співучасті суб’єктів господарського процесу, їх 
об’єднань на основі рівних партнерських та справедливих відносин; ефек-
тивності, тобто, вибору сучасних управлінських технологій та механізмів, 
що відповідають викликам сучасної економіки; субсидіарності, тобто. мак-
симальної децентралізації прийняття управлінських рішень; взаємовигід-
ності, тобто, компромісу інтересів інституційних підсистем регіону; синер-
гії, тобто, об’єднання зусиль та ресурсів інституційних підсистем з метою 
соціально-економічного розвитку регіону. Публічно-приватне партнерство 
як інструмент взаємодії поєднує різноманітні інтереси та ресурси інститу-
ційних підсистем регіону, дає змогу кожному суб’єкту отримувати від такого 
партнерства максимальні переваги. Виходячи з концептуальних положень 
партнерської моделі, під ППП запропоновано розуміти спільну діяльність 
кількох суб’єктів інституційно різнорідних підсистем регіону з досягнення 
соціально-економічних цілей, засновану на принципах ефективної взаємодії 
та взаємовигідності з урівноваженим комплексом взаємних інтересів, спря-
мованих на вирішення актуальних проблем соціально-економічного розвит-
ку регіону.
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меХанізми  законодаВЧоГо  реГулЮВаннЯ  
діЯлЬносТі  лікарнЯниХ  кас  В  україні

Лікарняні каси в Україні стали однією з форм реформування системи 
охорони здоров’я, що виникла як реакція громадян на обмежені можливо-
сті державного фінансування щодо забезпечення якісної та доступної ме-
дичної допомоги. Метою їх створення було і є залучення коштів населення 
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на добровільній основі для забезпечення на засадах солідарної участі членів 
лікарняних кас медикаментами для надання амбулаторної допомоги, ліку-
вання в умовах стаціонару, проведення діагностичних та інструментальних 
обстежень. За кошти лікарняних кас залежно від статутних завдань можуть 
забезпечуватися інші категорії населення, а також надаватися безповоротна 
фінансова допомога закладам охорони здоров’я для покращення їх матері-
ально-технічного стану [1].

Створення й діяльність лікарняних кас ґрунтується на добровільній уча-
сті, рівноправності її членів, самоуправлінні, законності, гласності та має 
громадський характер, що не суперечить їх взаємодії з органами державної 
влади. Діяльність лікарняних кас не має на меті отримання прибутку. Мі-
ністерство охорони здоров’я (МОЗ) України підтримує діяльність лікарня-
них кас, про що свідчать накази: “Про функціонування лікарняних кас” від 
09.07.2003 р. за № 315, “Про взаємодію лікарняних кас, органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та закладів охорони здоров’я” від 
11.08.2005 р. за № 400, де рекомендується сприяти діяльності регіональних 
(обласних) лікарняних кас. МОЗ України затверджені “Методичні рекомен-
дації щодо організаційних та функціональних засад діяльності регіональних 
лікарняних кас” [2].

В умовах реформування охорони здоров’я та недостатнього фінансування 
галузі (в рамках “Програми медичних гарантій”) розвиток суспільно-солі-
дарної системи, що спирається на принципи страхування (лікарняних кас), 
є достатньо актуальним [3]. Відбувається формування зміненої системи вза-
ємодії між основними учасниками процесу організації та надання медичної 
допомоги, в якій лікарняна каса виступає як додатковий суб’єкт фінансуван-
ня, який не залежить від держави та бюджетного процесу. Лікарняні каси 
доцільно розглядати як один із напрямів соціального захисту територіальної 
громади та залучення додаткових позабюджетних коштів у галузь охорони 
здоров’я на регіональному рівні [4]. 

Зараз діяльність лікарняних кас може здійснюватися у двох організа-
ційно-правових формах: громадської організації (на основі Закону України 
“Про громадські об’єднання” (2012 р.) або благодійної організації (фонду) 
(на основі Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні органі-
зації” (2012 р.). Створення лікарняних кас у вигляді незалежних неурядових 
громадських або благодійних організацій визначає можливості громадсько-
го контролю за використанням коштів та якістю медичного обслуговування 
членів лікарняних кас. За даними Міністерства юстиції України станом на 
січень 2022 р. налічувалося 287 організацій у різних регіонах України, назва 
яких містила словосполучення “лікарняна каса”. З них 170 (59 %) зареєстро-
вані як благодійні організації, 117 (41 %) — як громадські організації. 

Проте варто зазначити, що обидва згаданих Закони не дають можливості 
лікарняним касам повноцінно виконувати статутні завдання. Саме тому ви-
никла необхідність законодавчого врегулювання діяльності лікарняних кас. 
З цією метою до Верховної Ради України подавалися законопроєкти “Про 
лікарняні каси” № 4560а (2014), № 1377 (2015), № 5664 (2017). Проте вони 
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не були ухвалені, і у 2018 р. у Парламенті було зареєстровано законопро-
єкт “Про врегулювання питань в окремих галузях охорони здоров’я” № 7480 
(він стосувався лікарняних кас), у жовтні 2019 р. — його редакцію змінено  
(№ 2245). Зараз він перебуває на розгляді в комітетах Верховної Ради [5].

Цей проєкт Закону визначає організаційні, правові та економічні засади 
фінансово-правового регулювання діяльності лікарняних кас. Законопроєкт 
спрямований на створення умов для активізації інвестиційної діяльності у 
сфері охорони здоров’я шляхом концентрації ресурсів у напрямі надання 
медичної допомоги відповідному регіону та гарантує державну підтримку і 
створює умови для діяльності лікарняних кас відповідно до законодавства 
України.

У законопроєкті терміни вживаються у такому значенні:
• лікарняна каса — добровільне неприбуткове об’єднання фізичних осіб 

та/або юридичних осіб приватного права, діяльність якого ґрунтується на 
засадах захисту суспільних інтересів у сфері охорони здоров’я та утворене з 
метою задоволення потреб у лікуванні та/або медичному обслуговуванні її 
членів (осіб, які мають права члена лікарняної каси);

• адресна цільова допомога — цільова благодійна (майнова) допомога,  
що надається за рахунок коштів лікарняної каси під визначені нею умови 
та напрями її витрачання на користь члена лікарняної каси (особи, яка має  
права члена лікарняної каси) на його лікування та/або медичне обслугову-
вання, у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських ком-
понентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення 
тощо.

Отже, функціонування суспільно-солідарних форм участі населення у до-
датковому фінансуванні галузі охорони здоров’я у вигляді лікарняних кас та 
їх співпрацю із закладами охорони здоров’я доцільно використовувати ор-
ганам місцевого самоврядування для ефективної організації медичного за-
безпечення населення. Для повноцінної діяльності лікарняних кас необхідно 
урегулювання їх роботи на законодавчому рівні, що стане можливим у разі 
прийняття відповідного закону.
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Антикризове управління територіальним розвитком передбачає послі-
довний систематичний процес моніторингу та виходу території із кризового 
стану. Існування соціально-економічних систем є циклічним процесом, для 
якого характерна закономірність настання і розв’язання криз.

Розрізняють такі рівні криз:
• криза підприємств, фірм, компаній;
• криза галузей;
• криза регіонів;
• економічна криза на рівні держави, пов’язана як з ендогенними, так і 

екзогенними факторами.
Поняття антикризового управління є одним з найбільш дискусійних у 

науковій літературі, існують різні точки зору щодо його змісту. Проблеми 
вдосконалення державного антикризового управління розглядаються в пра-
цях таких зарубіжних авторів, як Бівер, Й. Тюнен, В. Лаундхарт, Р. Солоу,  
В. Крісталлер, Д. Речмен, У. Айзард, Т. Хегерстанд, Г. Мюрдаль, М. Фрід-
ман, П. Ромер, П. Кругман, П. Нейкамп та ін., а також таких вітчизняних на-
уковців, як І. Ярової, Ю. Шарова, Б. Грубського, Н. Драгомирецької, І. Лу-
кінова, О. Пересади, Г. П’ятаченка, В. Гейця, О. Слюсаренко, В. Шевчука,  
О. Якубовського, М. Васильєвої, М. Бродивського та ін. Що стосується пи-
тання застосування антикризових процедур у практиці муніципального 
управління, то ця сфера поки залишається малодослідженою. Відсутність 
єдиного методологічного підходу також ускладнює забезпечення ефектив-
ності антикризового управління на муніципальному рівні. Однак зараз, на 
думку фахівців, існують всі необхідні умови для виокремлення антикризово-
го управління територією у самостійну галузь наукових досліджень.

Виходячи з етимології, “антикризовий” означає протилежний кризі, спря-
мований проти кризи (з грец. anti — проти, crisis — кордон між двома ста-
нами, переломний момент; вирішення). Науковці, аналізуючи цю проблему, 
спочатку розкривають зміст поняття кризи, досліджують її ознаки, стадії пе-
ребігу, можливі типології, причини її виникнення та наслідки. Узагальню-
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ючи, можна зазначити, що криза — це крайнє загострення протиріч у соці-
ально-економічній системі, що загрожує її життєстійкості у навколишньому 
середовищі. Серед основних особливостей кризи як явища виділяють такі їх 
характеристики: кризи неминучі; кризи прогресивні навіть попри їх болю-
чість; кризи кінцеві. 

Антикризове управління є важливою складовою управлінської діяльності 
держави. Антикризове управління територією — це складний процес засто-
сування форм, методів та процедур, спрямованих на соціально-економічне 
оздоровлення стану суб’єкта, створення та розвиток умов для виходу його із 
кризового стану.

Антикризове управління на регіональному рівні включає виявлення кри-
зових факторів і запобігання їх для забезпечення сталого розвитку, являє 
собою вдосконалення системи стратегічного управління щодо регулярного 
моніторингу рівня стійкості, виявлення кризових чинників, реалізації комп-
лексу антикризових заходів, підвищення ефективності та гнучкості управ-
ління [1, 285]. Антикризове регулювання — це система заходів організаційно- 
економічного та нормативно-правового впливу з боку держави, мета якого 
забезпечити захист муніципальних утворень від кризових ситуацій, сталий 
розвиток місцевої економіки.

Кризи територій типологізують за такими ознаками:
• причина виникнення;
• тривалість;
• стадія;
• сфера виникнення;
• природа;
• масштаб;
• глибина;
• періодичність.
Специфіка антикризового управління територією знаходить відображен-

ня у структурі цілей та завдань, які мають вирішити органи територіального 
управління для забезпечення сталого розвитку.

Найхарактернішими рисами територіальної системи антикризового 
управління є: 

• комплексний підхід щодо впливу на об’єкт управління; 
• тісна міжвідомча взаємодія та використання суспільного фактора у реа-

лізації антикризових програм; 
• інтеграція заходів профілактики негативних тенденцій із виявленням, 

ініціюванням та підтримкою конструктивних процесів.
Модульний принцип побудови системи антикризового управління дає 

змогу муніципальним утворенням вибирати пріоритети розвитку з ураху-
ванням географічного розташування, виробничого та трудового потенціалу, 
стану місцевих фінансів і соціальної сфери, наявності природних ресурсів.

Розробляючи основні антикризові завдання та заходи, одночасно необхід-
но реалізовувати комплексний підхід в управлінні з вибудовуванням систе-
ми заходів, що впливають на всі аспекти соціально-економічного розвитку 
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територій. Залежно від глибини кризових явищ органами державної влади 
розробляються такі методи та інструменти антикризового управління:

• розробка правової основи антикризового управління;
• розробка механізмів фінансової стабілізації;
• удосконалення організаційних структур державного управління;
• зниження напруги на ринку праці;
• бюджетно-торгове регулювання;
• підтримка реального сектору економіки;
• соціальний захист населення.
Антикризове управління може бути ефективним лише за наявності  

плану фінансового оздоровлення території, що передбачає забезпечення 
сталого соціально-економічного розвитку муніципального утворення. Така 
стратегія повністю відповідає регіональним цілям під час кризи: забезпечен-
ня поточних платежів; накопичення достатніх коштів для реалізації завдань 
антикризового управління; збереження та збільшення кількості робочих 
місць; стабілізація та зростання обсягів виробництва та реалізації; стабілі-
зація та зростання економічної ефективності; вихід на беззбиткове функ-
ціонування; недопущення виникнення заборгованості у майбутньому тощо  
[2, 5].

З огляду на багатоаспектність та різноплановість процесу антикризового 
управління муніципальним утворенням необхідно вибирати і реалізовувати 
реально досяжні цілі.

Водночас, як показує практика, на регіональному рівні заходи антикризо-
вого управління часто демонструють невисоку ефективність у зв’язку з не-
достатнім ресурсним забезпеченням регіональних органів влади та слабкою 
розробленістю науково-методичного апарату антикризових управлінських 
заходів.
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проФесіоналізм  у  діЯлЬносТі  
держаВниХ  службоВціВ  В  україні

Державні службовці є носіями владних повноважень, отже є суб’єктами 
державно-управлінських відносин, які інтегрують в собі адміністративний 
та трудовий статуси. Це ще раз підтверджує, що в нинішніх реаліях державні 
службовці посідають одне з центральних місць у державному управлінні. Вони 
є представниками державних органів, всі їх дії здійснюються від імені держави 
та за її дорученням, а держава, своєю чергою, контролює діяльність такої кате-
горії працівників і в певних випадках застосовує до них засоби примусу. 

В Україні спостерігається недовіра до діяльності державних службовців з 
боку громадського суспільства. Це спричинене насамперед низьким рівнем 
професійності у сфері державної служби. Діяльність державних службовців 
не має розвиненої системи професійної підготовки або перепідготовки, зав-
дяки якій була б можливість ефективно працювати, максимально професійно 
здійснювати свої обов’язки та гарантувати отримання консультацій при ви-
никненні нових завдань державного рівня. Дотепер держава на законодавчо-
му рівні не забезпечила престижність та стабільність такої служби, суворого 
дотримання вимог проходження служби та створення перешкод для непра-
вомірного впливу на державних службовців при виконанні ними завдань чи 
здійсненні службових обов’язків.

Вагомий внесок у дослідження державних службовців як високо кваліфі-
кованих, професійно підготовлених фахівців, зробили такі відомі вчені, як:  
В. Авер’янов, Ю. Битяк, Т. Браже, С. Білорусов, М. Весельська, Ж. Вірна,  
Н. Волянюк, І. Голосніченко, А. Деркач, С. Дубенко, В. Зазикін, І. Коліушко,  
Г. Кузьменко, В. Малиновський, І. Нинюк, І. Пахомов, І. Семенець-Орлова  
та ін. У працях наголошується, що державні службовці, це не тільки високо 
кваліфіковані професійні фахівці, а й особи, які впливають на життя гро-
мадян. Професійна компетентність державних службовців полягає у вмінні 
якісно виконувати професійні обов’язки, ефективно діяти, враховуючи мож-
ливість виникнення змін на державному рівні [1].

Варта уваги думка С. Білорусова, який вказує, що професіоналізм держав-
них службовців і посадових осіб місцевого самоврядування можна визначити 
через: здатність знаходити найбільш ефективні способи та шляхи реалізації 
завдань у межах своїх повноважень; вміння застосовувати фахові технології, 



261

які використовуються у демократичних суспільствах; прагнення до постійної 
мотивації до роботи та отримання задоволення від неї; бажання досягнення 
високих результатів у процесі виконання своїх функціональних обов’язків; 
вміння дотримуватись закріплених етичних норм; можливість усвідомлюва-
ти перспективу щодо свого майбутнього професіонального розвитку [2, с. 33]. 

На думку І. Нинюк, до критеріїв професіоналізму публічного службовця 
доцільно віднести: наявність рівня освіти; його здатність до оновлення і збага-
чення своїх професійних знань за допомогою самоосвіти; службове зростан-
ня; оцінку професіоналізму у параметрах його якості та кількості; рівень про-
цесу організації праці, процедури і технології виконання функцій та завдань; 
очікувані результати, яких бажано досягти у процесі діяльності [3].

Діяльність державних службовців України регламентується насамперед 
такими правовими актами, як Конституція України та Закон України “Про 
державну службу”. Процес професійної діяльності державних службовців 
складається з окремих напрямів [4]:

• службова (посадова) діяльність — виконання посадових обов’язків;
• професійно-кваліфікаційний розвиток — підвищення рівня професій-

ної компетентності державного службовця; 
• професійно-посадовий розвиток — посадове просування.
Загалом якість професійної діяльності державних службовців усіх видів та 

категорій посад залежить від організаційно-правового рівня державного ор-
гану, в якому кожен посадовець здійснює діяльність, оскільки від місця поса-
ди у структурі державного органу залежить характер посадових компетенцій 
працівників. Відповідно до Закону України “Про державну службу” посади 
державної служби залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків поді-
лено на п’ять груп [5].

На сьогодні рівень ефективності функціонування державної служби по-
требує покращення, адже саме від її працівників залежить стабільність дер-
жавного управління, щабель суспільного добробуту, забезпечення соціальних 
і матеріальних гарантій громадян. Тому питання розбудови ефективної служ-
би в органах державної влади пов’язано з формуванням та удосконаленням 
підходів до підвищення професіоналізації посадових осіб цих органів з орієн-
тацією на принципи компетентності та професіоналізму.

Наразі можна говорити, що професійна діяльність українських держав-
них службовців як і рівень ефективності їх праці не має високих показників. 
Насамперед це пояснюється тим, що наше суспільство постійно чекає змін у 
системі державного управління, а особливо заміни старих службовців компе-
тентними професіоналами. Отже, ця проблематика є актуальною та важли-
вою для подальших досліджень.
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У наш час зовнішня міграція набула глобального характеру, охопивши 
майже всі країни світу. Україна вже друге століття поспіль є однією з най-
більш активних учасниць світових міграційних процесів. Визначити загальні 
наслідки популяризації еміграції для будь-якої країни важно. Для окремого 
представника соціуму еміграція має свої переваги, особливо у випадку, коли 
в країні походження мігранта іде війна, спостерігається погіршення еконо-
мічної ситуації, наростання соціальної напруги, втрата житла та роботи. 

Історично українську еміграцію розділяють на чотири хвилі, сьогодніш-
ня хвиля — п’ята, процеси відбуваються у реальному часі, тому передчасно 
говорити про наслідки, адже неможливо спрогнозувати, яка кількість наших 
громадян повернеться після війни, яка кількість вертається вже зараз, а хто 
залишиться будувати своє життя за кордоном. Кожна з міграційних хвиль 
має свої передумови. Перша (кін. ХІХ ст. — 1914 р.) була спровокована на-
ціональним гнітом українців з боку сильніших та більш розвинених держав- 
сусідів, до складу територій яких входили українські землі. Друга хвиля, що 
тривала у міжвоєнний період, відбулася через загострення політичної, еконо-



263

мічної та соціальної кризи на території України; міграція набула політичного 
характеру. Третя — післявоєнна — хвиля також носила політичний характер, 
і залишилася в історії України як потужний “відтік мізків”, оскільки забрала 
з собою величезну кількість української інтелігенції. Четверта хвиля здій-
нялася після розпаду СРСР. Її особливістю був всеохоплюючий характер  
міграції — мігрували всі прошарки населення: від некваліфікованих робіт-
ників до представників вищої інтелігенції. П’ята хвиля — від початку війни 
2014 р. і набула масового характеру від 24 лютого 2022 р.

Варто зауважити щодо питання перспективи легальної імміграції в Украї-
ну. Про такий сценарій можна говорити лише після перемоги України у війні 
та проведення глибоких реформ на законодавчому рівні, що дасть змогу під-
вищити рівень життя населення, що, своєю чергою, стане “приманкою” для 
іноземців, які зможуть легально працювати та проживати в Україні, роблячи 
свій внесок в економіку та соціальний розвиток. На сьогоднішньому етапі в 
Україні перебуває велика кількість нелегальних мігрантів, метою яких на-
віть не завжди є саме Україна, а країни ЄС, до яких простіше всього дістатися 
через наші кордони. До 24 лютого 2022 р. дослідження соціальних інститутів 
подавали приголомшливу цифру нелегально працюючих мігрантів з Украї-
ни — майже 50 %. На світовому ринку праці українці зайняті здебільшого у 
сфері обслуговування, аграрному секторі, на будівництві. Висококваліфіко-
вані спеціалісти переважно займають місця у IT-сфері, медицині, сфері су-
спільних комунікацій. Громадяни України проводили грошові перекази до 
своїх домогосподарств, що вливало на оздоровлення економіки в цілому та 
зниження рівня бідності. У 2016 р. саме грошові перекази мігрантів допо-
магали утримувати позитивний платіжний баланс країни. Надходження від 
мігрантів сприяли росту кредитоспроможності України і збільшували мож-
ливості отримання фінансових ресурсів. За даними міжнародних організацій 
понад 5 млн наших громадян виїхали за кордон після 24 лютого 2022 р., по-
над 1 млн — вже повернулись.

Загальні наслідки еміграції та імміграції у даний момент сильно колива-
ються від катастрофічних до таких, що можуть втримати країну на ногах. 
Позитивним наслідком еміграції, насамперед, є безпека наших громадян, пі-
клування інших країн про наших мігрантів знімає навантаження з бюджету 
держави. Щодо іммігрантів, їх позитивний вплив знаходить відображення 
в обміні науковим та професійним досвідом, залучення нових технологій 
та свіжих ідей. Нелегальні некваліфіковані іммігранти дають змогу україн-
ським роботодавцям економити на платні, оскільки таким робітникам, зазви-
чай, дістається менша зарплата, ніж громадянам України, виконуючим таку 
саму роботу. 

Світ стоїть на порозі великих змін з приходом до влади у провідних країнах 
нових політичних лідерів і їх ідей. Ключовим елементом розвитку й успішної 
гри України на світовій арені повинні стати громадяни, які відчувають відпо-
відальність за свою країну і готові працювати як на благо держави загалом, 
так і самовдосконалюватися та розвиватися індивідуально. Цей процес роз-
почато вже зараз і він тільки якісно пришвидшиться після перемоги України.



264

джерела

1. Мороз О. Г. Модерна нація: Українець у часі і просторі: збірка. Львів : Універ-
сум, 2001. 436 с.

2. Сирочук Н. А. Міжнародна трудова міграція українців до країн Європейського 
Союзу: фактори впливу. Екон. вісн. Нац. технічного ун-ту України “Київський 
політехнічний ін-т”. Вип. 11. 2014. С. 110–118.

3. Кукурудза І. І., Ромащенко Т. І. Україна у світових процесах трудової міграції: 
монографія. Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2012. 252 с.

І. А. СТОРОЖУК
канд. іст. наук, доц.,  
НН ІМВСН МАУП, м. Київ

поліТиЧне  лідерсТВо  В  реаліЯХ  
росіЙсЬко-українсЬкої  ВіЙни

Особлива потреба і зацікавленість у політичному лідерстві та лідерах 
притаманна складним періодам розвитку суспільства. В умовах військової 
агресії росії проти України питання ролі та місця політичного лідера акту-
альне як ніколи. Адже саме в цих реаліях політичне лідерство має бути тим 
інтегративним чинником, який сприяє збереженню цілісності суспільства, 
мотивує та надихає на подальшу боротьбу за власну державність та демо-
кратичні цінності, формує стратегію розвитку країни. Наскільки політична 
еліта та лідери впораються з новими викликами та завданнями, зможемо оці-
нити з часом, тому що Україна нині перебуває у вирі історії. Однак наразі по-
трібно визначити, які риси та особисті якості потрібні українським лідерам в 
умовах нової соціальної реальності.

Варто зазначити, що лідерство є результатом взаємодії, з одного боку, рис 
самого лідера, а з іншого — зовнішніх стосовно нього чинників. Традиційно, 
українська громада надавала велике значення саме персональним якостям 
своїх провідників. У власній історії маємо численні приклади, коли  осо-
ба опинялася на арені політичного життя завдяки своєму інтелекту, волі, 
компетентності та організаторським якостям. У XX ст. під впливом світо-
вих тенденцій вітчизняне суспільство зустрілося з проблемою “вождизму”. 
Вождизм трактують як різновид політичного лідерства, характерний для 
жорстко організованих (тоталітарних, а також і деяких авторитарних) ідео- 
логізованих суспільств. В його основі — певний тип владних відносин та 
ієрархії, що ґрунтується на особистій відданості персоні вождя (який воло-
діє необмеженою владою) і характеризується ірраціональним сприйняттям 
політичних відносин носіями буденної свідомості, харизматизацією і атри-
бутизацією персони вождя [1, 73]. Елементи “вождизму” знаходимо в новіт-
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ній політичній історії. Як стверджує політичний психолог В. Кім, “… донині  
вітчизняна політика являла для себе цікаву для політичних психологів, але 
не дуже життєздатну систему — набір політичних партій вождистського 
типу. Складно уявити “Батьківщину” без Юлії Тимошенко, “Європейську 
солідарність” без Петра Порошенка, “Слугу народу” (і серіал, і політсилу) 
без Зеленського” [2]. Персональний образ лідерів партій був чи не найголов-
нішим критерієм вибору для значної частини виборців.

Подібні тенденції притаманні не лише українській, а й світовій політиці. 
У сучасному світі спостерігається прагнення до персоніфікації лідерів, коли 
громадськість цікавить не лише політична діяльність, а й особисте життя 
політиків, вподобання та хобі. У зв’язку з цим, опубліковано значну кіль-
кість мемуарів та біографій, в яких аналізуються досягнення та помилки, а 
також міфи, що супроводжують знакових діячів епох. Зокрема, Б. Джонсон 
опублікував власне бачення біографії В. Черчилля, в якій стверджував, що 
“Черчилль, і тільки він один, змінив усе. …коли в 1940-му історія потребува-
ла цього, існувала лише одна людина, яка мала Фактор Черчилля…” [3, 365].

Сучасна політологія дає змогу виявити ряд обов’язкових об’єктивних оз-
нак перетворення індивіда в політичного лідера за допомогою соціальних 
інтересів. Так, для політичного лідера, який обіймає урядову посаду, занят-
тя політикою — це не тільки професія. М. Вебер з цього приводу зазначав, 
що кар’єра політика передбачає почуття влади, почуття того, що тримаєш у 
руках нерв історично важливого процесу. Це почуття здатне підняти про-
фесійного політика над рівнем повсякденності. Водночас, Б. Рассел писав, 
що в умовах вільного змагання, коли “влада відкрита для всіх”, імовірніше 
її здобуде той, хто більше від усіх цього прагне. Такі люди відрізняються від 
звичайних винятковим владолюбством. Той, хто не сповнений почуття ра-
дості від влади над оточуючими, не може розраховувати на успіх. Справж-
ній лідер, особливо в політиці, завжди володіє винятковою самовпевненістю, 
яка глибоко укорінилася в його свідомості. Щоб стати політичним лідером, 
людина повинна бути наділена як психологічними, так і соціально-політич-
ними якостями. Маючи на увазі перші, М. Вебер зазначав, що в основному 
три якості як вирішальні обов’язкові для політика: пристрасть, почуття від-
повідальності, окомір. Пристрасть — у розумінні орієнтації на сутність “спра-
ви”, пристрасну самовідданість їй. Проте однієї тільки пристрасті недостат-
ньо. Відповідальність за справу, якій служить політик, має бути провідною 
зіркою його діяльності. А для цього потрібен окомір, здатність внутрішньо 
зібрано і спокійно піддаватися впливу реальності. Інакше кажучи, потрібна 
дистанція стосовно речей і людей. Відсутність дистанції і тільки такої — один 
зі смертних гріхів усякого політика. М. Вебер наголошував, що політика — 
це повільне буріння твердих пластів суспільства, яке здійснюється водночас 
пристрасно і з холодним розрахунком [4, 133].

Підсумовуючи, варто зазначити, що від особистих якостей українських 
лідерів залежить подальша стратегія розвитку країни. У сучасних реаліях 
лідер повинен мати чітке бачення щодо місця України на політичній кар-
ті світу. Необхідні зміни в ідеологічній та культурній сфері, переорієнтація 



266

на політику великої держави, а не маленької країни, держави, яка позбулася 
комплексу меншовартості та переосмислила власну історію. Потрібне усві-
домлення, що Україна є невід’ємною та рівноправною частиною європей-
ського та світового простору. Важливою є готовність лідера приймати склад-
ні рішення та бути відповідальним за свій вибір. Війна загострює протиріччя 
у суспільстві, тому повинна бути готовність до критики та дискусії, через які 
виробляються оптимальні варіанти розв’язання проблем. В умовах військо-
вого конфлікту найскладніше для лідера залишати неупереджений та об’єк-
тивний погляд на реальність.
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поліТиЧне  маніпулЮВаннЯ   
Як  заГроза  демокраТиЧним  суспілЬсТВам

Поняття “маніпуляція” походить від латінського терміна manipulus, який 
має два значення “жменя”, “наповнювати руку” та “маленька група”. У пер-
шому значенні цей термін використовується як звернення до об’єктів з осо-
бливими намірами і цілями, як ручне управління. У значенні терміна “ма-
ніпуляція як маленька група” позначається загін воїнів — маніпула, який 
беззаперечно підкорюється і виконує всі розпорядження командуючих. Фі-
лософське осмислення проблеми маніпуляції свідомістю особистості розпо-
чато ще античними філософами. Так, на думку Платона, маніпуляція є уні-
кальним явищем, що дає змогу підкорити волю, навіяти людині певний образ 
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думок, спрямувати її на здійснення конкретних дій. В епоху Відродження 
маніпулювання людьми було атрибутом політики у формі “маківеалізма”. 
Н. Макіавеллі створив низку маніпулятивних правил, основним принципом 
яких було використання зміненного сприйняття за допомогою гнучких і дов-
гочасних методик. Як зазначає філософ, видимість прагнень, неможливість 
викрити у нечесних намірах є головними засадами ефективного маніпулю-
вання.

Великий внесок у розуміння проблеми маніпуляції свідомістю люди-
ни зробили у ХХ ст. такі представники філософської школи, як Е. Фромм,  
Т. Адорно, Ю. Хабермас. Вони вважали, що усвідомлення диспропорції між 
зовнішньою соціальною успішністю і труднощами самореалізації особисто-
сті неможливе через особливий стан свідомості особистості, який детерміно-
ваний політичними, ідеологічними, культурними установками, а саме мані-
пулятивним впливом. Р. Мей пов’язував маніпулювання із сильною волею, 
прагненням до влади. Маніпулювання проявляється у різних формах: люди-
на може маніпулювати не лише іншими людьми, а й собою. Така сила волі 
використовується як спосіб відмовитися від бажань, стримати ірраціональ-
ні прагнення. Людина, яка маніпулює собою, маніпулює іншими. Згідно із  
Е. Шостромом, маніпулятивність є атрибутом міжособистісних відносин, що 
формуються під впливом ринкових механізмів сучасного суспільства, тобто 
змушують людей відноситися байдуже один до одного. Серед причин мані-
пулювання автор називає нездатність людей до повного розуміння і поваж-
ного ставлення до інших людей. Детермінантою маніпулювання є соціальна 
ситуація, у якій людина відчуває себе беспорадною, здійснюючи свідомий 
індивідуальний вибір. Е. Шостром наголошує, що людина — маніпулятор є 
одночасно суб’єктом і об’єктом власних маніпуляцій, оскільки через пригні-
чення власного “Я” людина прагне завоювати для себе певні блага, а саме: 
приховане використання і вплив на інших людей, контроль над ними. 

Філософ З. Бауман вважає, що феномен маніпуляції детермінований 
усвідомленням кожної людини факту кінцевості власного існування, і це 
усвідомлення провокує бажання трансцендентності. Аналізуючи сучасний 
простір міжособистісних відносин, науковець підкреслює, що суспільна 
маніпуляція бажанням трансцендентності неминуча, якщо індивідуальне 
життя прожите, а колективне життя продовжується. Існує тенденція до над-
мірної маніпуляції, яка є наслідком фундаментального конфлікту сучасного 
суспільства: перенесення вини з держави на індивіда за помилки формуючих 
культурою життєвих цінностей.

Отже, аналіз наукової літератури свідчить про те, що маніпуляція розгля-
дається у трьох різних контекстах. По-перше, маніпуляція визначається як 
соціально-психологічний феномен, який виявляється у міжособистісному 
спілкуванні. І тому важливо встановити цілі та способи маніпулювання, ре-
зультати і умови, за яких маніпуляція досягає найбільшого ефекту, способи 
захисту від маніпуляції. По-друге, розгляд цієї проблематики здійснюється 
у межах психології впливу із акцентуванням на актах впливу, відповідально-
сті за наслідки тощо. По-третє, існують психологічні чинники маніпуляції, 
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серед яких прагнення отримати односторонній виграш, використання гри на 
слабкість, схильність до використання саме такої стратегії міжособистісної 
взаємодії. 

Як бачимо, формування маніпуляції як способу поведінки має ряд при-
чин різного рівня узагальнення. Відсутність адекватних способів досягти 
свого призводить до використання людиною маніпулятивних технік і при-
йомів. Розгляд прийомів психологічних маніпуляцій, що використовуються 
у різних формах міжособистісної взаємодії, дає змогу проілюструвати, яким 
чином люди з вираженими маніпулятивними якостями формують спеціаль-
ні аргументаційні моделі. На сьогодні у психологічній літературі виділяєть-
ся три основні групи маніпулятивних прийомів: організаційно-процедурні,  
логіко-психологічні та особистісні. 

Багато теоретиків переконані в тому, що сучасна “масова людина” не здат-
на раціонально мислити, отже, духовна еліта суспільства повинна формува-
ти її свідомість, вселяючи відповідні ідеї, думки, норми поведінки. Причому 
маніпулювання свідомістю “масової людини” не тільки неминуче, не тіль-
ки необхідне, але як система методів “легкого, непомітного” тиску має бути  
“гуманним”, “законним” засобом “для нав’язування людині певної поведінки, 
бо в іншому випадку довелося б вдаватися до насильства”.

Природно, що більшість ідеологів прагне замаскувати своє негативне став-
лення до мас. Їхнім основним аргументом є покликання на раціонально-техніч-
ну організацію нашого суспільства. Нездатність до раціонального мислення, 
як вони вважають, не так властива масам загалом, як зумовлена пануванням 
“раціональності”, начебто неминучим результатом технічного прогресу.

Суть подібних міркувань теоретиків приблизно така: прогрес техніки й 
розподіл праці призвели до поділу виробництва на прості операції, в резуль-
таті яких окремий робітник став використовуватися для виконання окремих 
функцій, перетворюватися на придаток до машини. Ця обмеженість людини 
(оскільки вона визначається як елемент, як функція машини) й конформізм 
(прагнення пристосуватися до цієї машини) є підґрунтям маніпулювання 
свідомістю та поведінкою людей. За цих умов з’являється відчуття безпо-
радності, виникає уявлення про себе як про “маленьку людину”. “Малень-
ка людина” тільки тоді відчує впевненість, коли повірить у порядність сил, 
що нею маніпулюють. Цю компенсацію відчуттю безпорадності приносять і 
засоби масових комунікацій. Вони “втискують” людину в рамки шаблонів і 
створюють у неї відчуття впевненості та надійності. Але одночасно в людях, 
захоплених силою навіювання цих медіумів, зменшуються індивідуальні ро-
зумові здібності, уніфікуються інтереси, відчуття та мислення, що ще більше 
уможливлює маніпулювання їхньою свідомістю та поведінкою. 

Характер і сутність маніпулювання особливо виразно виявляються у порів-
нянні з іншими способами впливу на свідомість та поведінку людей. Панівний 
клас мав і зараз має безліч способів впливу на розум та вчинки людей. Підкуп, 
шантаж, загроза застосування насильства й саме насильство — все це давно ви-
користовується для того, щоб зорієнтувати людські вчинки у бажаному напря-
мі. Але кваліфікувати подібний вплив як маніпулювання не можна. У багатьох 
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випадках тому, хто користується такими методами, абсолютно байдуже, чи ві-
рить людина у правильність і справедливість того, що її примушують робити. 
Того, хто впливає, у такому випадку цікавить тільки одне — досягти бажаного. 
Такий вплив є відкрито насильницьким та примусовим.

У процесі маніпулювання особа, яка здійснює вплив, постійно прагне 
того, щоб індивід, який є об’єктом впливу, визнав сам той чи інший навію-
ваний йому вчинок єдино правильним для себе. Щоб досягти цього, пропа-
гандист-маніпулятор удається не до примусу, а до переконання, заснованого 
на навмисному обмані або, ще краще, навіюванні. Він повинен створити у 
свідомості своїх жертв подвійну ілюзію: по-перше, що дійсність саме така, 
якою він її зображає, і, по-друге, що реакція на цю дійсність залежить від 
самої людини, яка є об’єктом маніпулювання.

Неабиякі можливості впливу на широкі верстви населення виникли зав-
дяки засобам масових комунікацій (преса, радіо, кіно, телебачення, Інтернет, 
реклама) та прогресу сучасної техніки. У нинішньому капіталістичному су-
спільстві ці засоби масового впливу переважно належать монополістичній 
буржуазії, яка використовує їх як певний механізм управління суспільством, 
маніпулювання свідомістю та поведінкою.
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кулЬТури  безпеки  проТимінної  діЯлЬносТі  
Та  ВпроВадженнЯ  В  україні

Україна на сьогоднішній день входить до сумної групи з майже сорока 
країн світу, для яких мінна проблема залишається актуальною. Більш того, 
вона входить до трійки самих “замінованих” держав. Досвід інших держав, 
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територія яких до цього часу ще не повністю очищена, показує, що комп- 
лексне й ефективне вирішення цієї проблеми можливе завдяки суцільному 
розмінуванню територій та з подальшим навчанням населення, яке прожи-
ває на цій території.

У нормативних документах Організації Об’єднаних Націй з протимінної 
діяльності (IMAS)  наведено визначення освіти щодо ризику протипіхотних 
мін Mine Risk Education (MRE) як  діяльності, що спрямована на зменшення 
ризику травмування внаслідок дії мін і вибухонебезпечних предметів шля-
хом підвищення обізнаності та сприяння змінам поведінки населення, вклю-
чаючи розповсюдження публічної інформації, освіту, навчання та зв’язок із 
протимінними діями у громаді. 

З початком активних бойових дій через невмотивоване вторгнення росій-
ської федерації, починаючи з 24 лютого 2022 р. безперервно наносить бомбо-
ві і ракетні удари, здійснює масовані артилерійські обстріли, мінує території 
всіма видами мін. Мінна загроза існує також на територіях, де не ведуться 
бойові дії, але є загроза ракетного ураження. Станом на 26 травня 2022 р. 
українці передали 6 099 повідомлень про мінування та підозрілі предмети, 
понад 4463 з них вже були опрацьовані ДСНС України.

Через військову агресію російської федерації Україна стала однією з най-
забрудненіших боєприпасами країн світу. Знадобляться роки, щоб очистити 
територію Української держави. Більш того, вона входить до п’ятірки “най-
замінованіших” держав, разом з Афганістаном, Іраком, Сирією та Сомалі  
[4].

За даними ДСНС України протягом 2019–2020 рр. внаслідок необереж-
ного поводження з вибухонебезпечними предметами постраждало 66 осіб, з 
них 19 дітей; загинуло 28 осіб, з них 1 дитина.

Наразі спостерігається усвідомлення нинішнього стану безпеки кожною 
особою, що змушує суспільство до актуальності масштабного завдання щодо 
перегляду існуючого ставлення до питань безпеки шляхом формування нової 
масової культури — культури безпеки, коли кожен українець свідомо обирає 
певну позицію, набуває необхідні знання та навички у сфері забезпечення 
безпеки, а держава створює сприятливі умови для його життєдіяльності,  
збереження здоров’я і працездатності. 

Феномен безпеки людини, як збалансованої взаємодії людини і середо-
вища її існування, має інтегральний характер, а, отже, стосується всіх сфер 
діяльності суспільства та рівня усвідомленості безпеки окремою людиною.  
Виходячи із аналізу сутнісних ознак безпеки життєдіяльності, а саме універ-
сальності, взаємозалежності складників, підконтрольності розвитку подій, 
проблемності людського життя [2].

Для більшості людей відчуття небезпеки жодним чином не пов’язані з 
побоюваннями глобальних катастроф чи міжнародних конфліктів. В їхній 
свідомості основними проблемами безпечного самовідчуття є захист житла, 
робочого місця, здоров’я, довкілля тощо. Неусвідомленими залишаються 
проблеми виникнення НС природного, техногенного і тим більше — соціаль-
ного та воєнного характеру [1].
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Генеза поняття культура безпеки досліджувалася як ефективний інстру-
мент створення і підтримання безпечних умов праці та життя; неефективне 
використання світового досвіду, можливостей міжнародного співробітни-
цтва в реалізації спільних проєктів з упровадження концепції культури без-
пеки [3]. Місією освіти з цивільної безпеки повинно стати формування у лю-
дини соціальної відповідальності за життєздатність себе та свого оточення на 
основі сформованого безпекового мислення.

Термін “освіта та підготовка” в MRE означає всі освітні та інформаційні 
заходи, спрямовані на зменшення ризику травмування від мін та інших ви-
бухонебезпечних предметів шляхом підвищення обізнаності про загрозу для 
окремих людей і громад та сприяння змінам поведінки. 

Освіта та підготовка визначається як двосторонній процес, що передба-
чає передачу та набуття знань, ставлення та практики шляхом викладання 
та навчання. Як показує міжнародний досвід створення НОПМД в різних 
країнах відбувалось по різному, залежно від форми правління і національно-
го укладу, однак можна виділити кілька загальних критеріїв щодо статусу і 
функцій цього органу.

Популяризація культури безпеки життєдіяльності серед дітей та молоді 
організовується і здійснюється центральним органом виконавчої влади. 

Для того, щоб провести гуманітарне розмінування небезпечних територій 
та зробити їх знов придатними для повноцінного життя і ведення будь-якої 
діяльності людини, потрібні три речі: великий термін часу (десятки років); 
значні кошти, кропітка й дуже небезпечна робота саперів та інших фахівців у 
сфері протимінної діяльності.

За результатами опрацювання масиву наукової інформації з досліджува-
ної проблеми нами встановлено, що певним чином можна провести паралель 
з існуючим в Україні інформуванням населення про ризики, пов’язані з мі-
нами та вибухонебезпечними залишками війни (ІНРМ), що гарантує обізна-
ність місцевого населення з різновидами ризику, створюваного мінами та 
ВЗВ, моделлю поведінки, яка знижує ризик для людей, майна і навколиш-
нього середовища.
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Головною тезою на сьогодні для України є перехід Збройних Сил до 
комплектування посад солдатського сержантського і старшинського скла-
ду — військовослужбовцями контрактної служби, зумовлений необхідністю 
підтримання бойової готовності військ (сил) на належному рівні за рахунок 
забезпечення військових частин і підрозділів поповненням за рахунок моло-
ді, яка підлягає призову на військову службу за контрактом буде спроможна 
протягом тривалого часу якісно виконувати поставлені завдання. 

Здійснення цього заходу надасть змогу утримувати Збройні Сили Украї-
ни (ЗСУ) у структурі і чисельності, що відповідатиме економічним можли-
востям держави та завданням щодо її оборони.

Для цього необхідно удосконалити систему військово-патріотичного ви-
ховання молоді, яка підлягатиме призову на військову службу за контрактом, 
удосконалити механізм підготовки і накопичення людських мобілізаційних 
ресурсів, підвищити бойову готовність Збройних Сил та вимоги до їх осо-
бового складу, ліквідувати існуючу в суспільстві напруженість, що виникла 
при введенні воєнного стану у зв’язку з військовою агресією Російської Фе-
дерації проти України .

Початок збройної агресії Російської Федерації проти України та збіль-
шення чисельності армії дали поштовх до зміни підходів в управлінні люд-
ськими ресурсами. Проте, сьогодні ЗСУ значно відстають у цьому від цивіль-
ного сектору, оскільки в армії здебільшого все ще використовується система 
негативної мотивації, а система управління кадрами не переймає досвід та 
напрацювання цивільного сектору. Кадрова політика ЗСУ зберігає ознаки 
кадрової політики часів СРСР. У її основі лежать як неналежне ставлення до 
окремого військовослужбовця, так і підходи до розбудови української армії 
як строкової, незважаючи на задекларовані наміри її професіоналізувати та 
набути членства в НАТО. 

Отже, необхідно змінювати підходи до управління людськими ресурсами, 
про що наголошують не лише рядові військовослужбовці, а й військово-по-



273

літичне керівництво. Це дослідження — перша спроба системного погляду 
на проблему кадрового голоду в ЗСУ. Його мета — зробити людей найцінні-
шим ресурсом ЗСУ, посиливши таким чином українську армію. Навчившись 
ефективно ними керувати, армія створить міцний фундамент для посилення 
своїх спроможностей та всіх подальших змін. 

Оскільки ЗСУ — велика організація, то під час його проведення були за-
лучені: 

• військовослужбовці Сухопутних військ ЗСУ (оскільки за кількістю 
вони становлять найбільшу частку всіх ЗСУ); 

• механізовані, мотопіхотні та гірсько-штурмові військові частини Сухо-
путних військ ЗСУ; 

• солдати, сержанти та молодший  офіцерський склад (їх найбільше бра-
кує в ЗСУ); 

• військовослужбовці які проходять службу за контрактом. 
Було проведено глибинні та уточнюючі інтерв’ю із понад 80 військово- 

службовцями з метою з’ясування сукупності можливих причин, які, на дум-
ку самих військовослужбовців, демотивують продовжувати контракт. У 
результаті було виділено дев’ять факторів, які так чи інакше впливають на 
проходження служби. Кожний окремий фактор — це ціла низка проблем. 
Окремо необхідно наголосити, що це дослідження не мало на меті отримати 
уявлення про всі проблеми ЗСУ[1].

Збройні Сили України, як інститут держави, є одним з гарантів націо-
нальної безпеки. Рівень їх бойової та мобілізаційної готовності залежить від 
багатьох факторів: політичного, економічного, соціального, духовного та ін. 
Аналіз  виховної діяльності у ЗСУ свідчить про існування ряду серйозних 
проблем. У зв’язку з цим потребує суттєвого удосконалення наявна система 
патріотичного виховання  та підготовки  до служби у ЗСУ.

Аналізуючи ефективність названої системи підготовки молоді до військо-
вої служби у ЗСУ, слід зазначити, що в багатьох аспектах соціальних явищ, 
в житті сучасної Української молоді, проблеми її патріотичного виховання 
тісно переплітаються з основними напрямами забезпечення національної 
безпеки України.  

Демографічна ситуація, що склалася в Україні, не сприяє формуванню в 
державі призовного контингенту необхідної якості [2]. Тут вже мова йде про 
фізичну і моральну деградацію нації, що згідно з Концепцією національної 
безпеки України є загрозою національній безпеці у соціальній сфері.

На сьогодні немає єдиного уявлення про зміст національної безпеки, яке 
б включало в себе такий компонент, як виховання (патріотичне виховання) 
поряд з іншими: економічним, науково-технічним, інформаційним, воєнним. 
На нашу думку, потрібно розширити зміст поняття “виховання” (патріотичне 
виховання) в межах національної безпеки. Патріотичне виховання у ЗСУ по-
винно враховувати психологічні особливості українського народу, психоло-
гію особистості, національні традиції і звичаї, етнічне і соціальне середовище.

За даними соціологічних досліджень близько третини юнаків [4], які при-
звані на військову службу, сьогодні не виявляють свідомого бажання слу-
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жити. Дві третини зазначили, що служать примусово. Яскравим прикладом 
останнього може слугувати аналіз, проведений фахівцями Житомирського 
обласного центру комплектування військовослужбовцями до ЗСУ за остан-
ні 10 років.

Якщо у 2012 р. кількість призовників, які не з’явилися на засідання район-
них призовних комісій, становила 1,9 % від загальної кількості призовників, 
то у 2019 р. вона становила вже 9,4 %, а за два останніх роки досягла 21 %. 
І це за умови того, що у зв’язку із скороченням чисельності Збройних Сил 
України щорічно зменшується план призову.  

Згідно з аналізом призовних ресурсів за станом здоров’я за результата-
ми районних і міських призовних комісій Житомирської області за період 
з 2012 по 2019 р. видно, що відсоткове відношення призовників, визнаних 
придатними до військової служби за станом здоров’я, змінилося з 75, 8 % на 
66,7 %, а кількість призовників, визнаних непридатними за станом здоров’я 
та кількість призовників, яким надані відстрочки від призову за станом здо-
ров’я за період з 2012 по 2019 р. становить в середньому понад 30 %. Наведені 
дані яскраво підтверджують негативний стан фізичного здоров’я молодих 
громадян держави. 

Таким чином, наведена ситуація може призвести до зниження рівня бо-
єздатності Воєнної організації держави, що становить загрозу національній 
безпеці України у воєнній сфері:

1. У Збройних Силах України доводиться реформувати систему кадро-
вого менеджменту у складних умовах. 65 % військових звільняються після 
свого першого контракту, перед потенційними військовослужбовцями від-
криваються досить великі можливості працевлаштування на цивільному 
ринку праці, а Україна залишається донором робочої сили для інших країн із 
запасом у 5,9 млн мігрантів (13,4 % населення країни).

2. Усе це сформувало ситуацію, коли брак особового складу в ЗСУ сам 
по собі є не лише наслідком багатьох проблем, а й причиною деяких з них, 
а також було проведено опитування великої кількості військовослужбовців. 
Мета опитування — з’ясувати, наскільки для них важливий той чи інший фак-
тор при проходженні служби і наскільки вони задоволені цими факторами.

Однією з важливих причин згаданих негативних тенденцій можна вважа-
ти існуюче засилля в інформаційному просторі України різного роду друко-
ваної та аудіо-візуальної продукції, що пропагує насильство, бездуховність, 
культ кримінального способу життя. У цьому ж контексті варто згадати на-
віть мультиплікаційні фільми для дітей молодшого віку. Такого “творіння”, 
які спотворюють свідомість молодих людей, є свідченням невиваженості 
державної політики в інформаційній сфері та наносять шкоду національній 
безпеці України.   

Результати проведеного аналізу практики виховної роботи свідчать про 
наявність обструктивних впливів, які можуть призвести до руйнації патріо-
тичних почуттів особистості військовослужбовця [5]:

• падіння життєвого рівня громадян;
• негативні екологічні наслідки господарської діяльності;
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• нерезультативна боротьба правоохоронних органів зі злочинністю;
• проникнення через засоби масової інформації у свідомість військово- 

службовців ідеології насилля, розпусти;
• зневага до української мови;
• сепаратизм деяких суб’єктів політичної діяльності;
• падіння престижу військової служби в суспільстві;
• проблеми несення служби, військового навчання та виховання;
• побуту, нестатутних стосунків в умовах військової частини, підрозділу 

та ін.
Існуючі в Україні державні інститути, до компетенції яких належать ор-

ганізація і проведення роботи з патріотичного виховання молоді, не задо-
вольняють потреб, які постають перед ними в умовах розбудови Української 
державності, культурного та духовного відродження Українського народу. 
Безумовно, звіти відповідних державних установ про роботу з патріотично-
го виховання молоді складають багато томів і містять велику кількість ін-
формації про проведені заходи, однак згадані приклади та статистичні дані 
свідчать про наявність окремих позитивних винятків, але в цілому низьку 
ефективність цієї діяльності. Об’єктивно — робота з патріотичного вихован-
ня молоді в Україні має низький рівень.

У зв’язку з цим необхідно удосконалити систему механізмів державного 
управління підготовкою молоді до військової служби у сфері оборони, що 
є на сучасному етапі актуальним науковим і практичним завданням, по-
дальший процес розроблення якого передбачається розглянути у наступних  
публікаціях.
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заГрози  націоналЬної  безпеки  держаВи  
В  умоВаХ  сВіТоВиХ  ризикіВ

Одним із важливих пунктів, що логічно випливають сьогодні, є посилення 
боротьби національних держав за самозбереження (світова пандемія 2020 р., 
українсько-російська війна в центрі Європи 2022 р., боротьба за ресурси, змі-
ни клімату тощо). Уже сьогодні можна висунути гіпотезу про суттєві зміни  
світового устрою. Очевидно, що і Україна, враховуючи події початку  
2022 р., бере в цьому участь. В такому контексті вежливим є аналіз внутріш-
ніх і зовнішніх загроз національній безпеці, які висуває сучасний етап роз-
витку цивілізації людства.

У сучасних умовах світової глобалізації існують дві протилежні точки 
зору: по-перше, що забезпечення національної безпеки кожної держави має 
виходити з потреб забезпечення глобальної безпеки (ситуація зі світовою 
пандемією COVID-19 на початку 2020 р. може бути тому підтвердженням); 
по-друге, що глобальна безпека за “російським” зразком (наприклад, війна 
початку 2022 р.) виявляється неприйнятною для інших країн, які відчувають 
спробу насадження цього типу безпеки як безпосередню небезпеку — небез-
пеку втратити суверенітет або контроль в ухваленні державних управлін-
ських рішень, така проблема на наш погляд існує в сучасній Україні. Це, в 
свою чергу, вимагає зосередження засобів щодо захисту інтересів країни в 
державно-управлінській, політичній, економічній та інших сферах діяльно-
сті, причому особлива відповідальність лягає на структури СБУ та МВС, що 
забезпечують національну і громадську безпеку. 

У контексті забезпечення громадської безпеки, вважаємо, дедалі більшу 
загрозу становить організована злочинність, здатна дезорганізувати управ-
ління державою щодо її економічної складової. Політизація організованої 
злочинності та її високий фінансовий і технічний потенціал актуалізують 
удосконалення взаємодії СБУ з органами МВС і податковою поліцією.

Дедалі більшого значення набуває боротьба із сепаратизмом і незаконни-
ми посяганнями на державний конституційний лад.

Пріоритетними напрямами у забезпеченні національної та громадської 
безпеки для органів СБУ та МВС стають політичний екстремізм і сепара-
тизм. Зміна співвідношення форм власності на користь приватного і коопе-
ративного володіння, розширення сфер діяльності злочинних груп і корупція 
в органах влади вимагають створення додаткових структур, що забезпечують 
безпеку підприємств, комерційних організацій, банків, інших установ та їх 
керівників [2].
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Питання безпеки стає дедалі актуальнішим. Світовий досвід соціально- 
економічного розвитку доводить, що існують об’єктивні положення, пору-
шення яких призводить до криз дестабілізації обстановки, зниження рівня 
безпеки особи, суспільства та держави. На основі цих положень має будува-
тися система державного управління питаннями безпеки та соціально-еко-
номічних змін.

Для впровадження конкретних заходів із забезпечення національної без-
пеки важливо нормативно закріпити заплановані перетворення на поточну і 
довгострокову перспективу, інакше діюча система державних і правоохорон-
них органів не зможе ефективно брати участь у її забезпеченні.

Розвиток ситуації у період мінливої обстановки, особливо в умовах воєн-
них дій, техногенних катастроф, епідемій тощо, що відбувається в сучасних 
умовах в Україні, вимагає від органів державної влади постійного аналізу 
зміни всіх її елементів. Таке дослідження має здійснюватися на основі вико-
ристання комплексно-системного підходу, який забезпечує не лише всебіч-
ність вивчення змін, що відбуваються, але й пізнання їх глибини.

Системний метод у теоретичному і практичному розумінні дає змогу  
отримувати інформацію про події, факти та явища та допомагає державним 
інститутам управління у вирішенні проблемних ситуацій. Завдяки цьому 
стає можливим краще розуміння сутності як якісної наявної системи управ-
ління, її складу, кількісної та якісної характеристики частин, їх координації і  
субординації, джерел руху і розвитку, так і структури — внутрішньої орга-
нізації, взаємозв’язку компонентів, функції — активності системи, її жит-
тєдіяльності, інтегративних системних чинників, якими є механізми, що  
забезпечують цілісність системи, генезис цієї системи, початок і джерела  
виникнення, становлення, перспективи розвитку та перетворення на нову 
систему [3].

Досвід показує, що суспільство, формуючись із безлічі систем, які у про-
цесі наростання кількісних (позитивних і негативних) факторів, революцій-
но або еволюційно переходять у нову якість, що безпосередньо впливає на 
стан національної безпеки [1, с. 142–143].

Забезпечення національної безпеки викликає необхідність прогнозуван-
ня обстановки в державно-управлінській сфері з позицій захисту держави та 
її територіальної цілісності, попередження різноманітних конфліктів, у соці-
альній сфері — зниження життєвого рівня населення, наявності вимушених 
міграційних процесів, криміналізації, втрати керованості суспільством або 
його окремими елементами, демографічні зміни, у військовій сфері — зов-
нішні загрози та інші аспекти.

На нашу думку, наявність об’єктивної інформації, глибокий її аналіз та 
прогнозування надають можливість розкривати суперечності політичного, 
соціального, міжнаціонального характеру в суспільстві, що загострюються й 
суттєво впливають на стан національної безпеки як в окремих регіонах, так і 
в цілому по країні.

Вважаємо, що стан національної безпеки перебуває у прямій залежності 
від системи державного управління, яка, зазвичай, залежить від оператив-
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ної інформації та обстановки. За останній час на її розвиток вплинула низ-
ка негативних явищ, що відбуваються безпосередньо на рівні національної 
безпеки (неконтрольоване накопичення первинного капіталу, вивезення 
стратегічної сировини, порушення у процесі приватизації та лібералізації 
української економіки, а також створення умов для розвитку кримінальних 
структур тощо). Усе це доводить необхідність удосконалення управління на-
ціональною безпекою країни, яким повинні займатися органи законодавчої, 
виконавчої та судової влади, державні та громадські організації і громадяни, 
які беруть участь у забезпеченні безпеки.

Отже, підсумовуючи викладене, можна сказати, що в сучасних умовах 
існує чимало загроз національній безпеці, серед яких мінлива обстановка в 
Україні та світі: воєнні дії, спричинені вторгненням росії в Україну, пору-
шення балансу та стабільності економік країн всього світу; пандемія; гума-
нітарні кризи та міграційні процеси; внутрішні безпекові проблеми кожної 
країни тощо. Вивчивши всі загрози, ризики, проблемні питання, спрогнозу-
вавши ситуацію в оперативній та довгостроковій перспективі, удосконалив-
ши управління національною безпекою, можливо забезпечити стабільність в 
окремих країнах та регіонах світу, в окремих галузях економіки та соціальній 
сфері.
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ENVIRONMENTAL  PUBLIC  POLICY  
IN  THE  FISHING  INDUSTRY

State policy aims to timely identify the ripe problems of the development of 
promising sectors of the economy, analyze them, establish the causes of their 
occurrence, contradictions and find ways to solve them. In the sphere of state 
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policy, relevant decisions aimed at solving industry problems are made, relevant 
programs and regulations are developed, mechanisms and tools for their imple-
mentation are determined. Solving these problems will depend on the rational 
regulation of the development of promising types of activities related to food, in 
particular the component of fish farming — the aquaculture industry. an integral 
part of state policy in fisheries is environmental policy.

V. Andronov, O. Vetvitskyi, I. Dragan, V. Kravtsiv, O. Lazor, S. Alimov, Vek-
lych, D. devoted their works to the theoretical and methodological problems of 
fisheries development research.

Because the global environmental movement is a new philosophy of inter-
action between nature and man, a new philosophy between this region, they 
reject the meaning of the continuation of behavior, industry and technological 
traditions. General environmental conclusions condemn modern scientific and 
technical achievements and undermine environmental safety [3]. It is recognized 
that the real nature of the impact of human activity on the biosphere is a sad 
reality, that the uncontrolled reality affected self-defense — this is the evolutio- 
nary management of the biosphere. Programs of practical actions to resolve the 
contradictions of technological progress began to be created: “Club of Rome”, 
“Global change”, “Geosphere — biosphere” and others. Each of these programs 
faced the problem of the connection between the evolution of the natural envi-
ronment and human culture. So in the 70s of the XX century. In the work of the 
Club of Rome, the scenarios of a possible ecological disaster were clearly defined, 
in which modern civilization approached slowly and steadily. This solution was 
proposed by limiting natural energy consumption and minimizing harmful waste, 
which seriously disrupts the dynamic balance of the biosphere. The ideals were 
proclaimed as a transition to environmentally friendly technologies, a rejection 
of the technocratic approach to nature and man [2]. However, it posed a num-
ber of problems in terms of conditions, opportunities and ways to achieve this  
goal.

In the 20th century, as the main strategic purpose of environmental protection, 
the endof-pipe strategy was delivered to the international development of the en-
vironment, and the next direction of environmental protection was measured and 
the direction of resource conservation and less technical re-equipment — waste 
technology. It should be noted that the implementation of environmental events 
on a global scale requires unavoidable costs, which can amount to 5–10 % of the 
annual gross product. These costs have two important features, firstly, how they 
often participate in the development of some sectors of the world economy, but 
on the contrary, the search for alternative solutions. Secondly, in some cases they 
have a transnational character. Having agreed on such costs, humanity makes 
the transition from conquest to nature to reconcile interaction with it. In this 
case, the prospect of long-term crisis development will open up to humanity. The 
specified development scenario assumes that by the end of the XXI century. the 
Earth’s population will stabilize at the level of 8–12 billion people, and the growth 
rate of industrial production will slow down somewhat; agricultural production 
should significantly outpace population growth, and the level of pollution and 
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degradation of the natural environment will begin to decline from about the mid-
dle of the 21st century.

The necessity of forming an ecological culture, a decisive factor in harmonizing 
the relationship between society and nature, is gaining more and more importance. 
It is not by chance that B. Voronovych and P. Proskurin — determine to keep in 
mind that until ecological culture is brought to the attention of each of us, there 
will be no benefit. Ecological culture in our country should become a matter of the 
state [1]. As a result, in recent decades, international public awareness has finally 
confirmed the need to recognize the priorities of human rights for a healthy and 
harmonious environment, formulating the foundations of a global environmen-
tal policy that includes environmental policy at the national level. This is largely 
due to existing environmental problems that lead to significant environmental 
pollution. The main principles of the state environmental policy of Ukraine are 
defined in the Declaration on State Sovereignty of Ukraine [4]. According to the 
“Environmental safety” section of this document, our state independently estab-
lishes the procedure for organizing nature protection and the procedure for using 
natural resources on its territory, has its own radiation protection and environ-
mental safety. The Constitution of Ukraine, provisions (Article 8) — the basis 
for domestic environmental legislation, declare one of the important powers of 
the Verkhovna Rada of Ukraine — to ensure environmental protection, to deter-
mine the environmental policy of the country outside the government [5]. The 
environmental policy of Ukraine also defines the Verkhovna Rada of Ukraine  
“The main orientations of the statpolicies in the field of environmental protection, 
use of natural resources and environmental safety”. This document establishes a 
long-term strategy for solving environmental problems in Ukraine at the national, 
regional, local and object level [6]. There are different approaches among domes-
tic theorists and practitioners to determine the essence and content of state influ-
ence aimed at solving the environmental problems of society. Thus, according to 
the Strategy of the State Environmental Policy of Ukraine for the period until 
2020, the task of the state environmental policy is to satisfy the growing needs  
of the population in environmental subjects, therefore its structure, quality and 
stability of processes, functions have not deteriorated and do not meet the needs 
of people, in particular, in the fishery industry [7]. The Law of Ukraine “On En-
vironmental Protection” provides that our state implements a state environmen-
tal policy aimed at preserving the existence alive and unhindered life from the  
environment, to protect human life and health from the adverse environmental 
impact on the achievement of harmonious interaction between society and nature 
[5].
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SOCIAL  NETWORKS  AND  PERSONAL  BRAND  
OF  A  YOUNG  SCIENTIST

From among traditional means of communication, the role of social networks 
among remote means of communication, learning and work has increased during 
the Covid-19 Pandemic and the war in Ukraine, when live communication be-
came impossible or limited for objective reasons. A strong personal brand in social 
networks allows a young scientist to gain authority among colleagues, to learn his 
strengths, which will open up new opportunities for him in scientific and project 
activities.

With the development and spread of technology, social networks have ap-
peared on every gadget.

Among the most widespread in Ukraine, we can single out [1]:
• social networks for communication, they include: Facebook and others. 

This type was one of the first to offer a personal mini-site, which later be-
came known as a profile;

• social networks for sharing media content. This type provides ample oppor-
tunities for sharing videos and photos. These include Instagram, YouTube, 
TikTok;
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• social networks for the author’s record. This type includes blogging services 
where users create and publish text and media content, such as Twitter;

• social bookmarking services are services where the user collects his personal 
library of content, which can be subscribed to by other community mem-
bers, for example, Pinterest;

•`social networks by interests. This type makes it possible to find like-minded 
people and people with similar interests. In particular, for professional ones. 
Mendeley.

Mendeley is a social network for scientists that allows you to save and view 
scientific works in PDF format and manage bibliographic information. Mendeley 
was founded in November 2007 in London and was acquired by Elsevier in 2013. 
and made it possible through a single Scopus account for scientists to communi-
cate on the Mendeley platform.

With its help, you can view scientific materials in PDF format; import docu-
ments and materials from selected sites; create groups for exchange and collective 
work; to carry out collective work with like-minded researchers and monitor the 
updates of their profiles; familiarize yourself with the statistics of views of materi-
als and authors’ pages; search for like-minded people based on scientific interests, 
etc.

Very interesting is the Ukrainian Social Network of Scientists (Scientific  
Social Community, which was created in 2008 by grantees of the Zavtra.UA pro-
gram with the support of the Viktor Pinchuk Foundation.

There is another domestic resource — the Ukrainian Scientists Worldwide 
network, which was created by Ukrainian graduate students in Germany. But it 
did not gain such popularity as the Social Network of Scientists (Scientific Social 
Community) [2].

The role of social networks has especially increased during the Covid-19 pan-
demic and the war in Ukraine. When live communication became impossible or 
limited for objective reasons. And from among the traditional means of learning, 
the role of social networks among remote means of communication, learning and 
work has increased.

Facebook, Instagram, and YouTube have already been listed. Internship pro-
grams, grants for scientific research and training programs, etc., became available.

About which you can find out on the official accounts of the Ministry of Edu-
cation and Culture of Ukraine, higher education institutions, scientific institu-
tions and grantees directly.

The use of such means of communication speeds up communication, promotes 
networking, and promotes the popularization of science in society. This was also 
noticed in the Council of Young Scientists of the Ministry of Education and Cul-
ture, in particular, in the “Young Scientist of the Year” Contest (2020), and in 
order to popularize young scientists and their scientific achievements in society, 
among other nominations, the following nominations were introduced [3]:

1. Insta-scientist;
2. YouTube for science;
3. Scientific Facebook blogger;
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4. Scientific telegram channel.
The above only confirms that the use of social networks for the purpose of sci-

entific communication is the need of the hour.
But why does a young scientist need a personal brand?
The simplest definitions say that “a brand is what is said behind your back” 

and “a brand is an emotion”. Personal brand is the image of a person perceived 
by other people; it is a combination of a person’s professional experience, the best 
features of a specialist’s personality and his exclusivity in his activities.

If you are immersed in the scientific field and research, then when you think of 
a successful scientist, you think of a high Hirsch index, citations, articles in Sci-
ence and Nature, and other status quantitative indicators.

But it takes years for most young scientists to achieve at least average quanti-
tative results, and finding co-authors to achieve publications in high-impact jour-
nals is often not easy. And speaking with someone not from the scientific world 
about your research and doing popularization in general is often not clear how. 
This task can be solved by building a personal brand of a young scientist. A strong 
personal brand allows a young scientist to gain authority among colleagues, to 
learn his strengths, which will open up new opportunities for him in scientific 
activity [4].
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еколоГіЧна  безпека   
Та  раціоналЬне  природокорисТуВаннЯ  
В  конТексТі  ЄВропеЙсЬкої  інТеГрації  україни

Розвиток сучасної України нерозривно пов’язаний із зростанням про-
мисловості, техніки та наукомістких технологій, що актуалізує проблему 
забезпечення екологічної безпеки та раціонального природокористування.  
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Варто наголосити, що ця проблема має глобальні масштаби. Дедалі частіше 
на державному рівні звучать дискусії щодо вдосконалення санітарних норм, 
очищення водойм, вторинної переробки відходів, збереження водних ре-
сурсів та інше. Поступово формується розуміння того, що без заощадження 
природних ресурсів, контролю в екологічній сфері неможливе формування 
здорової нації.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Р. Стрілець за-
значив, що: “Україна обрала європейський шлях розвитку і впевнено крокує 
по ньому навіть під час російської агресії. Але на відміну від росії, ми живемо 
не у XIX ст. Ми не можемо мислити категоріями “достатньо” та “недостат-
ньо”. Природокористування має йти в ногу з розвитком технологій” [3]. 

Доцільно зауважити, що нині наростаючі проблеми екологічної безпеки 
та раціонального природокористування нашої країни набувають величезно-
го значення. На стан екологічної безпеки України негативний вплив мають 
світові запаси мінерально-сировинних, водних і біологічних ресурсів, і на-
віть наявність екологічно неблагополучних регіонів. Це посилюється збере-
женням значної кількості небезпечних виробництв, діяльність яких веде до 
порушення екологічного балансу, включаючи порушення санітарно-епіде- 
міологічних та санітарно-гігієнічних стандартів. Підвищується стратегічний 
ризик вичерпання запасів найважливіших мінерально-сировинних ресурсів 
країни, падає видобуток багатьох стратегічно важливих з корисними копа-
линами. 

Варто додати, що однією з головних проблем, яка перешкоджає  євро-
пейській інтеграції є правове забезпечення в частині екологічної безпеки 
в Україні. У зв’язку з цим, особливої актуальності набуває вдосконалення 
нормативно-правового забезпечення цієї сфери управління, що полягає у 
формуванні ефективної системи правових актів, що регулюють дані відно-
сини. Варто наголосити, що для забезпечення екологічної безпеки Украї-
ни необхідно використання певної сукупності нових ефективних юридич-
них засобів. Насамперед слід розробити відповідальний та довгостроковий  
Національний план дій у галузі екологічної безпеки та раціонального приро-
докористування на період до 2030 року.

Необхідно підкреслити, що нині назріла й необхідність систематизації 
екологічного законодавства, яка має бути здійснена насамперед у формі ко-
дифікації. Екологічне законодавство не має свого правового “ядра” — єди-
ного кодифікованого акта, на основі якого можна було б формувати сталу 
нормативну систему, що регулює екологічні відносини, що визначає еколо-
гічну безпеку держави. У зв’язку з цим, актуальним юридичним напрямом 
є розробка та подальше прийняття Екологічного кодексу України. Доречно 
відмітити, що така практика активно існує у європейських країнах, прикла-
дом може служити Екологічний кодекс Франції [1]. 

Отже, нині потрібен новий погляд на зміст поняття “екологічна безпе-
ка”, заснований з позиції національної безпеки України в сучасних умовах: 
“внаслідок повномасштабної війни значно ускладнилися екологічні пробле-
ми, що існували в Україні до її початку. Відсутність доступу до територій та 
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об’єктів природоохоронного управління, втрата та руйнування інфраструк-
тури, втрата кадрів та обмежена можливість працювати, призупинення захо-
дів контролю на період воєнного стану негативно вплинули на можливість 
повноцінно реалізувати публічне управління у галузі охорони довкілля. Під 
час війни виникла потреба в оцінюванні шкоди довкіллю від війни та витрат 
на його відновлення. Вже сьогодні вражають масштаби екологічних злочинів 
російських окупантів. Деякі екосистеми та унікальні природні об’єкти вже 
не підлягають відновленню. За очевидності екологічної шкоди, її оцінка по-
требує нових підходів, адже наразі повний обсяг збитків та шкоди довкіллю 
залишається невідомим, оскільки системи моніторингу були порушені або 
знищені, а доступ до лісів та інших природних територій обмежений або 
відсутній. Фіксація фактів екологічної шкоди від російського вторгнення 
здійснюється в рамках функціонування інформаційної панелі “ЕкоЗагроза” 
та роботи оперативного штабу при Держекоінспекції. Нині зафіксовано 330 
подій, що несуть загрозу для довкілля на території України” [2].

Окрім цього, потрібна оптимізація правового забезпечення екологічної 
безпеки на основі вдосконалення нормативно-правового забезпечення ра-
ціонального природокористування та охорони навколишнього середовища. 
Це дозволить сформувати умови для збереження та захисту навколишнього 
природного середовища, ліквідації негативних екологічних наслідків госпо-
дарської діяльності в умовах зростання економічної активності українського 
суспільства та держави.
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суЧасні  підХоди  
до  дисТанціЙноГо  наВЧаннЯ  сТуденТіВ

Актуальним питанням сьогодення є підготовка фахівців з належним рів-
нем компетентностей. Керівництво вищих медичних навчальних закладів 
(ВМНЗ) надає цій проблемі значної уваги та діє в інтересах студентів і викла-
дачів. Викладачі за необхідності мають бути підготованими до моделювання 
багатофункціонального середовища в освітньому просторі. 

Національний медичний університет (НМУ) ім. О. О. Богомольця є про-
відним ВМНЗ в Україні. Керівництво НМУ надає значної уваги питанню 
розроблення та впровадження сучасних підходів до створення багатофунк- 
ціонального освітнього середовища. 

У своїй роботі з впровадження дистанційної форми навчання НМУ ке-
рується чинними документами: Конституцією України, Цивільним ко-
дексом України, Законом України “Про вищу освіту” (№ 1556-VII від 
01.07.2014 р.), Законом України “Про Національну програму інформатизації”  
(№ 74/98-ВР від 01.08.2016 р.), Стратегією розвитку інформаційного суспіль-
ства в Україні (схвалена Кабінетом міністрів України 15.05.2013 р. № 386-р), 
Наказом МОН України “Про затвердження положення про дистанційне нав-
чання” від 25.04.2013 р. № 466 (із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН 
від 01.06.2013 р. № 660, від 14.07.2015 р. № 761), Указом Президента України 
від 24.02.2022 р. № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, Листом 
МОН України “Про функціонування галузі освіти в умовах воєнного стану” 
від 01.03.2022 р. № 1/3315-22 тощо. 

Дистанційна форма навчання — форма організації навчального процесу у 
закладах освіти, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та перед-
бачає можливість отримання випускниками документів державного зразка 
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про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень [1]. Індивіду-
алізований процес цієї форми навчання — це набуття знань, умінь, навичок і 
способів пізнавальної діяльності студента, який відбувається, в основному, за 
опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального 
процесу у спеціалізованому середовищі.

Метою дистанційної форми навчання в НМУ є впровадження сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій для підготовки фахівців за освіт-
ньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “магістр”, програмами підготовки 
інтернів та підвищення кваліфікації лікарів відповідно до “Державних стан-
дартів освіти”. Інформаційно-комунікаційними технологіями дистанційно-
го навчання є технології створення, накопичення, зберігання та доступу до 
веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а та-
кож забезпечення організації і супроводу навчального процесу з використан-
ням спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-ко-
мунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету [1; 2].

Запровадження дистанційної форми навчання надає можливість студен-
там отримати поглиблені знання, набути умінь і навичок систематичного 
подальшого професійного самовдосконалення відповідно до обраної спеці-
альності, навчальної програми з використанням сучасних інформаційно-ко-
мунікаційних технологій за місцем проживання або тимчасового перебуван-
ня. Навчання за дистанційною формою в НМУ організовують і реалізовують 
кафедри, факультети та інші підрозділи в межах покладених на них повно-
важень. Створення та поповнення інформаційних ресурсів дистанційної 
форми навчання здійснюється, переважно, викладачами НМУ. Університет 
проводить внутрішній моніторинг якості дистанційної освіти. Учасниками 
навчального процесу, що відбувається за дистанційною формою навчання, 
є особи, які навчаються: студенти, інтерни, науково-педагогічні працівники 
(викладачі), фахівці, з інформаційних технологій, адміністратори дистанцій-
ного навчання, програмісти, методисти, оператори та ін.

Навчальний процес в НМУ за дистанційною формою навчання організо-
вується на підставі навчальних планів, розроблених на основі освітньо-про-
фесійних програм і вимог до всіх елементів технологій дистанційного навчан-
ня на веб-ресурсі https://likar.nmuofficial.com/ [3]. 

Навчальний процес за дистанційною формою навчання в НМУ здійсню-
ється у таких формах: самостійна робота, навчальні заняття (лекції, семіна-
ри, практичні заняття), виконання контрольних робіт, практична підготовка, 
контрольні заходи. 

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматоло-
гічних захворювань є однією з провідних на стоматологічному факультеті 
НМУ, де запроваджено дистанційну форму навчання  за умов воєнного ста-
ну (Наказ НМУ “Про продовження навчального процесу в весняно-літньому 
семестрі 2021–2022 навчального року в умовах воєнного стану з 14.03.2022 
р.” від 01.03.2022 р. № 991/л-1, Наказ “Про запровадження дистанційного ре-
жиму роботи” від 11.03.2022 р. № 992/л-1, Наказ НМУ ім. О. О. Богомольця 
“Про підготовку і проведення дистанційно атестації здобувачів вищої освіти 
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за спеціальностями 221 “Стоматологія”, 222 “Медицина”, 225 “Медична пси-
хологія”, 226 “Фармація”, 227 “Фізична реабілітація, ерготерапія” у 2021/2022 
н. р. в умовах воєнного стану” від 12.04.2022 р. № 135, Положення про атес-
тацію здобувачів вищої освіти “Про організацію та порядок проведення 
атестації здобувачів вищої освіти у Національному медичному університеті  
ім. О. О. Богомольця”, затверджене наказом НМУ ім. О. О. Богомольця від 
05.05.2020 р. № 256 тощо [3]. 

Науково-педагогічні працівники кафедри ефективно впроваджували дис-
танційну форму навчання під час карантину внаслідок COVID-19 (Наказ 
“Про організацію дистанційного навчання студентів (інтернів) під час каран-
тину COVID-19 інфекції” від 18.03.2020 р. № 160). З урахуванням наявного 
попереднього досвіду, студенти та викладачі зуміли швидко адаптуватись до 
проведення освітнього процесу онлайн в умовах воєнного стану.

На кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стома-
тологічних захворювань навчаються студенти 2–5 курсів стоматологічного 
факультету, які опановують такі дисципліни: “Доклінічна дитяча терапе-
втична стоматологія”, “Профілактика стоматологічних захворювань”, “Ди-
тяча терапевтична стоматологія”, “Сестринська практика в стоматології”,  
“Виробнича лікарська практика з профілактики стоматологічних захворю-
вань”, “Виробнича лікарська практика з дитячої терапевтичної стоматології”, 
“Курс за вибором “Ендодонтична техніка в дитячій стоматології”. Викладан-
ня проводиться українською та англійською мовами, оскільки окрім студен-
тів з України, також навчаються англомовні іноземні студенти.

Викладачі кафедри проводять поточний та кінцевий контроль з наведе-
них дисциплін із залученням дистанційної навчальної платформи НМУ імені  
О. О. Богомольця “Likar_NMU”. Під час навчального процесу використову-
ються web-сервіси (Skype, Zoom, Viber, Google Classroom, Email, Telegram-ка-
нал тощо). Викладачами та старшими лаборантами кафедри на дистанційну 
навчальну платформу “Likar_NMU” завантажено тематичні плани лекцій та 
практичних занять, відеопрезентації лекцій, методичні розробки для само-
стійної роботи студентів, “Робочі зошити”, тестові завдання тощо. Це створює 
підґрунтя для якісного опанування студентами теоретичних знань та частко-
во практичних навичок. Результати проведеного підсумкового контролю за 
дистанційною формою навчання свідчать про ефективність цієї методики та 
можливість її використання за потребою у перспективі. 

Наразі всі учасники освітнього процесу адаптувалися до гнучкого 
онлайн-режиму, що забезпечує набуття значного обсягу знань, необхідних 
по закінченню в країні воєнного стану. Окремо хотілося б відзначити інди-
відуальний підхід до студентів, які перебувають на тимчасово окупованих  
територіях, були в полоні тощо. Заняття з ними викладачі проводять у вечір-
ній час, вихідні дні, з урахуванням можливостей і потреб цієї категорії сту-
дентів.

Слід зазначити, що суттєвим обмеженням дистанційної форми викладан-
ня дисциплін є неможливість опанування студентами стоматологічного фа-
культету практичних навичок в повному обсязі, що є надзвичайно важливим 
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для майбутнього лікаря-стоматолога. Однак, у перспективі, по закінченню 
воєнного стану, планується збільшення обсягу такого типу занять.

Зазначене свідчить, що в НМУ ім. О. О. Богомольця приділяється значна 
увага питанням розроблення та впровадження сучасних підходів до створен-
ня багатофункціонального освітнього середовища, що, зокрема, реалізується 
шляхом запровадження дистанційної форми навчання.  
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Since the declaration of Ukraine’s statehood, there has been a trend toward ac-
tive revision, rethinking, and objective coverage of the historical-pedagogical pro-
cess in Ukraine. The “white spots” of Ukrainian history are intensively being filled 
in all spheres of social life, including education. A real renaissance of Ukrainian 
historiography is taking place, extensive research is being carried out in a historical 
and pedagogical direction, in particular, the pedagogical and educational activities 
of various societies, associations, and movements that operated in Ukraine. The 
object of these studies are previously unknown archival sources, epistolaries, crea-
tive heritage of figures of education, culture, literature, etc. Axiomatic in this con-
text is the conviction about the need for a detailed and comprehensive study of the 
history of the Ukrainian educational movement in order to understand the essence 
and meaning of this historical and pedagogical heritage of the past and to consider 
ways of modern development of national education based on understanding one’s 
own experience.

A comprehensive examination of socio-pedagogical and ideological conditions 
makes it possible to state that the Cyril and Methodius Society (1845–1847) 
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opened a new page in the history of the Ukrainian movement, forming the first ex-
pressive program of Ukrainianism on populist, universally democratic ideological 
foundations. The beginning of the movement for the national revival of Ukraine is 
connected with its foundation. The society united the most talented representa-
tives of the Ukrainian people: T. Shevchenko, M. Kostomarov, P. Kulish, V. Bilo- 
zerskyi, M. Gulak, O. Markovich and others. In the program documents of this 
organization (“Statute”, “Books of Genesis of the Ukrainian People”, “Notes” of 
V. Bilozerskyi) three principles of the ideological concept of the Cyril-Methodists 
are distinguished: autonomism (cultural and state independence of the Ukrainian 
nation); democracy (love of the people, love of freedom, people’s rights, enlighten-
ment); federalism (unification of Slavic peoples with preservation of internal free-
dom).

The ideas of the Cyril-Methodists left their mark on the worldview beliefs of 
the new generation of Ukrainian intelligentsia in the middle of the 19th century 
and were continued and developed in the scientific and educational activities of 
the Communities.

New changes in the social and political life of the Russian Empire in the middle 
of the 19th century (abolition of serfdom, some liberalization of state administra-
tion) determined the direction of the development of the ideology of the Ukrainian 
intelligentsia. Taking the ideas of patriotism and Ukrainophilism from the Cyril-
Methodists, the members of the Ukrainian Communities saw their activities as 
scientific, educational, and cultural.

This study, based on numerous materials, archival documents, and memories, 
proved that Ukrainian Communities are semi-legal centers of the intelligentsia, 
students, and student youth, which for half a century (the second half of the 19th 

century — the beginning of the 20th century) conducted scientific, educational, and 
pedagogical activities on a democratic and patriotic basis. and educational work 
for the benefit of Ukraine and its people. They were formed at the end of 1860 — 
at the beginning of 1861 in St. Petersburg, as well as in Kyiv, Poltava, Kharkiv, 
Odesa, Chernihiv and other cities of Trans-Dnieper Ukraine.

The leading role in the formation of the community movement in the early 
60s was played by the St. Petersburg community, which included former Cyril- 
Methodists V. Bilozerskyi, M. Kostomarov, P. Kulish, T. Shevchenko and others.

Later, starting from the 70s, the leading role of coordinator and organizer of the 
community movement was taken by the Kyiv community, which was facilitated by 
its location, the concentration of scientific forces, and the quantitative and qualita-
tive composition of the organization’s members (more than 250 people in different 
years).

The history of the creation of the Kyiv community is the most complex and 
historically important. The research proves that it was formed from two student 
youth groups of St. Volodymyr University of Kyiv, representatives of mainly 
Ukrainians and Polish nobility.

If the first Ukrainian-loving ideas were close due to their national origin, then 
this step was not easy for the young representatives of the Polish gentry (“khlo-
pomans”). For the “khlomomans”, entering the path of unity with the Ukrainian 
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people, the path of struggle for their equality, marked a complete break with their 
environment. It was an act that required great moral effort and deep motives.

As the analysis shows, the worldview of Hrodivites was formed primarily un-
der the influence of the ideas of the Cyril-Methodists, especially the works of  
T. Shevchenko, M. Kostomarov, and P. Kulish. At the same time, they were not 
indifferent to Western European influences. They observed with personal inte- 
rest the processes of nation-building that took place in Europe, especially after 
the revolution of 1848. Citizens get acquainted with German classical philosophy, 
English and French utopian socialist doctrines, reading R. Owen, A. Saint-Simon, 
the works of J. R. Proudhon, F. Lassalle, Voltaire, S. Monteskye, J. J. Rousseau 
and others. They were close to the works of Russian writers who understood the 
ideas of the Ukrainian revival — M. Ryleev, M. Karamzin, O. Pushkin, I. Turgenev,  
M. Nekrasov, M. Lermontov, M. Gogol, O. Hertsen. World humanist thought had 
a direct influence on the development of the Hrodaviv people’s own position, their 
own view of the Ukrainian people, of Ukraine [1].

Citizens were united by love for Ukraine, its language, culture, and history. 
Their love of Ukraine was not based on the idea of national exceptionalism. It was 
patriotism imbued with love for Ukraine, admiration for everything Ukrainian.

In connection with the Russifying policy of the tsarist government, which in-
hibited the development of language, literature, education, science, culture, and 
the Ukrainian people, the citizens sought to protect their rights from injustice in 
“brother-to-brother” relationships. They were supporters of the national idea and 
cause, but they did not raise the national issue to the level of national chauvinism. 
The young generation considered educational work to be the basis of national re-
vival, without distinguishing nationalities and states.

All the members of the Communities were convinced that the Ukrainian na-
tion is equal among others, it has its own language, history, culture, only it has a 
national character. In their opinion, the way to raise the intellectual, moral, eco-
nomic and political level of the Ukrainian people lay through the spread of educa-
tion, popularization of knowledge, development of culture, morality, awakening 
and formation of national consciousness.

The thesis determines that the worldview values and beliefs of the citizens 
changed and developed throughout the entire activity. If at the beginning of the 
activities of the Communities, their ideology had a general cultural and educa-
tional character, then, starting from the 70s, along with supporters of cultural and 
educational activities (liberals: V. Antonovych, P. Zhitetskyi, O. Kistyakivskyi,  
P. Chubynskyi, O. Konysky and others) there was a wing of supporters of the po-
litical struggle (radicals: M. Dragomanov, F. Volkov, M. Kovalevsky, S. Podolin-
sky and others).

The main provisions of the political program of the Dragomanians (radicals) 
were as follows:

• the equality of every individual regardless of nationality, gender;
• freedom of speech, press, science, associations, meetings, unions;
• in the field of economy — the transfer of land, means of production to the 

hands of workers through revolutionary transformations.



292

Social liberals also did not deny the ideas of socialism, but the ways and ap-
proaches to their implementation were different. They believed that social chan- 
ges for the benefit of the Ukrainian people can be achieved gradually, peacefully, 
through reforms.

The beginning of the 20th century is marked by the politicization of the national 
movement in Ukraine. A rapid process of displacement of cultural and educational 
forms of work by political ones is taking place, the gap between the Ukrainian in-
telligentsia of the older and younger generations is deepening, the tendency to-
wards organizational cohesion and political self-determination of the active part of 
society is gaining strength, and political parties are being formed.

After the revolutionary events, starting from 1907–1908, the communities 
gradually lost their influence. Young forces are entering the arena of the Ukrainian 
movement, which in their views prioritize the combination of national radicalism 
and constitutional democracy, i.e. give Ukraine a political character.
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педаГоГіЧно-праВоВа  ВідпоВідалЬнісТЬ  держаВи 
сТосоВно  особи  В  період  сТаноВленнЯ  
особи  Як  особисТосТі

Правове виховання — це цілеспрямована виховна діяльність родини, за-
кладу освіти, правоохоронних органів, спрямована на формування в особи-
стості правової свідомості, навичок і звичок  законослухняності (Остапенко, 
2018) [1].

Формування в особистості правової культури та активної правомірної по-
ведінки є основним завданням правового виховання.

У своєму дослідженні О. Тітомир-Зотова (2014) наголошує на тому, що 
метою правового виховання є формування в особистості свідомого став-
лення до прав та обов’язків, поваги до правопорядку, глибокого розуміння 
цінності права, що відповідає універсальним правовим цінностям і осново- 
положним принципам права [2].

У молодшому шкільному віці відбуваються такі зміни в особистісному 
розвитку, що можуть стати передумовами формування його правових уяв-
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лень. Виникають “внутрішні етичні інстанції” — прийняті суб’єктом соціаль-
ні вимоги, безпосередньо пов’язані з відповідними емоційними переживан-
нями; збагачується уявлення про себе, з’являється опосередкована мотивація 
поведінки, розвиваються довільність, рефлексія тощо.

Психологічна природа уявлень розкривається в дослідженнях перехідної 
ланки на шляху від одиничного образу сприйняття до поняття й узагальне-
ного уявлення. У зв’язку зі своєю цілісністю, образ вже здатний регулювати 
поведінку людини. Сприймати певний об’єкт як образ, означає, діяти щодо 
нього у внутрішньому плані й отримувати уявлення про наслідки цих дій.

Правові уявлення, як уявлення про правові відносини, складаються на 
основі узагальнення досвіду соціально-правової взаємодії. Правові відноси-
ни виступають як відносини формально рівних і вільних суб’єктів права, які 
будуються відповідно до правової норми у формі дотримання певної моде-
лі поведінки. У структурі правових уявлень молодших школярів необхідно 
розглядати єдність когнітивного, афективного і дієвого (поведінкового) ком-
понентів.

Розвиток цих компонентів має бути спрямований на залучення учнів до 
змісту загальнолюдських цінностей у галузі права, становлення в них стій-
кого позитивного ставлення до норм права, а також на набуття учнями влас-
ного досвіду соціально-правової взаємодії. (Дубяга, Шевченко & Фефілова, 
2014) [3, с. 310].

Стосовно молодших школярів, то слід звертати більше уваги на загаль-
ноприйняті норми, принципи і правила, що регулюють поведінку людини 
та становлять основу морального виховання. Як зауважував Й. Васькович 
(1997), у суспільстві відбувається зниження рівня правової культури та 
збільшення масштабів такого вияву рис особистості, як скептицизм, цинізм, 
лицемірство й недотримання законів [4, с. 49–50].

Враховуючи те, що в останні кілька десятеліть стрімкого зростання на-
бувають інформаційні технології та залежність сучасного способу життя від 
кіберпростору, де будь-хто може знайти все, що завгодно, інтернет стає все 
більш значущим та формуючим фактором особистості. 

Не зважаючи на те, що інтернет надає дітям швидкий і зручний доступ 
до корисної інформації і розважальних матеріалів, користування інтернетом 
пов’язане з величезними ризиками [5]: 

• інтернет-залежність;
• кібербулінг;
• кіберпереслідування;
• дитяча порнографія;
• обман та шахрайство;
• крадіжка особистої інформації.
За таких умов единим доцільним заходом, що здатен регулювати доступ 

до мережі Інтернет на пристроях є додаток батьківського контролю мережі. 
У “Національній доктрині освіти в Україні на 2002–2004 рр.” Указ Пре-

зидента України від 17.04.2002 р. № 347/2002 визначає, що пріоритетом 
державної гуманітарної політики щодо національного виховання має бути 
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забезпечення громадянського, патріотичного, морального, трудового вихо-
вання, формування здорового способу життя, соціальної активності, відпові-
дальності й толерантності [6, с. 2–4].

Таким чином, всі нормативно-правові, законодавчі акти та педагогічні за-
ходи передбачають всебічний підхід та індивідуальне ставлення до особи, що 
формується під впливом певних чинників і факторів, здатних вплинути на неї.

Але в дійсності органами державної влади не приділяється належної ува-
ги виконанню принципів і підходів. 

У національній стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на пе-
ріод до 2023 р. схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
18 грудня 2018 р. № 1027-р у системі заходів, спрямованих на профілактику 
правопорушень серед дітей, зазначаються такі недоліки: 

• відсутній механізм координації та моніторингу діяльності державних 
органів, установ та закладів, недержавних організацій, що здійснюють заходи 
з профілактики правопорушень серед дітей; 

• відсутня дезагрегована статистика за ознакою статі, що негативно впли-
ває на здійснення профілактики правопорушень та реабілітацію дітей;

• відсутня ефективна практика розроблення і затвердження програм про-
філактичної роботи, що передбачають загальні вимоги до профілактики, 
зміст такої роботи, моніторинг результативності;

• відсутні дієві механізми роботи з уразливими групами дітей, які з різних 
причин перебувають у сфері дії юстиції щодо дітей;

• неузгодженість між уповноваженими суб’єктами спільного комплексу 
принципів і цілей профілактики правопорушень серед дітей, ролі кожного 
у її здійсненні та ступеня залучення, розуміння підходів, спрямованих на 
сприяння зменшенню кількості правопорушень, що базуються на наявному 
досвіді, в тому числі міжнародному.

Крім того, останнім часом зберігається тенденція до зменшення кілько-
сті суб’єктів, що надають соціальні послуги, зокрема послугу із соціальної 
профілактики. На рівні місцевого самоврядування недостатньо уваги при-
діляється попередженню та профілактиці правопорушень серед дітей, зо-
крема спостерігається відсутність ініціатив у територіальних громадах щодо 
розвитку профілактичних послуг для дітей та молоді з урахуванням потреб 
громади, стратегічного планування таких послуг, запровадження механізмів 
здійснення контролю та оцінювання якості.            

Зазначені проблеми та обмежене фінансування заходів, спрямованих на 
попередження та профілактику правопорушень, призводять до неефектив-
ності їх застосування [7]. 

Для забезпечення системного підходу до профілактики злочинності серед 
дітей необхідно [7]:

• запровадити механізм міжвідомчої координації дій з метою профілак-
тики правопорушень серед дітей, що передбачатиме, зокрема, процедуру ін-
формаційного обміну;

• узгодити завдання з профілактики правопорушень серед дітей між орга-
нами державної влади та органами місцевого самоврядування;
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• удосконалити діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, спрямовану на проведення оцінки потреб населення у соці-
альних послугах, зокрема у соціальній профілактиці, з метою попередження 
правопорушень серед дітей, планування надання соціальних послуг відпо-
відно до потреб, визначення обсягів фінансування, а також на вибір суб’єк-
тів, що надають соціальні послуги, створення умов для розвитку ринку нада-
вачів таких послуг;                                     

• розробити рекомендації для територіальних громад щодо необхідності 
створення такого благоустрою територій населених пунктів, який сприятиме 
створенню безпечного середовища та зниженню рівня злочинності;

• збільшити кількість заходів з профілактики правопорушень під час роз-
роблення програм соціально-економічного розвитку, спрямованих на забез-
печення працевлаштування, розвитку освіти, охорони здоров’я, надання со-
ціальних послуг, благоустрою, подолання бідності;

• розробити і виконати різні за видами, змістом, особливостями цільових 
груп програми профілактики правопорушень серед дітей для застосування 
органами, установами та закладами з урахуванням положень про їх діяль-
ність, в тому числі для закладів догляду та виховання дітей;

• запровадити проведення оцінки ризиків вчинення правопорушень діть-
ми та корекційних програм, орієнтованих на усунення факторів, що сприя-
ють вчиненню правопорушень дітьми, які схильні до протиправної поведін-
ки, перебувають у складних життєвих обставинах тощо;

• запровадити систему моніторингу ефективності програм профілактики 
правопорушень серед дітей із залученням до його проведення організацій 
громадянського суспільства;

• вжити заходів до забезпечення діяльності фахівців із соціальної роботи 
у територіальних громадах як координаторів організації роботи з виявлення 
осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, для своєчасно-
го реагування на ризики вчинення правопорушень дітьми, які проживають у 
таких сім’ях;

• удосконалити систему підготовки, підвищення кваліфікації фахівців, за-
лучених до виконання профілактичних та корекційних програм, проведення 
моніторингу їх ефективності, оцінки ризиків вчинення правопорушень дітьми;

• проводити систематичну інформаційну роботу із запобігання злочинно-
сті серед дітей з урахуванням регіональних, гендерних чи інших особливостей;

• проводити дослідницьку та аналітичну роботу із запобігання виникнен-
ню ризиків вчинення дітьми правопорушень і формування пропозицій щодо 
впровадження її результатів;

• запровадити єдині стандарти ведення державними органами гендер-
но-недезагрегованої статистики щодо дітей, які перебувають у конфлікті із 
законом.
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ВиВЧеннЯ  ВзаЄмоВплиВу   
псиХіЧної  Та  дуХоВної складоВиХ   
здороВ’Я  лЮдини  під  Час  ВикладаннЯ   
наВЧалЬної  дисципліни  “осноВи  здороВ’Я”

Здоров’я — це природний динамічний стан організму, який характери-
зується високим енергетичним потенціалом, оптимальними адаптаційними 
реакціями на зміни умов довкілля, що забезпечує гармонійний фізичний, ду-
ховний і соціальний розвиток особистості, її добре самопочуття, ефективну 
протидію захворюванням, повноцінне життя та активне довголіття. Проголо-
шений статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), затвердже-
ний у 1949 р., дає таке визначення: “Здоров’я — це стан повного фізичного, 
духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та фі-
зичних вад”. Природа наділила людину досконалим функціональним орга-
нізмом із універсальним захистом від усіляких зовнішніх і внутрішніх нега-
тивних впливів. Тому здоров’я слід розглядати не як щось набуте і незмінне, а 
як стан організму, котрий постійно змінюється. Отже, необхідно завжди сте-
жити за своїм здоров’ям і підтримувати його у гармонійній рівновазі з довкіл-
лям, а для цього потрібно вести здоровий спосіб життя. Отже, щоб бути здо-
ровим, недостатньо мати тільки здорове тіло. Здорова людина значною мірою 
залежить від багатьох чинників довкілля, зокрема кліматичних і географіч-
них особливостей навколишнього середовища, від способу життя людини, її 
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духовності, світогляду, ставлення до власного здоров’я та до інших людей і 
природи. Для повного здоров’я потрібне сприятливе поєднання умов життя 
як природних (температура повітря, атмосферний тиск тощо), так і соціаль-
них (побут, культура, суспільно-виробничі відносини). Важливе значення 
для здоров’я має внутрішня рівновага організму людини — це збалансована 
робота всіх його функціональних систем: серцево-судинної, дихальної, нер-
вової, гуморальної та інших. Внутрішня гармонія передбачає стан психічної 
зрівноваженості та духовної цілісності особистості [1].

Про здоров’я психічної системи можна говорити, якщо вона, перш за все, 
повноцінно виконує необхідну для життєдіяльності людини функцію. Пси-
хіка виконує пізнавально-оціночну функцію, завдяки якій людина орієнту-
ється в світі та мотивує свою діяльність, загалом регулятивну функцію на 
психічному рівні. Неповноцінна (хвороблива) робота психіки виявляється 
в тому разі, коли вона працює понад звичну норму (міру) навантаження, 
що призводить і до перевантаження нервової системи. Це виявляється в ди- 
стресах, афектах, неврозах тощо та їх причинах. У такому разі порушується 
внутрішня злагодженість психічної системи. Про це свідчить насамперед са-
мопочуття людини – знижений тонус, песимістичний настрій. Саме настрій 
є основним показником, “барометром” здоров’я психіки.

Коли психіку характеризують поняттями “стан”, “баланс”, “адаптація”, 
“стабільність”, то це зовсім не означає, що вона цілковито незмінна. Пси-
хіка, наче пружина, постійно стискається та розпрямляється залежно від 
внутрішнього потенціалу та тиску середовища. Тому її здоров’я — це дина-
мічна внутрішня злагодженість (гармонійність) різноманітних переживань, 
тобто відносна стабільність, яка може бути задовільною, доброю або відмін-
ною, але достатньою для забезпечення відповідних функцій в системі люд-
ського організму, про що й свідчить змінний у своїх відтінках, але взагалі 
стабільно оптимістичний настрій. За ознаками самопочуття — це є душевне 
благополуччя, комфорт, за якими стоїть відсутність хворобливих психічних 
виявів та діяльна активність відповідно до власних цілей та інтересів люди-
ни, оскільки діяльністю власне і досягається стабільність психіки, у процесі 
якої відбувається адаптація до умов внутрішнього і зовнішнього середовища 
шляхом його змін.

А як же бути психічній системі, якщо їй не уникнути перевантаження, 
адже зовнішнє середовище дуже плинне і можливість надзвичайних змін та 
екстремальних ситуацій у ньому завжди існує? Річ у тім, що психіка має не 
тільки здатність до самозахисту, про механізми якого вже згадувалось, а й є 
безпосереднім чинником функціонування духовності людини, яка на вищо-
му рівні доповнює її саморегуляцію.

Духовність — дуже складне явище, що в різний історичний час визнача-
лось по-різному. На сьогодні вживаються такі поняття, як “дух”, “духовне”, 
“душа”, “духовність”. Вони в основі тотожні, але характеризують це явище 
дещо з різних боків.

Дух, духовне — синоніми ідеального як такого, що відмінне від матеріаль-
ного, надматеріальне. Душа в першому випадку сприймається як психоенер-
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гія світового масштабу, тобто вияв божественного, а в другому означає пси-
хіку як відносно самостійний внутрішній орган управління самопочуттям, 
характером і поведінкою людини.

Духовність — найвища сфера життя людини, життя у внутрішньому іде-
альному (уявному) світі, основним змістом якого є творення ідеалів з метою 
реалізації їх в дійсності. Найважливішими з них є суспільний, етичний та 
естетичний ідеали. Вихідним матеріалом, їхньою передумовою є сама дій-
сність.

Ідеал — це суб’єктивний образ (ідея, уявлення) гармонійного, образ взір-
ця досконалості. Він є предметом бажаного людини, її мрії і вищої мети.

Гармонія — це злагодженість, доцільність і співмірність між складовими 
системи, інакше кажучи, висока організація, цілісність системи, доскона-
лість.

Здатність людської свідомості відображати дійсність у розвитку, тобто 
бачити її минуле, теперішнє й майбутнє у нерозривному зв’язку, дозволяє, 
перш ніж творити щось, побудувати його в голові (в уяві) як бажане і, зви-
чайно ж, досконале. Так ідеї, ідеальні образи і відповідні їм духовні почуття 
складають особливий світ життя людини, духовний світ, але такий, що в май-
бутньому може стати реальним. Через це психічне сприймання теперішнього 
відбувається і через призму сприйняття майбутнього, яке ще існує реально 
лише як ідеали і відповідні їм почуття. А це означає зв’язок з мрією, метою, 
надією і вірою людини в краще і красиве.

Отже, оскільки людина живе не тільки теперішнім, а й майбутнім вод-
ночас, то дійсні удари по її психіці значно послаблюються завдяки цьому 
чиннику. Наявність високої мети у житті та віра у її здійснення, безумовно, 
психологічно зміцнюють людину. Духовні почуття як переживання бажаної 
дійсності завжди є позитивними. Річ у тім, що психіка реагує не тільки на 
безпосередній подразник, а й на образ його в уяві, який пов’язаний з усією 
сферою духовності, світоглядом. А чим розвиненіша духовність людини, тим 
адекватніше оцінювання нею психічного подразника.

Безперечно, духовність є властивістю як індивідуальної, так і суспільної 
свідомості, основним показником культури. Зміст її ідеалів і відповідних по-
чуттів розкривається в таких духовних поняттях, як любов, мрія, мета, надія, 
віра, сенс життя, щастя, співчуття, честь, гідність, патріотизм, Батьківщина, 
доброзичливість, краса, світогляд, культура. Здорова духовність передбачає 
високу мету життя і невгамовне прагнення досягти її. На такому тлі тимчасо-
ві невдачі не порушують оптимістичного настрою.

Безумовно прообразом ідеальних образів є об’єкти самої дійсності, в яких 
виявляється гармонійність, досконалість. З відображення цього факту і по-
чинається формування духовної сфери. А заглиблення в духовний світ по-
зитивно впливає на самопочуття людини, приносить чуттєву насолоду. Так, 
почуття любові (вподобання) активізує заняття улюбленою справою, або зу-
стріч з красивим стирає неприємні думки та почуття. Підлітки знають, як на 
них впливає музика та уявлення себе в романтичному світі. У зв’язку з цим 
об’єктивно існують у кожної людини духовні потреби. Наприклад, потреба 
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прочитати художньо-літературний твір є духовною, оскільки задоволення 
її відбувається шляхом побудови уявних образів з відповідними духовними 
почуттями.

На жаль, вихід у сферу духовності не гарантує цілковите психічне здо-
ров’я, оскільки сама духовність може бути нездоровою. Зокрема, виняткова 
прихильність і відданість будь-якій одній ідеї з відповідним перебуванням 
у полоні одного почуття призводить до однобічності у розвитку особисто-
сті, фактично до духовної хвороби, яку називають фанатизмом. Достатньо 
поширеними є вияви релігійного, шовіністичного, націоналістичного, уболі-
вального (футбольні фани) та політичного фанатизму [2].

Таким чином, доходимо висновку, що здоров’я людини — це комплекс 
складових, в якому важливе місце посідають психічна та духовна складові 
здоров’я.
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дуалЬна  осВіТа  на  ХіміЧниХ  спеціалЬносТЯХ  зВо

Світ не стоїть на місті, він постійно змінюється і розвивається. Людина 
прагне знати більше, вміти краще, навчатися швидше. І на цьому шляху освіта 
виступає найпотужнішим знаряддям, здатним змінити світ. Майбутнє люд-
ства все більше залежить від сучасних університетів. Тому зростає роль за-
кладів вищої освіти як центрів знань та досліджень  у науковому і технічному  
розвитку. 

На сьогодні найважливішим чинником ефективного функціонування  
територій, досягнення ними вищих соціально-економічних показників, 
зростання їхньої конкурентоспроможності в регіональному та національному 
розрізі є розвиток людського потенціалу як визначальний складник концеп-
ції сталого суспільного розвитку. 

Вінниччина — край індустрії і високомеханізованого сільського господар-
ства, з науково-виробничою і мінерально-сировинною базою, економіка якої 
невпинно розвивається. Вінницька область посідає значне місце в економіці 
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України завдяки високому природному та ресурсному потенціалу, зокрема 
розвитку енергетики, транспорту та сільського господарства. Вінниччина є 
однією з найважливіших областей України, яка належить до аграрних. Се-
ред галузей промислового виробництва провідне місце посідає харчова галузь 
(61,9 %) та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
(17,1 %). Решта галузей посідають від 0,4 % (легка промисловість) до 3,8 % 
(деревообробна галузь та виробництво готових металевих виробів) від за-
гального обсягу реалізованої продукції.

На сьогодні в області загострюється ситуація з недостатньою кількістю 
кваліфікованих кадрів деяких спеціальностей. У Вінницькій області попит на 
фахівців технічних спеціальностей росте набагато швидше, ніж на інші спе-
ціальності. У контексті підготовки необхідних фахівців, необхідно розпочати 
здійснення заходів, пов’язаних з необхідністю реформування змісту і форм 
навчання, що значно вплине на прискорення технологічного розвитку та еко-
номічного стану області. Зовнішня міграція збільшує ризик щодо забезпечен-
ня подальшого розвитку промисловості.

У розвитку людського потенціалу нашого регіону в новій економіці про-
відну роль відіграє саме вища освіта, оскільки вона формує не лише вищий 
рівень знань, а й забезпечує високий рівень інтелектуального, креативного та 
культурного розвитку людини. У контексті розвитку нової економіки най-
важливішим є розширення освітніх можливостей, оскільки з кожним днем 
вимоги до якості інтелектуальних характеристик людського потенціалу ста-
ють дедалі вищими, те саме стосується і відповідного середовища їх форму-
вання.

Великий бізнес вже давно гостро відчуває дефіцит молодих фахівців. Крім 
того, за деякими спеціальностями відбувається ще й критичне зменшення на-
повнюваності груп через зниження престижності певних професій. 

На Вінниччині підприємства харчової промисловості і фармацевтичний 
бізнес вже давно гостро відчувають дефіцит молодих фахівців хімічних спе-
ціальностей. 

Підготовку хіміків здійснюють на кафедрі хімії та методики навчання хімії 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцю-
бинського. На кафедрі ведеться підготовка здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавр і магістр (за денною та заочною формами) з двох спеціальностей: 
102 Хімія. Освітня програма: Хімія. Прикладна хімія (хімічний контроль 
об’єктів довкілля, харчових продуктів та лікарських препаратів) та 014.06 Се-
редня освіта (Хімія). Освітня програма: Середня освіта. Хімія, біологія та здо-
ров’я людини. Після закінчення навчання випускникам присвоюються квалі-
фікації: “Бакалавр хімії. Хімік. Лаборант (хімічні дослідження)”, “Бакалавр 
середньої освіти. Вчитель хімії та біології та основ здоров’я”, “Магістр хімії. 
Хімік. Фахівець з хімічного контролю об’єктів довкілля, харчових продуктів 
та лікарських препаратів” та “Магістр середньої освіти. Вчитель хімії, біології 
та основ здоров’я” відповідно.

Забезпечення безперервності та послідовності формування знань і на-
вичок, професійне становлення майбутніх хіміків відбувається під час хімі-
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ко-лабораторної, хіміко-технологічної та виробничої практик. Хіміко-лабо-
раторну практику студенти проходять після ІІ, IV, та VI семестрів. Базами 
практики є спеціалізовані навчальні лабораторії кафедри хімії та методики 
навчання хімії, а також лабораторії промислових підприємств та науко-
во-дослідних установ м. Вінниці. Під час проходження практики студенти 
досліджують хімічні показники об’єктів довкілля, знайомляться з органі-
зацією роботи хімічних лабораторій на виробництві. Хіміко-технологічну 
практику студенти проходять на ІV курсі. Базами проведення практики є 
такі підприємства: Вінницька станція “Хімводоочистка”, фармацевтичне під-
приємство ТОВ “СПЕРКО УКРАЇНА”, ПРАТ “Інфузія”, ПРАТ “Вінниць-
кий ОЖК”, ВАТ “Вінницяводоканал”, ВАТ “КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ”, 
ВАТ “Будматеріали”, ВФ “Панда”, ТОВ Підприємство “Авіс”, Вінницький 
центр стандартизації та метрології, Вінницький науково-дослідний експерт-
но-криміналістичний центр МВС України та ін. Ці підприємства зацікав-
лені у висококваліфікованих фахівцях і замовляють потрібних спеціалістів  
(лаборантів, хіміків, хіміків-аналітиків, інженерів) на кафедрі хімії та мето-
дики навчання хімії ВДПУ.

Всі роботодавці погоджуються, що здобувачі мають отримувати ґрунтовні 
теоретичні знання та практичні навички ще під час навчання у закладі освіти. 
Роботодавці почали розуміти, що потрібно брати участь у підготовці кваліфі-
кованих кадрів для власного підприємства. Вони також зазначають, що хоті-
ли б мати можливість впливу на зміст освітніх програм.

Суміжне навчання на виробництві дасть можливість підготувати висо-
кокваліфіковані кадри. Тому виникає необхідність запровадження нових 
підходів в організації підготовки фахівців на основі соціального партнерства 
підприємств і навчальних закладів, одним з яких є впровадження дуальної 
системи освіти. 

Дуальна освіта — це такий формат навчання, коли студент проходить під-
готовку і в університеті, і в компанії, де працює за спеціальністю, закріплю- 
ючи отримані знання та опановуючи практичні навички. Основна перева-
га цієї освіти полягає в тому, що є можливість здобувати саме ті додаткові 
знання, які потрібні безпосередньо для роботи. Метою провадження дуальної 
форми здобуття освіти є підвищення якості підготовки здобувачів вищої осві-
ти до професійної діяльності.

Такий досвід є в Австрії, Швеції, Канаді, Великобританії та багатьох інших 
країнах. В Україні є позитивні результати щодо дуальної форми навчання: 
бізнес працює з профтехучилищами, ліцеями, вкладає в їх інфраструктуру, 
але натомість отримує висококваліфікованих фахівців, які мають відпрацю-
вати на підприємстві, що інвестувало в цей освітній проєкт. 

Дуальна форма навчання не може бути застосована до всіх спеціальностей, 
особливо результативною вона є у прикладних спеціальностях, де є можли-
вість використовувати сучасну матеріально-технічну базу роботодавців. Ро-
ботодавець оцінює результати навчання здобувача освіти разом з закладом 
освіти. Нова форма навчання створює симбіоз між освітянином і ринком пра-
ці. Компанії замовляють потрібних спеціалістів, а навчальні заклади готують 
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для них фахівців. Студент одночасно здобуватиме освіту та досвід роботи на 
виробництві, причому, отримуючи певну мотивацію. Така підготовка збіль-
шує можливість здобувача освіти на подальше працевлаштування. Студент 
зобов’язаний почати свою трудову діяльність на цьому підприємстві. 

Таким чином, дуальна освіта формується тоді, коли є потреба ринку у ви-
сококваліфікованих працівниках з умовою прогнозування на кілька років 
щодо попиту на певні спеціальності. Рівень зацікавленості роботодавців у 
залученні до підготовки здобувачів ще на етапі їх навчання свідчить про по-
тенціал розвитку дуальної форми здобуття освіти, особливо на хімічних спе-
ціальностях.

О. В. ТРиГУБЧАК
аспірантка,  
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

міжкулЬТурниЙ  діалоГ  Та  інТеркулЬТурна  осВіТа  
В  країнаХ  ЄВропеЙсЬкоГо  соЮзу  
Як  ВідпоВідЬ  на  Виклики  Часу

Воєнні дії на території України змінили, без перебільшення, увесь світ, 
сприяли відродженню національної самосвідомості, української мови та 
культури, посилили прагнення інтеграції до світового, передусім європей-
ського, співтовариства, актуалізувавши тим самим європейські демократич-
ні цінності й спосіб життя, та водночас поглиблюючи етнічну та культурну 
неоднорідності європейських країн, що спонукає до розгляду проблем між-
культурного діалогу та інтеркультурної освіти.

Свідченням важливості проблеми інтеркультурності на теренах Європей-
ського Союзу стало проголошення 2008 року Європейським роком міжкуль-
турного діалогу як процесу, який “включає відкритий та шанобливий обмін 
або взаємодію між окремими особами, групами та організаціями з різним 
культурним походженням або світоглядом”. Подібний крок мав на меті по-
глиблення розуміння різноманітних точок зору та практик, посилення участі, 
свободи та здатності робити вибір, виховання рівності і активізацію творчих 
процесів задля зміцнення взаємної поваги у контексті сильного культурного 
розмаїття та вирішення складних реалій суспільств держав-членів та спів- 
існування різних культурних ідентичностей і вірувань, а також підкреслення 
внеску різних культур у європейські суспільства і спадщину та ефективне 
врегулювання конфліктів [3].

На рівні політичних інститутів Європейського Союзу, зокрема Європей-
ської Комісії, завжди визнавали, що освіта і культура — це “ключ до майбут-
нього” як для окремої людини, так і для ЄС в цілому, свідченням чого висту-
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пає навіть девіз “Єдність у різноманітті”. І дійсно ЄС та його держави-члени 
змогли використати унікальні сили та багатство своїх націй для досягнен-
ня безпрецедентного прогресу. Було визначено, що у спільних інтересах  
усіх держав — членів ЄС має бути використання повного потенціалу осві-
ти та культури як “рушійної сили для створення робочих місць, соціальної 
справедливості, активної громадянської позиції, а також як засобу відчути 
європейську ідентичність в усьому її різноманітті”. Адже освіта і культура 
допомагають зробити Європу привабливим місцем для життя, навчання та 
роботи, що “відзначається свободою та спільними цінностями, які знаходять 
відображення у фундаментальних правах та відкритому суспільстві”. Саме 
освіта “формує основу для активної громадянської позиції та допомагає за-
побігти популізму, ксенофобії та насильницькій радикалізації”. Натомість 
культурне розмаїття Європи є силою, яка підживлює творчість та інновації, 
і водночас виступає спільною основою, що становить відмінну рису євро-
пейського способу життя. “Розуміння та збереження нашої культурної спад-
щини та різноманітності є передумовами для підтримки нашої культурної 
спільноти, наших спільних цінностей та ідентичності”, — стверджується у 
повідомленні Європейської Комісії до зустрічі лідерів у Гетеборзі (2017 р.) 
[2].

ЮНЕСКО визначає такі принципи існування інтеркультурної освіти: по-
вага культурної ідентичності людини, що забезпечує надання культуровід-
повідної та якісної освіти для всіх; надання можливостей кожному здобути 
знання, уміння та навички, необхідні для досягнення активної та повноцін-
ної участі в житті суспільства, які, поміж іншого, виховують повагу, розу-
міння та солідарність між людьми, етнічними, соціальними, культурними і 
релігійними групами та націями [4].

Погодимося з дослідниками, що на формування у молоді ціннісних орі-
єнтацій демократичного, багатокультурного суспільства спрямовані такі 
елементи інтеркультурної освіти: усвідомлення місця своєї культури в за-
гальнолюдській культурній спадщині, повага до рідної культури та держави; 
прийняття факту швидкоплинності змін у сучасному світі; розуміння про-
блем, що стоять перед людською цивілізацією, та їх наслідків; здатність до 
толерантного сприйняття інших культур, до їх порівняння з рідною культу-
рою; єдність у розумінні загальнолюдських цінностей; розвиток і формуван-
ня системного та планетарного мислення; підготовка до участі у вирішенні 
проблем як своєї країни, так і світу в цілому [1, 27].

Таким чином, саме міжкультурний діалог та інтеркультурна освіта  
можуть стати дієвими інструментами для вирішення численних соціальних 
проблем сучасності, що визнано на рівні провідних політичних інститутів 
Європи. Перспективним вбачає розгляд досвіду окремих країн Європей-
ського Союзу в аспекті досліджуваної проблеми.
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особлиВосТі  робоТи  з  обдароВаними  уЧнЯми  
В  умоВаХ  дисТанціЙноГо  наВЧаннЯ

У сучасному світі великого значення набуло дистанційне навчання. На-
вчання за цією формою навчання дає змогу навчатися, не виходячи з дому, 
користуючись інтерактивними технологіями. Така форма навчання має пев-
ні переваги: технологічність, економічність, рівність, нові методи вкладання, 
доступність, володіння своїм часом (під час асинхронного навчання), цілодо-
бова доступність навчального матеріалу. 

Дистанційне навчання має законодавче підґрунтя, а саме Закон України 
“Про вищу освіту”, розроблену і затверджену Кабінетом Міністрів України 
“Концепцію розвитку дистанційного навчання в Україні”. Та, на привеликий 
жаль, відсутні чіткі вказівки, щодо роботи з обдарованими учнями. 

Як результат, з’являються такі проблеми:
• виявлення обдарованості (точніше, складність виявлення обдаровано-

сті за рахунок обмеження спостереження, неправдиві відповіді на те-
стуваннях, що призводить до хибної інтерпретації результатів);

• труднощі підготовки до олімпіад (небажання вчителя витрачати свій 
час, відсутність зацікавленості та бажання, втома учнів);

• відсутність відповідного обладнання;
• недостатній очний контакт між учителем та учнями.
Погоджуючись із думкою Г. Додика: “Обдарована дитина — це дитина, 

яка вирізняється яскравими, явними, іноді видатними досягненнями в тому 
чи іншому виді діяльності. Тобто, обдарованість визначається вищими по-
казниками розвитку здібностей дитини, вони випереджають темп розвитку 
здібностей її однолітків” [1]. 
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Отже, враховуючи проблеми під час дистанційного навчання, обов’язково 
вчитель повинен залучитися підтримкою батьків обдарованої дитини.

Батьки відіграють велику роль як у розвитку, так і в діагностиці вияв-
лення обдарованості, саме вони дають підтримку та впевненість у її силах. 
Зменшення критики дитини піднімає самооцінку та бажання розвивати свої 
здібності. Тобто прагнення вчителя та батьків повинно співпадати й макси-
мально комфортно підходити для дитини.

У свою чергу, вчитель повинен володіти комп’ютерними навичками,  
креативом, уміти володіти своїм часом, бути готовим до виникнення про-
блем, мати критичне мислення, вміти прислухатись до дитини, розбиратися 
в особливостях психології обдарованих дітей, мати широке коло інтересів та 
вмінь, добре почуття гумору та бути терплячим. Обов’язковою умовою для 
вчителя обдарованої дитини є її схильність до самонавчання.

Далі розглянемо кілька методів роботи з обдарованими дітьми:
1.“Мозковий штурм” — це метод розв’язання проблем. Під час дистан-

ційного навчання можна використовувати дошку Mirо. Ця дошка допоможе 
працювати одночасно з групами дітей та візуалізувати свої думки.

2. Метод проблемних ситуацій. Мета такого метода — активізувати увагу 
учня та підвищити зацікавленість до теми.

3. Принцип м’якого змагання. Під час використання цього метода повинні 
переважати запитання творчого характеру.

4. Урок-екскурсія. Для поглиблення знань.
5. Інтелектуальні ігри.
6. Індивідуальні завдання більш складного характеру.
7. Застосування гри для навчання Minecraft Education (гра допоможе на-

очно виконувати завдання, поглибити знання).
Важливим завданням виявлення серед багатьох дітей саме обдарованих. 

Процес складний і потребує багатьох знать та вмінь учителя. Велике значен-
ня відіграють не лише об’єктивні дані, але й успішність.

У процесі виявлення обдарованих дітей застосовують різні методики та в 
подальшому спостерігають за їх успіхами.

Форма роботи з обдарованими дітьми може бути:
1. Групові (невеликими групами).
2. Індивідуальні (заняття проводяться з кожною обдарованою дитиною 

окремо за індивідуальним планом).
3. Факультативи.
4. Участь в олімпіадах.
5. Конкурси з різним ступенем складності.
Важливе значення для роботи з обдарованими дітьми відіграють умови 

праці чи навчання обдарованої дитини:
1. Створення умов для розвитку творчих здібностей.
2. Створення умов для експериментального пошуку.
3. Присутність творчого потенціалу у вчителя.
Основним завданням дистанційної освіти для обдарованих дітей є всебіч-

ний розвиток дитини чи поглиблення її знать, враховуючи вік, психологічні 
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аспекти збільшуючи мотивацію та інтереси, підвищити бажання до самостій-
ної роботи та самооцінювання.

Сьогодні дистанційна освіта розглядається як нова педагогічна техноло-
гія або комплекс, що використовує у взаємодії та взаємодоповненні всі ві-
домі технології навчання, підкоряється основним законам педагогіки, хоча і 
трансформує їх відповідно до нових умов навчання і вимагає певного пере- 
осмислення в межах закладів освіти [3].

Роблячи висновки, можна сказати, що вчитель під час дистанційного на-
вчання повинен не тільки розуміти проблеми, а й уміти їх вирішувати. Вели-
ке значення відіграють знання та вміння вчителя під час роботи чи діагности-
ки обдарованості в дитини. Форму роботи та методи вчитель також обирає 
самостійно. Тобто вчитель виконує складну роботу, витрачає свій вільний 
час лише за власної ініціативи.
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саноГенноГо  мисленнЯ  
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Проведення уроків, пар, індивідуальних занять, консультацій тощо, тобто 
будь-якого виду навчальних занять із здобувачами освіти проводиться нині 
у доволі складних умовах. Періодичні тривалі карантинні обмеження внас-
лідок розповсюдження COVID-19 в усьому світі змінилися на надскладні 
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соціальні, економічні, побутові, міграційні, навчальні негаразди, пов’язані із  
повномасштабною війною росії проти України, що розпочалася 24 лютого 
2022 р. Одним із внутрішніх ресурсів подолання негараздів психологічного 
та фізичного здоров’я у суб’єктів навчання вважаємо формування та розви-
ток саногенного мислення у процесі проведення навчальних занять. 

Є різні формулювання поняття саногенне мислення. Так, В. Дуб визна-
чає саногенне мислення, як тип мислення, що зменшує внутріособистісний 
конфлікт і психічну напруженість та допомагає позбутися негативних на-
слідків емоційного стресу, сприяє саморегуляції й усвідомленню людиною 
різних емоцій, бажань, потреб, і у такий спосіб запобігає захворюваності 
[1]. Науковці В. Бобрицька, Л. Киричук, В. Калошин, С. Ткачук, М. Мольц, 
О. Капшученко, І. Лапченко називають саногенне мислення також позитив-
ним мисленням, особливо, коли мова йде про підтримку позитивного образу 
власного “Я” суб’єкта навчання через певні досягнення та успіхи. 

Поняття “саногенне мислення” походить від лат. sanitas – “здоров’я” і 
грец. genesis — “походження”. Його можна розглядати як тип мислення, яке 
свідомо спрямовується на подолання негативних емоційних станів і психіч-
не оздоровлення особистості. 

Після двох місяців війни та поступового налагодження освітнього про-
цесу в тих навчальних закладах, які не знаходяться на окупованих те-
риторіях, як викладачі, так учні і студенти зіштовхнулися з проблемою 
психологічної нестабільності. Завдяки спільним зусиллям психологів, пси-
хоторепевтів, викладачів вдається більш менш стабілізувати емоційний стан 
суб’єктів навчання через онлайн-спілкування, у процесі навчання, через різ-
номанітні онлайн-курси, лекції, круглі столи. Гарним прикладом є курс “Ба-
зова психологічна допомога в умовах війни” від професійних психотерапевтів  
Є. Пілецького, О. Єфремової та О. Авдєєва [2]. Автори курсу підготували ві-
деолекції, що містять теоретичні знання, а також практичні техніки для вре-
гулювання різних гострих реакцій. Мета курсу — навчитися вчасно визнача-
ти ознаки стресу та стресових реакцій на нього,  виробити вміння проходити 
кризові стани та стабілізувати як власну психіку, так і оточуючих, знайом-
ство із простими техніками надання першої психологічної допомоги собі та 
оточенню.  Вважаємо, що цей курс може бути корисний як для вчителів за-
кладів загальної середньої освіти, так і викладачів закладів вищої освіти у 
процесі формування та розвитку саногенного мислення суб’єктів навчання.

Цикл заходів пропонує навчально-науковий інститут менеджменту та 
психології ДЗВО “Університет менеджменту освіти” НАПН України. Захо-
дами, які допоможуть розвинути саногенного мислення у суб’єктів навчання 
та підказати викладачам, які саме дії необхідно виконувати у процесі нав-
чання, можуть бути: лекції “Особливості підготовки майбутніх фахівців у 
закладах вищої освіти в умовах воєнного стану”, “Психологічна підтримка 
дітей в умова війни”; круглий стіл “Актуальні проблеми освітнього процесу в 
умовах воєнного стану”, лекцію “Особливості організації освітнього процесу 
для українських дітей, евакуйованих з місця постійного проживання на те-
риторію Республіки Польща” [2]. 
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У процесі саногенного мислення традиційно виокремлюють такі етапи [4]: 
1. Постановка питання (на цьому етапі виокремлюються проблемні пи-

тання, аналізуються умови поставленого завдання).
2. Висунення гіпотез (відбувається пошук можливих напрямів розв’язан-

ня проблемного питання, зміна проблемної ситуації).
3. Перевірка висунутої гіпотези, можливого рішення задачі/проблеми.
4. Перевірка розв’язку (аналіз відповіді або ймовірної помилки) .
Ці етапи учні можуть проходити під час розв’язування якісних задач з 

математики, задач з фізики, виконання лабораторного практикуму, аналізу 
подій на уроках історії, виконанні практичних робіт з інформатики, аналізі 
творів на уроках української мови та літератури тощо. Студентів треба вчити 
проходити зазначені етапи під час розв’язання фахових завдань та проблем, 
гурткової або наукової роботи. 

У процесі розв’язання проблемних завдань з різних предметних галузей 
суб’єкти навчання розвиватимуть метакогнітивні вміння щодо управління 
пізнавальним процесом та зміною способу мислення. Щоразу проходячи  че-
рез усі визначені етапи під час освітньої діяльності, суб’єкти навчання дохо-
дитимуть на усвідомлення неконструктивних програм поведінки в реально-
му житті. 

Вдало продумані викладачем завдання та зацікавлення суб’єктів навчан-
ня проблемними питаннями сприятимуть зануренню у створену ситуацію, 
можливе злиття або ототожнення власного “Я” з образами, що продукуються 
у свідомості у процесі аналізу задачі. Це сприятиме формуванню емоційної 
енергії, відповідним реакціям особистості на подію, що з часом може пере-
творюватися у поведінкові стереотипи, вміння контролювати свої вчинки, 
здатність контролювати свої емоції в реальності.
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Н. САПАРОВА
аспірантка,  
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перспекТиВи  розВиТку  ВиЩої  осВіТи  
В  країнаХ  ценТралЬної  азії

Формування людського капіталу, здатного конкурувати на сучасному 
глобальному ринку праці, спонукає країни інтегруватися до світового та єв-
ропейського освітніх просторів, що, у свою чергу, ініціює здійснення на їх 
теренах реформаційних перетворень у сфері освіти загалом та вищої освіти 
зокрема, і країни Центральної Азії не стали виключенням.

Зауважимо, що на шляху політичних, соціальних, мовних, культурних та 
економічних трансформацій більшість центральноазійських країн (Казах-
стан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан) вдалися до вивчення та запо-
зичення позитивного досвіду зарубіжних, передусім європейських, країн [2]. 
Варто уточнити, що протягом тривалого часу Туркменістан обстоював по-
зицію збереження національних освітніх традицій і тільки нещодавно “від-
крився” для міжнародного досвіду.

Результатом такого міжнародного бенчмаркінгу стало проведення масш-
табних модернізаційних перетворень у галузі освіти загалом та вищої осві-
ти зокрема. Дослідники виокремлюють такі основні їх напрями, як: де-
централізація та приватизація (дозвіл на відкриття закладів вищої освіти 
недержавної форми власності, міжнародних та транснаціональних установ, 
розширення автономії вишів тощо); впровадження заходів підзвітності та 
прозорості (запровадження стандартизованих загальнонаціональних вступ-
них іспитів, регулювання стандартів якості засобами ліцензування, атеста-
ції та акредитації тощо); диверсифікація фінансування (переорієнтація на 
надання освітніх послуг, надання дозволу на навчання на контрактній ос-
нові, залучення грантових та спонсорських коштів тощо); узгодження наці-
ональних та міжнародних освітніх стандартів (шляхом орієнтації на Болон-
ський процес); впровадження дистанційних технологій навчання (надання 
можливостей для здійснення відкритого електронного навчання, розвитку 
віртуального освітнього середовища тощо) [1; 3].

Зупинимося більш детально на аспекті узгодження національних та між-
народних освітніх стандартів. Так, одним із ключових положень Болонської 
декларації визначено дворівневу підготовку в межах бакалаврату та магі-
стратури, що мало на меті сприяння міжнародному визнанню кваліфікацій. І 
хоча Казахстан поки-що залишається єдиною центральноазійською країною, 
яка офіційно долучилася до реалізації Болонської системи (2010 р.), лояль-
ними до неї є й інші країни регіону. Так, Таджикистан навіть планував завер-
шити перехід на нову модель освіти (відповідно до Болонської декларації) до  
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2020 р. Проте станом на сьогодні в Казахстані, Киргизстані, Таджикистані та 
Туркменістані нова ступеневість вищої освіти існує паралельно зі старою мо-
деллю підготовки спеціалістів. І тільки в Узбекистані на законодавчому рівні 
закріплено двоступеневість вищої освіти (бакалаврат і магістратура) [1].

Чи не найбільшою проблемою залишається й запровадження європей-
ської системи перереєстрації одиниць кредитоспроможності (ECTS). Так, у 
Казахстані та Узбекистані було розроблено власні системи трансферу оці-
нок. У Киргизстані ж донині багато закладів вищої освіти застосовують не 
кредитні, а контактні години [2]. Подібна ситуація склалася й у Туркменіс-
тані, де для підготовки бакалавра та магістра застосовується система так зва-
них “залікових одиниць” (система кредитів), а для програми спеціаліста — 
погодинна система [1].

Водночас заклади вищої освіти країн Центральної Азії активно розви-
вають академічну мобільність та опікуються заснуванням міжнародних та  
транснаціональних установ на своїй території. В означеному контексті варто 
згадати про один із найбільш амбітних, інноваційних і перспективних проєк-
тів, яким став Університет Центральної Азії. Заклад (як приватну, незалежну 
та самоврядну установу) було засновано у 2000 р. шляхом державно-приват-
ного партнерства між урядами Казахстану, Киргизстану та Таджикистану в 
асоціації з Мережею розвитку Ага Хана (AKDN), міжнародним агентством 
розвитку, у сфері діяльності якого покращення освіти, охорони здоров’я та 
економічного добробуту в Азії та Африці [3].

Таким чином, перспективи розвитку вищої освіти у країнах Центральної 
Азії вбачаємо у подальшому узгодженні національних та міжнародних освіт-
ніх стандартів шляхом упровадження елементів Болонської декларації, хоча 
єдиною країною, яка на сьогодні стала її офіційним підписантом, залишаєть-
ся Республіка Казахстан.
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канд. пед. наук, ст. наук. співроб.,  
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різноріВнеВа  підТримка  діТеЙ  із  заїканнЯм  
В  умоВаХ  ВіЙни

Сучасні реалії кризових викликів, зокрема умови війни, значно інтенси-
фікують вже існуючі у дітей з особливими освітніми потребами різні типи 
труднощів (фізичні, функціональні, навчальні, соціоадаптаційні), що потре-
бує значної уваги як з боку батьків, так і педагогів.

Людмила Денисова, український політик, державний діяч, народний  
депутат України, омбудсмен, уповноважена Верховної Ради України з прав 
людини, повідомила, що станом на 19 травня 2022 р. у результаті обстрілів 
російськими військами території України пошкоджено 1828 навчальних за-
кладів, у т. ч. 172 з них знищені повністю. Це свідчить про неможливість без-
печного перебування родин з дітьми у деяких областях України, проведення 
очного навчання дітей, про потребу у внутрішньому переміщенні, а досить 
часто в переїзді за кордон, відвіданні іншомовних дошкільних і шкільних  
закладів. 

Психологічно-соціальний аспект наведених чинників негативно впливає 
особливо на дітей із заїканням, які мають не лише мовленнєві, а й психо- 
неврологічні порушення (М. Беро, Г. Олійник, І. Пінчук, Ю. Рібцун, І. Фран-
кова, А. Щолокова, Р. Юрова, Arieh Y. Shalev, Kerry J. Ressler та ін.).

Військові дії прямо чи опосередковано руйнують звичний світ будь-якої 
дитини, особливо із заїканням, призводять до хронічного стресу, спотворю-
ють уявлення про реальність і майбутнє. Саме це зумовлює гостру потребу 
здійснювати цілеспрямовану організовану дорослими різнорівневу підтрим-
ку [1].

Розглянемо можливі форми та прийоми допомоги дітям із заїканням в 
умовах воєнних дій, використовуючи основні стихії (вода, вогонь, земля, 
повітря) у світлі біопсихосоціальної моделі розвитку дитячого організму  
(G. L. Engel).

Підтримку повноцінного функціонування біологічного рівня дитини із 
заїканням варто розпочинати із задоволення її основних фізіологічних по-
треб — це їжа, питво, сон, безпечне місце для перебування. Для заспокоєння 
дитини найкраще використовувати воду — доречно давати її пити малень-
кими ковтками. Якщо дозволяють умови, перед сном занурити ноги дити-
ни до колін у теплу воду з розчином звичайної чи ароматизованої морської 
солі (лаванда, хвоя). Це забезпечить зняття психоемоційного напруження та 
сприятиме кращому засинанню.
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Значно відрізняється від сили води енергія стихії вогню, вона зовсім інша. 
За можливості слід якомога частіше перебувати з дітьми на свіжому повітрі 
під впливом сонячних променів, які не лише наповнять дитячий організм віта-
міном Д, а й сприятимуть розслабленню під впливом тепла “лагідного вогню”. 
Наповнення всього організму енергією вогню можна здійснити, інтенсивно 
розтираючи одну долоню об іншу та прикладаючи до різних частин тіла. Це 
можна здійснювати симетрично (очі, вуха, щоки, коліна, лікті (навхрест),  
нирки) або асиметрично, ніби поступово огортаючи теплом усе тіло. Прямий 
образ активного, дещо агресивного вогню не підходить для роботи з дітьми 
в умовах воєнних дій, адже може викликати ретравматизацію, наприклад, 
від побачених пожеж. Саме тому, не називаючи стихії, доцільно заохочувати 
дітей при мінімальній руховій активності, з метою вивільнення подавленої, 
прихованої агресії, інтенсивно стрибати з опорою на всю ступню (можна з од-
ночасними різкими рухами рук згори донизу), глибоко та активно присідати. 

Енергія стихії повітряного простору є прозорою та зрозумілою, адже без 
повітря, насиченого киснем, немає життя. Слід якомога частіше провітрюва-
ти приміщення, за можливості перебувати на свіжому повітрі, адже прогу-
лянки — невід’ємна складова режиму дня дітей у будь-який час. Надування 
повітряних кульок у період воєнного стану не є доцільним, адже, раптово 
луснувши, вона може налякати не лише дітей, а й дорослих. А от пускан-
ня мильних бульбашок — цікаве та корисне заняття, позаяк сприятиме ви- 
робленню плавного тривалого дихання, яке в умовах стресу часто порушу-
ється, стає переривчастим і поверховим.

Стихія землі, так само як і води, є материнською, дбайливою. При виник-
ненні неприємних переживань, страху доцільно запропонувати дитині щіль-
но притулитися спиною до стіни, відчути опору. Слід пам’ятати, що не варто 
несподівано підходити до дитини через спини, щоб не налякати її. З метою 
створення осередку чи “кокона” безпеки можна загорнути дитину у плед або 
разом із нею зробити халабуду з ковдри. Відчуття захищеності викликають 
також обійми, м’язова релаксація, погладжування по спині, голові, руці. По-
тирання кінчика носа, розтирання точки між підмізинним пальцем і мізин-
цем (так звана “точка паніки”), прикладання руки до живота (на три пальці 
нижче сонячного сплетіння) і легке поплескування нею, звичайне підняття 
навшпиньки та різке опускання на п’яти сприятиме відновленню у дитини 
відчуття заземлення. 

Стабільність діяльності другого, більш високо організованого психічного 
рівня, напряму пов’язана з когніцією та водночас уявою. Материнський об-
раз води стане в нагоді, коли батьки чи особи, які їх замінюють, будуть гово-
рити дитині про те, що вони поряд і обов’язково зможуть їй допомогти, адже 
точно знають як це зробити. Якщо дитина роздратована, можна запропону-
вати їй уявити спокійне прозоре блакитне озеро або білу пухнасту легеньку 
хмаринку, що допоможе відчути хвилі спокою, розслаблення та врівноваже-
ності. Якщо дитина надто в’яла, пасивна, депресивна, доцільно запропону-
вати уявити бурхливу стрімку повноводну річку, що сприятиме активізації, 
набуттю сил, бадьорості та впевненості. 
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Вода, пензлик і фарби — незамінні помічники при вираженні на аркуші 
паперу своїх глибинних переживань. Навіть назва акварельних фарб похо-
дить з латинської “aqua”, що означає “вода”. Властивістю акварельних фарб 
є те, що вони добре розчиняються у воді, а один колір плавно перетікає в 
інший. Саме аквареллю якнайкраще малювати веселку — символ радості та 
віри в щасливе майбутнє.

Енергія вогню може бути руйнівною, а може, навпаки, зігрівати, напов-
нювати світлом і теплом. Споглядання на полум’я свічки допоможе дитині із 
заїканням розслабитись і позбутись напруження. Саме в такі хвилини можна 
звернутися з молитвою до Бога, адже віра є надзвичайно могутнім символом 
підтримки. На рівні гарячих сердець рідним бажано постійно говорити дити-
ні про свою любов. 

Енергія повітря стане в нагоді при сильному переляку, відчутті тривоги 
та небезпеки. Саме тоді потрібно запропонувати дитині зробити глибокий 
вдих через ніс і плавно тривало видихати, акцентуючи увагу саме на видиху. 
Виконання розслаблюючих дихальних вправ допоможе заспокоїтись, а ак-
тивізуючих (часті ритмічні вдихи-видихи) — сприятимуть виробленню кон-
центрації уваги, інтенсифікації мисленнєвих процесів. 

Стихія землі, як свідчить сама назва — це ґрунтовна опора. Саме завдя-
ки їй на рівні думок і відчуттів з’являються твердження: “Я вмію”, “Я знаю”,  
“Я можу”, “У мене все вийде”. Тому можна пропонувати дитині уявляти себе 
велетенським деревом, у якому коріння (ноги) міцно тримається за землю, 
могутній стовбур (тулуб) прямий і непохитний, а гілля (руки) спрямовані 
до сонця. Якщо у дитини виникає незначне занепокоєння, рідні можуть обій-
мати її, говорячи: “Я з тобою. Я тебе не залишу. Я весь час буду з тобою”. 
Проте, якщо тривога надзвичайно сильна та від пережитого всередині ніби 
все труситься, доцільно виконати вправу “Відбійник” — уявити робітника, 
який відбійником пробиває асфальт, при цьому напружуватись і постійно 
дрижати всім тілом.

Стабілізація соціального рівня залежить від якості наявних міжособистіс-
них контактів. Щоб полегшити спілкування, можна, використовуючи образ 
води, запропонувати дитині зробити вдих і на видиху плавним спокійним 
струмочком спрямувати питання чи відповідь до співрозмовника. Внутріш-
нє напруження, що виникає, конфлікти з однолітками чи дорослими можна 
уявно чи асоціативно у вигляді зіжмаканої серветки кинути у воду та вилити 
її, наприклад, в унітаз, спустивши воду. Якщо потрібно досить чітко відсто-
яти свою позицію, довести правильність своїх міркувань, у цьому допоможе 
образ твердого прозорого льоду.

Енергія вогню є життєдайною. Реально спілкуючись або пригадуючи  
когось із друзів чи рідних можна із самої глибини свого серця надсилати 
теплі промінчики турботи та любові, малювати сердечка на папері, стінах,  
землі. Стихія повітря надзвичайно легка. Так само, з видихом, можна відпу-
скати обрáзи на певні вчинки або ненароком промовлені кимось неприєм-
ні слова. Енергія землі дарує стабільність, спокій, упевненість. При цьому  
голос набуває гучності та сили, зникає низька самооцінка та неприйняття 
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себе, з’являється інтерес до спілкування, покращується адаптація до нових 
умов.

Дітям із заїканням не вистачає ані соціальної, ані фізіологічної, ані пси-
хологічної зрілості. Психотравматизація внаслідок пережитих загроз, втрата 
дітьми почуття безпеки породжує виникнення психосоматичних симптомів 
як специфічних засобів інформування оточуючих про свої страждання та за-
хисту від загрозливого досвіду — енурез, фобії, алергічні реакції, негативні 
поведінкові прояви тощо.

Інтегративна парадигма допомоги дітям з особливими освітніми потре-
бами, зокрема із заїканням, спрямована на індивідуальну підтримку кожної 
дитини з урахуванням її інтересів, здібностей, характерологічних рис. І саме 
у стресогенних умовах така різнорівнева підтримка має бути максимально 
доступною, зрозумілою та дієвою.
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На сьогодні, у ХХІ ст., спостерігається відродження авторитету освіти, 
культивування виховного процесу, знань та науки. В Україні активно роз- 
робляються та підтримуються на рівні уряду мережі альтернативних закладів 
для навчання дітей, впроваджуються інновації, відбувається технологізація 
освітньої діяльності, використовуються найкращі зразки Європейської педа-
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гогіки. Однак, добре відомо, що жодна освітня система не виникає відокрем-
лено від історичних подій, вона є точним віддзеркаленням соціальних змін 
і потреб суспільства. Так і освітня система нашої держави має величезний 
обсяг попередніх надбань. Хроніка розвитку української дошкільної освіти 
має багатовікові традиції.

Починаючи с дев’ятнадцятого століття значна увага приділялася покра-
щенню освітніх послуг, що надавалися в дошкільних установах. Науковці та 
педагоги минулого (Х. Алчевська, І. Блажкевич, Г. Ващенко, Л. Виготський, 
Г. Гринько, А. Домбровський, А. Животко, Н. Кобринська, Д. Лазуркіна, 
Т. Лубенець, В. Сухомлинський, С. Русова, О. Усова, С. Шацький) і сього-
дення (В. Андрущеко, Л. Артемова, І. Бех, О. Білан, І. Бічева, З. Богданова, 
А. Богуш, В. Бондар, І. Браташнікова, В. Булгакова, В. Варламова, О. Волков,  
Н. Гавриш, О. Гевко, О. Духнович, С. Карпова, О. Кононко, К. Крутій, С. Ла-
дивір, Л. Лашкова, Н. Лисенко, С. Лозинська, Н. Манько, З. Ногачевська,  
Л. Парамонова, Т. Поніманська, Л. Прокопенко, О. Савченко, Л. Тищук,  
А. Шевчук, К. Щербакова, О. Янко) у своїх наукових працях підкреслюють 
самоцінність дошкільного віку та важливість активного навчання у цей період. 

Оскільки в Україні масове поширення навчальних закладів для дітей 
припадає на кінець ХІХ ст. — початок ХХ ст., то доцільно розглядати цей 
часовий відрізок, як повноцінний етап становлення дошкільної освіти. Од-
ним з перших, хто визначив дошкільне навчання як невід’ємний компонент 
загальної освіти, був відомий український реформатор, борець за народну 
освіту, педагог, політичний активіст — Григорій Гринько [4, 37]. Він вважав, 
що головна мета дитячих освітніх закладів полягає у створенні оптимальних 
умов для фізичного, морально-етичного розвитку та якісних змін інтелекту 
дітей [2, 29–30]. За словами діяча, велика відповідальність покладається на 
педагогічний колектив. 

Українська спільнота ідейних педагогів минулого століття наполягала на 
радикальних трансформаціях системи освіти, насамперед — це відсутність 
пасивності з боку вихователів та пошук шляхів до залучення дітей усіх со-
ціальних верств населення. Експериментальні дослідження, які проводили-
ся на тлі політичних змін (процес консолідації українських земель, активне 
розгортання національного руху, зростання етнічної самосвідомості) мали 
неабиякий вплив на методи і форми роботи, що обиралися з метою розвитку 
і формування особистості дитини дошкільного віку. На цій основі розвива-
лася теорія та практика дошкільної педагогіки. Основними нормативно-пра-
вими документами, які регулювали освітній процес, були: радянська декла-
рація “Про дошкільне виховання”, стаття про “Регламент дитячих садків”, 
інструкція “Ведення осередку та дитячого садку”. Через нестачу повномасш-
табної професійної підготовки фахівців, часом навчання зводилося до наси-
чення освітнього процесу теоретичними знаннями, а такі види діяльності, як 
гра, маніпулятивно-предметна діяльність, майже не були впроваджені. 

Одним із негативних чинників, що гальмували прогресивні зміни до-
шкільної педагогіки стала війна. Проте вже у перше післявоєнне десятиліття 
відбулося перевидання оновленого керівництва для вихователів (вихован-
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ня сиріт або дітей із неповних сімей, дошкільників з послабленим здоров’ям 
тощо), друкуються посібники для викладачів дошкільної освіти, тривала по-
силена робота зі створення програмно-методичного забезпечення. Не мож-
на залишити поза увагою внесок у розвиток дидактики Олександри Усової  
[6, 175–176]. Саме вона вбачала важливість добору методики навчання від-
повідно до психофізичних особливостей кожної дитини індивідуально, та 
підкреслювала необхідність мотиваційного аспекту навчальної діяльності. 
У її наукових роботах виділено кілька основних принципів, що мають відо-
браження в сучасній системі дошкільної освіти та Базовому компоненті до-
шкільної освіти: 

• дитиноцентризм, гуманістична спрямованість виховання, демократич-
ний стиль спілкування, формування поваги до Батьківщини, бережли-
вого ставлення до природи, любові до сім’ї; 

• орієнтація на розвиток особистості, зміцнення психічного та фізичного 
здоров’я, а також, розвиток мисленнєвих процесів; 

• підтримка індивідуальних схильностей, здібностей та інтересів; 
• відмова від ідеологізації процесу навчання, прищеплення загально-

людських цінностей.
Як бачимо, багаторічний досвід переконливо доводить, що саме такий під-

хід до організації системи дошкільної освіти й створив сприятливі умови для 
подальшого становлення цієї галузі педагогіки. Сучасна дошкільна освіта — 
це не просто результат величезних змін у науці, це відображення новітнього 
соціуму. Саме нове розуміння ролі освіти у суспільстві й зумовило більшість 
інноваційних процесів. Аналогічним чином модерні технології, глобалізація 
форм і методів, комп’ютеризація навчального процесу дають змогу значно 
розширити зміст освіти. Сутність інноваційних процесів, що формують си-
стему дошкільної освіти, це насамперед якісні перетворення кожного еле-
мента, що є компонентами цієї системи [1, 6]. Характерною особливістю су-
часних дітей є перенасичення інформацією, через це вони мають підвищену 
потребу до її правильного подання та осмислення. Використання інноватики 
при організації освітньо-виховної діяльності значно підвищує пізнавальну 
активність та мотивацію дошкільнят до навчання, що у свою чергу, сприяє 
найбільш широкому розкриттю індивідуальних схильностей та творчої ді-
яльності дитини. Базуючись на результатах сучасних досліджень, зазначимо: 
саме активна та цікава навчальна діяльність, що торкається емоційної сторо-
ни, здатна задовольнити інтерес сучасного дошкільника [3]. 

Опікуючись процесом удосконалення системи дошкільної освіти. на-
вчальні установи повинні ретельно підходити до впровадження інновацій. 
Звичайно, що це передбачає спільну і цілеспрямовану діяльність педагогів, 
оскільки саме вони регулюють навчальний процес [5, 246]. Проте, така діяль-
ність повинна повністю відповідати окресленим напрямам розвитку системи 
дошкільної освіти у Базовому стандарті та новій редакції Закону України 
“Про дошкільну освіту”: 

1. Сприйняття первинної ланки освіти, як окремого значущого елемента 
навчання упродовж життя, а не лише як підготовчого етапу до школи. 
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2. Створення доброзичливих партнерських стосунків між педагогами та 
вихованцями. 

3. Охоплення максимальної кількості дітей, що залучені до навчання.
4. Творчий характер педагогічної діяльності. 
5. Практична направленість набутих знань, умінь та навичок для подаль-

шого успішного навчання.
6. Постійний моніторинг якості навчання та професійного рівня педагогів.
7. Відповідність змісту навчальних програм до соціокультурних змін.
8. Розширення спектру варіативних програм для дітей з особливими по-

требами.
9. Кваліфікований психологічний супровід під час адаптаційного періоду 

у закладі дошкільної освіти. 
10. Визначення дошкільного віку, як унікального етапу, коли дитина роз-

вивається у всіх напрямах (фізично, розумово, культурно, емоційно).
Звичайно, перелічили основні пріоритети, визначені законодавством. Сут-

ність викладеного зводиться до логічного висновку, що порівняно з портретом 
сучасного дошкільника з однолітком навіть десятиліття тому, стає очевидним 
увесь спектр відмінностей: темпи фізичного розвитку, рівень пізнавальної ді-
яльності, світосприйняття, усвідомлення норм і правил соціуму, ставлення до 
оточуючих. Неможливо, виховуючи і навчаючи сучасну дитину, використо-
вувати лише базові підходи, тому динаміка змін має торкатися усіх учасників 
освітнього процесу: дітей, педагогічного колективу та батьків, задля єдиної 
мети — становлення гармонійної маленької особистості.
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Аналіз сучасних наукових досліджень з формування знань у студентів 
за умов впровадження системи змішаного навчання показав, що проблема 
поєднання аудиторної та самостійної роботи є досить актуальною та пер-
спективною на сучасному етапі розвитку освіти та електронного навчання. 
В умовах інформаційно розвинутого суспільства потрібна зміна принципу 
організації класичного освітнього процесу: зменшення аудиторного наван-
таження, збільшення частки самостійної роботи студентів завдяки впрова-
дженню дуальної освіти, підвищення рівня аналітичного пошуку в мережі 
з використанням інформаційно-комунікативних технологій, доступу до від-
критих джерел та електронних носіїв інформації, дистанційної освіти у будь-
яких освітніх закладах світу, а у разі їхньої відсутності, створення власних 
відкритих освітніх сервісів [1]. Саме тому одним із дієвих напрямів функціо-
нування інформаційно-освітнього середовища класичної освіти є реалізація 
концепції змішаного навчання (blended learning) як процесу, що передбачає 
створення комфортного освітнього інформаційного середовища, системи ко-
мунікацій, які надають всю необхідну навчальну інформацію, що і впрова-
джується в системі професійної підготовки фахівців на базі класичних уні-
верситетів.

Відповідно до наказу № 0205-1/084 від 4 березня 2016 р., в Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна підготовлено каталог від- 
критих джерел електронного навчання за фахом (освітнім напрямком) з та-
ких платформ масових відкритих онлайн-курсів, як-от Coursera, Khanaca- 
demy, Canvas, Udemy та Eliademy тощо, на які надано посилання відповід-
но до навчальних тем та розділів і які активно впроваджується в освітньому 
процесі як самостійна робота до розділу чи всього курсу. Завдяки активному 
впровадженню системи E-Learning в ХНУ імені В. Н. Каразіна шляхом вико-
ристання під час аудиторної та самостійної роботи відкритих освітніх серві-
сів з каталогу відкритих джерел електронного навчання за фахом (освітнім 
напрямом), дистанційних курсів, відкритих дистанційних курсів, розміщених 
на базі Центру електронного навчання, сформувалася система змішаного нав-
чання, яка спрямована на здобуття якісної сучасної освіти [2].

Одночасно відбувається трансформація системи класичної освіти та 
створення відкритих освітніх ресурсів — дистанційних курсів на базі LMS 
Moodle, які створюють нові умови для навчання завдяки реалізації відкри-
тості та доступності навчання, знайомлять учасників освітнього процесу з 
системою LMS Moodle (інтерактивні завдання, тести, додаткова література 
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та посилання на корисні інформаційні ресурси, форуми з відповідної пробле-
матики із провідними фахівцями з інших ЗВО), стають інформаційним май-
данчиком задля виконання самостійної роботи, участі в олімпіадах і конкур-
сах на базі LMS Moodle та відкривають нові можливості задля використання 
елементів системи LMS Moodle з метою побудови електронної системи діа-
гностики (педагогічні та валеологічні вимірювання) [3; 4].

Саме тому сучасні навчальні пріоритети трансформуються з викладання 
на тьютерство, з навчання на самостійну діяльність студентів в освітньому 
процесі. У цьому зв’язку пропорційність між аудиторними та позааудиторни-
ми заняттями викликала пильну увагу до проблеми організації самостійної 
роботи студентів у загалом. Стратегічно на перший план виступає вихідний 
рівень самостійності, з яким прийшов абітурієнт у зіставленні з вимогами до 
випускника вищої школи.

Активно впроваджується система змішаного навчання при вивченні дис-
циплін на економічному факультеті. Таким прикладом є дистанційний курс 
“Психологія управління”. Дистанційний курс “Психологія управління” роз-
міщений в базі LMS Moodle Центру електронного навчання Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна для студентів денної та за-
очної (дистанційної) форм навчання. Впродовж навчання відбувався доступ 
студентів до якісних електронних матеріалів, розташованих в дистанційних 
курсах, завдяки чому вони мали змогу не лише ознайомлюватися із повним 
переліком інформаційних матеріалів (підручників, посібників, текстів лек-
цій, презентацій та інформаційних посилань), а також планувати і викону-
вати самостійну роботу у будь-який зручний час, підтримувати зв’язок із ви-
кладачем, мати коментарі та оцінки за складеними завданнями з тем курсу. 

Такий вид навчання слугує певним способом організації процесу освіти 
(учбово-комунікаційна взаємодія опосередкована) і має змогу бути вико-
ристаним у всіх формах навчання (очна, заочна, навчання з використанням 
засобів телекомунікації, поштового листування та ін.). При використанні 
дистанційного навчання скорочується аудиторне навантаження й більшає 
частка самостійної роботи здобувача освіти. Розробка  електронних підруч-
ників з курсу “Психологія управління” і навчальних програм є необхідними 
для підвищення ефективності самостійної роботи студентів. Використання 
у процесі освіти комп’ютерних технологій, в сучасних умовах, є чинником, 
сприяючим активізації самостійної роботи студентів, під час виконання якої 
він (студент) вчиться та набуває вміння самостійно обирати джерела інфор-
мації, економити та планувати час, ознайомлюється та прилучається до ети-
ки міжнародного спілкування, вчиться об’єктивно оцінювати свій потенціал, 
ділові якості, особистісні риси.
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ФормуВаннЯ  Гендерної  кулЬТури  
маЙбуТніХ  псиХолоГіВ

Актуальність обраної теми підтверджується тими змінами, які відбува-
ються в українському суспільстві протягом останніх років. Країна впевнено 
йде по шляху євроінтеграції і прийняття європейських цінностей, “невід’єм-
ною складовою яких є гендерна рівність. Водночас багато українських гро-
мадян і громадянок не визнають наявність у суспільстві дискримінації за 
ознакою статі, не помічають гендерних проблем та не уявляють, як узагалі 
це стосується жінок і чоловіків” [1]. Дуже важливо у цьому сенсі сформу-
вати в української молоді гендерну культуру, і значна роль у цьому процесі 
належить саме системі освіти. Дослідженнями гендерної проблематики за-
ймалося багато вітчизняних науковців, серед яких Т. Говорун, О. Кікінежді, 
Т. Марценюк, М. Ткалич, Л. Шевченко, О. Щотка та ін. Проте ще й досі у 
цій сфері залишається чимало неопрацьованих аспектів, зокрема стосовно 
врахування гендерних питань у змісті вищої психологічної освіти, що зумо-
вило вибір теми роботи. Вважаємо, що дуже важливо, щоб майбутні психо-
логи, яким треба буде аналізувати численні психологічні проблеми клієнтів, 
надавати їм різні види психологічної допомоги, формувати психологічну 
культуру населення, робили це з урахуванням гендерних аспектів. Для цьо-
го нами розроблено й використовується у процесі підготовки бакалаврів 
спеціальності 053 “Практична психологія” спецкурс “Гендерна психологія”, 
який покликаний формувати гендерну культуру майбутніх психологів. За 
визначенням С. Котової-Олійник, “гендерна культура — це система уявлень, 
цінностей, знань, норм, інтересів та потреб, які формують соціокультурні ас-
пекти статі, встановлюють відповідні статуси жінок і чоловіків, визначають 
їхні ролі, взаємини й моделі поведінки у різних сферах життя, впливають на 
форми та результати творчої діяльності статей, визначають їхнє місце у кар-
тині світу” [2].
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Особливо актуальною проблема формування гендерної культури є саме 
для України, оскільки наше суспільство є досить традиційним та інертним у 
сфері гендерних уявлень і стереотипів. І якщо у великих містах, серед осві-
чених верств населення, ці стереотипи змінюються, погляди на гендерні ролі 
чоловіків та жінок стають більш сучасними, з’являються усвідомлення права 
людини на відмінність, повага до людини іншої статі, навички толерантної 
поведінки, то в маленьких містечках, сільській місцевості залишаються до-
статньо жорсткі моделі фемінності та маскулінності, що ретранслюють тра-
диційні гендерні стереотипи. Так, норми жіночої гендерної ролі в традицій-
ному варіанті орієнтують жінку на зв’язок з чоловіком у межах традиційних 
жіночих моделей “берегиня” та “барбі”. Альтернативні моделі (“ділова жін-
ка”, “феміністка”) слабко визнані в українському суспільстві і не сформовані 
повною мірою, що, своєю чергою, унеможливлює створення ідентифікації. 
Серед основних норм чоловічої гендерної ролі виокремлюють успішність 
(статус), фізичну, розумову, емоційну твердість та антижіночність. 

Суспільство досить жорстко контролює дотримання гендерних норм.  
Так, якщо чоловіки беруться за жіночі ролі (домогосподарка, кравчиня, няня, 
прибиральниця, манікюрниця), вони наражаються на висміювання і масш-
табний остракізм. Переважно, суспільні санкції торкаються порушення ген-
дерних норм чоловіками, які ведуть до зниження їхнього соціального стату-
су. За жінками суспільство здійснює строгий контроль у сфері репродукції. 
Від жінки чекають реалізації ролі матері. Якщо ж жінка не прагне бути ма-
тір’ю, вона відчуває суспільний осуд, у неї виникає рольовий конфлікт. По-
ширена думка, що “нормальна” жінка хоче вийти заміж і мати дітей, а всі інші 
інтереси, які вона може мати, є вторинними відносно цих сімейних ролей. 
Жінки, які не хочуть виходити заміж, мати дітей, не отримують задоволен-
ня від спілкування з дітьми, описуються як ненормальні або, щонайменше, 
дивні. Вважається, що для виконання традиційної ролі домашньої господині, 
жінка повинна розвивати свій творчий хист, бути чуйною, жалісливою і тур-
ботливою.

Функціонування гендерних ролей ґрунтується на гендерних стереоти-
пах. Культура кожного суспільства, як і уява соціалізованого в ній індивіда, 
містить узагальнені уявлення про те, якими є чоловіки й жінки та чим вони 
повинні займатися. Такі узагальнені усталені уявлення стосовно спільнот 
чоловіків і жінок загалом називають гендерними стереотипами. Зазвичай усі 
гендерні стереотипи об’єднують у три групи:

1. Стереотипи фемінності та маскулінності приписують людям думку про 
соматичні, психологічні та поведінкові якості, властиві чоловікам та жінкам. 
Маскулінність ототожнюється зазвичай з активно-творчим, культурним по-
чатком, а фемінність — з пасивно-репродуктивним, природним. Ці норма-
тивні уявлення полярно і ієрархічно протиставляють чоловіків і жінок: чо-
ловіки домінантні, незалежні, компетентні, самовпевнені, агресивні, схильні 
міркувати логічно; жінки покірні, залежні, емоційні, конформні, ніжні. 

2. Стереотипи сімейних та професійних ролей, що пов’язані з гендером.  
Вони приписують те, що для жінок головними соціальними ролями є сімейні 
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ролі (мати, господиня), для чоловіків — професійні. Чоловіків прийнято оці-
нювати за професійними успіхами, жінок — за наявністю сім’ї та дітей. Тоді 
як чоловікам пропонується орієнтуватися на досягнення, жінкам потрібна 
орієнтованість на людей і прагнення до встановлення близьких міжособис- 
тісних взаємин. 

3. Стереотипи, пов’язані з діяльністю чоловіків та жінок. Згідно з ними 
покликання жінок — це експресивна сфера діяльності, де головним є вико-
навський і обслуговуючий характер праці. Інструментальна сфера — це сфе-
ра діяльності чоловіків, де головною є творча, управлінська діяльність.

Саме із цими стереотипами пов’язана велика кількість психологічних 
проблем, з якими клієнти звертаються до психологів. Наприклад, нині біль-
шість жінок в Україні працює, тому мають суміщати роботу та сім’ю, од-
нак не всім це вдається успішно. Феномен “рольовий конфлікт працюючої 
жінки” є наслідком великої кількості соціальних ролей, до виконання яких 
залучена жінка (дружина, мати, господарка, дочка, колега, професіонал, по-
друга та ін.), а також суперечливих вимог цих ролей, недостатності фізичних 
та емоційних ресурсів для повноцінного їх виконання. Несумісність ролей 
може стати джерелом стресу. Дослідження показують і більш небезпечні на-
слідки рольового конфлікту: зниження мотивації, активності, сумніви, дисо-
ціацію цінностей щодо своєї професійної діяльності, конфлікти, порушення 
соматичного здоров’я. Або “конфлікт страху успіху”, який виникає в ситуа-
ціях, коли жінка стоїть між вибором двох важливих сфер життя: професій-
них та значущих відносин, що для жінки є несумісними. Страх торкається 
наслідків імовірного успіху: втрата жіночності та втрата сімейних стосунків. 
Психологи відзначають, що стан уникнення успіху формується під впливом 
статево-рольових стереотипів. Жінки занижують рівень своїх здібностей та 
професійну компетентність попри високі досягнення, а коли жінка досягає 
певного успіху, то вона приписує це випадковості, обставинам. Успіх супе-
речить несвідомому образу ідеальної матері: “Ти не можеш бути однаково 
успішна як у роботі, так і в материнстві. Успіх в одному — це невдача в ін-
шому”. Ще одна причина, яка часто лежить в основі негативних переживань 
працюючих жінок, — так зване почуття провини перед сім’єю. Воно повністю 
суб’єктивне і виражається в різного роду самозвинуваченнях (наприклад, що 
діти мало доглянуті, чоловік обділений ласкою і увагою дружини і т. ін.) че-
рез те, що робота забирає у жінки занадто багато часу і сил. Провина впливає 
на них у відносинах з дітьми, у подружніх стосунках, у ставленні до себе та на 
роботі. Поведінка, викликана почуттям провини, є компенсаторною, вона по-
роджується глибокою потребою виправдання, почуттям, що зроблено щось 
неправильно і це необхідно виправити. Почуття провини продукує певні ша-
блони поведінки у стосунках з дітьми. Повернувшись увечері після роботи, 
мати намагається компенсувати дитині весь день, який вона провела без неї, 
не даючи постійним спілкуванням і турботою можливості розслабитися. У 
дитини виникає відчуття “засмиканості”. Щоб компенсувати таку свою по-
ведінку, мати може купувати велику кількість іграшок дитині, виконувати 
всі її бажання або надмірно турбуватися. Подібним чином вона намагаєть-
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ся загладити свою провину і немов би вибачається перед дитиною за свою 
відсутність. Психологи називають таку поведінку матерів “надмірна любов” 
або “поведінка для себе”, стверджуючи, що у цій ситуації іграшки потрібні не 
дитині, а матері, що намагається загладити почуття провини. Отже, у процесі 
виховання дитини почуття провини перетворюється у різні види та форми 
компенсаторної поведінки. Через гіперопіку матері дитина не має можли-
вості відпочити та психологічно відновитися, а навпаки, у неї розвивається 
тривожність, невміння приймати рішення, несамостійність у власному жит-
ті, маніпулятивність.

Саме ці фактори й зумовили створення нами спецкурсу “Гендерна психоло-
гія” для майбутніх психологів. На заняттях обговорюються ці та інші гендерні 
проблеми сучасного суспільства та відпрацьовуються способи їх розв’язання в 
роботі практичних психологів з клієнтами під час проведення індивідуальних 
консультацій та тренінгів, які спрямовані на подолання гендерних стереотипів 
та вироблення ефективних психологічних стратегій рольового переструкту-
рування. Ці стратегії спрямовуються на подолання психологічної дисгармонії 
та рольових суперечностей у клієнтів. Вважаємо, що така підготовка є дієвим 
засобом формування гендерної культури майбутніх психологів.
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Проблема збереження психологічного здоров’я педагога у наші дні набу-
ває особливої актуальності. Адже професійна діяльність вихователя закладу 
дошкільної освіти передбачає значну кількість стресогенних чинників. На-
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слідками їхнього негативного впливу є постійне переживання, дратівливість, 
тривожність, невпевненість, надмірна схвильованість, що негативно познача-
ється на здоров’ї педагога та призводить до професійного вигорання. Важли-
вим завданням вихователя та керівника закладу дошкільної освіти має бути 
робота, що спрямована на збереження та зміцнення психологічного здоров’я, 
а також профілактику професійного вигорання.

У психології розглядаються різні аспекти психологічного благополуччя, 
зокрема дослідження сутності та різновидів благополуччя: психологічного 
(Н. Бредбурн, Ж. Вірна, А. Вороніна, А. Воттерман, Е. Діенер, Д. Канеманн,  
С. Кейес, К. Ріфф, Т. Титаренко); психічного (С. Борисова, А. Василенко, 
Р. Теннант, M. Яхода); суб’єктивного (Н. Бредбурн, Е. Діенер, І. Джидар’ян,  
Р. Еммонс, Д. Канеманн, Л. Куліков, Г.Пучкова, Р. Райан, Р. Шаміонов); 
емоційного (М. Аргайл, О. Гордова, Е. Діенер, О. Калина, І. Скрипічнико-
ва); фізичного (Л. Куліков); духовного (Д. Брозерс, С. Далберт, В. Джастін,  
Д. Леонтьєв, М. Лернер); соціального (Д. Рапхайл, E. Сінгер); професійного 
(Д. Зинов’єва) та ін.

Вченими активно досліджується структура психологічного благополуччя 
(Л. Жуковська, Л. Куліков, К. Ріфф, В. Хащенко); взаємозв’язки психологіч-
ного благополуччя з: батьківськими установками (Л. Жуковська); самоак- 
туалізацією (Г. Пучкова, Т. Шевеленкова); інтернет-залежністю (О. Бєлін-
ська, Р. Єршова, В. Розанов, Т. Семіна) тощо.

Психологічне благополуччя українські науковці на сьогодні активно до-
сліджують у контексті: посттравматичного життєтворення (Т. Титаренко); 
аксіологічного виміру крізь призму якості життя (Ж. Вірна); його специфіки 
в учасників антитерористичної операції (І. Ващенко, А. Коваленко); соціаль-
них потреб (Т. Данильченко); емоційного інтелекту (Е. Носенко, М. Шпак) 
тощо.

Категорія “благополуччя” у “Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови” трактується як “життя в достатку й рівновазі; добробут, 
щастя” [1, 86]. У науковий обіг термін “психологічне благополуччя” ввів  
Н. Бредбурн. Вчений характеризує його як суб’єктивне відчування щастя та 
загальної задоволеності життям [2]. 

У зарубіжних джерелах психологічне благополуччя розглядають як дина-
мічну властивість особистості, яка включає суб’єктивні психологічні складо-
ві, а також пов’язана з адаптивною (здоровою) поведінкою [2; 3]. 

Вагомий внесок у розроблення концепту “суб’єктивне благополуччя” 
здійснив E. Дінер. Він розробив і запровадив шкалу вимірювань — задоволе-
ність життям, яка в подальшому стала стандартом при вимірюванні суб’єк-
тивного благополуччя [3]. 

К. Ріфф психологічне благополуччя визначає як складне багатофакторне 
особистісне утворення, що включає низку компонентів: автономність (здат-
ність бути незалежним, протистояти соціальному тиску і оцінювати себе, ви-
ходячи з власних стандартів); самоприйняття (позитивне ставлення до себе і 
свого минулого); особистісний ріст (сприйняття свого життя як процесу са-
мореалізації); мета в житті (переживання осмисленості життя, наявність за-
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нять, що додають життю сенсу); компетентність (успішне управління навко-
лишнім середовищем, здатність домагатися бажаного); позитивні відносини 
з іншими (здатність бути відкритим спілкуванню і ставитися до інших людей 
тепло, з турботою і довірою) [7]. 

Таким чином, можемо резюмувати, що психологічне благополуччя є базо-
вим переживанням, яке визначає якість життя людини.

Виокремлюють різноманітні соціально-психологічні чинники психо-
логічного благополуччя, зокрема: безпека і комфортність домашнього се-
редовища; атмосфера любові, що характеризується сімейними радощами, 
близькістю і гармонією; відкритість і довірливість міжособистісних взаємин; 
батьківський контроль і включеність в життя дітей; відчуття значущості в 
сім’ї; сімейна підтримка відносин з людьми і видів діяльності дітей за межа-
ми сім’ї [5]. Також виділяють різні підходи до підвищення рівня задоволе-
ності життям особистості: прямі, спрямовані на підвищення задоволеності 
життям, з метою формування більш адаптивних форм поведінки, взаємин і 
цілей [6]; непрямі, спрямовані на вивчення характеру стресора і його детер-
мінант (наприклад, погана підтримка навколишніх, песимістичний атрибу-
тивний стиль), з метою підвищення задоволеності життям [4]. 

Вихователь закладу дошкільної освіти щодня зазнає стрес, беручи на себе 
соціальну відповідальність за виховання, безпеку та здоров’я дітей, ведення 
робочої документації. Уміння педагога вчасно розпізнати в себе симптоми 
стресу, з’ясувати причини, що його зумовлюють, дозволять подолати його 
наслідки. Тому вважаємо важливою роботу щодо забезпечення психологіч-
ного благополуччя вихователя закладу дошкільної освіти.

Отже, проведений аналіз психолого-педагогічної літератури дає можли-
вість стверджувати, що проблема психологічного благополуччя є актуаль-
ною для науковців. Вивчення психологічного благополуччя особистості та 
його складників дозволить краще зрозуміти роль психологічного здоров’я, 
його умов і чинників. Психологічне благополуччя вихователя закладу до-
шкільної освіти є показником здоров’я, соціально-психологічної адаптації і 
ефективності професійної діяльності.
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пракТики  “ВідкриТої  науки”   
Та  демокраТизаціЯ  наукоВої  діЯлЬносТі   
у  закладаХ  ВиЩої  осВіТи 

Феномен “відкритої науки” є одним із провідних напрямів розвитку су-
часної дослідницької діяльності, в тому числі у сфері вищої освіти. Заро-
дившись у сучасному своєму вигляді як відповідь на “кризу реплікації”, що 
постала на початку 2010-х років у психологічній науці, ідея “відкритої нау-
ки” на сьогодні вийшла вже за межі суто академічного дискурсу та становить 
собою предмет декларацій досить широкого рівня, включаючи урядові та 
міжурядові. При чому в цьому випадку проблема перекладу гучних декла-
рацій на мову реальних практик постає, на перший погляд, значно меншою 
мірою, ніж у випадках з іншими подібними ідеями, — адже із самого початку 
“відкрита наука” розвивалася передусім як суто прикладне налаштування на 
трансформацію практик публікацій наукових результатів: із забезпеченням 
відкритого доступу як до них, так і до методів, які використовуються, та да-
них, які оброблюються.

У результаті “відкрита наука” постає перед нами як складний і багатоша-
ровий феномен, як “парасольковий термін”, що включає в себе кілька аспек-
тів і рівнів концептуалізації [3, 118]. Підходи до його розуміння нарахову-
ють і процедури, закликані забезпечити реплікацію результатів наукових 
досліджень, а тому й вільний і відкритий доступ як до них, так і до будь-яких 
їх компонентів, і певні стандарти поведінки вченого, і інструментарій для 
ефективного співробітництва дослідників, і системи оцінки індивідуального 
внеску, альтернативні щодо кількісних показників публікацій, індексу циту-
вань та “престижності” журналів, аж до конституювання /публічної науки”, 
прагнення до інклюзивності дослідницької діяльності та відкритості науко-
вої спільноти, орієнтації на демократичність і рівність у розподілі знань та 
аксіологічні підвалини науки, що відповідають настановам на універсаль-
ність, спільну власність і безкорисливість мотивації до наукового пошуку.

На наш погляд, при всій багатоманітності означених підходів останні, 
більш теоретично, філософськи та аксіологічно, насичені шари феномена 
“відкритої науки” виступають не менш практично налаштованими, ніж при-
кладні аспекти, пов’язані з безпосередніми практиками. Адже сфера ціннос-
тей, ідеалів, мотивацій, що ними керуються люди при здійсненні будь-якої 
діяльності, включаючи діяльність науково-дослідну, визначає результати 
такої діяльності не меншою, а навіть більшою мірою, ніж окремі регламен-
товані процедури та методики. Скажімо можна ретельно регламентувати 
методику написання студентами університету наукових робіт, включаючи 
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курсові та магістерські, можна взяти зі здобувачів вищої освіти та від викла-
дачів кафедри підписку про зобов’язання дотримуватися норм академічної 
доброчесності, прописаної в тому числі й у Законі України “Про вищу осві-
ту”, можна, врешті-решт, встановити процедури автоматичної перевірки ро-
біт на плагіат, — але якщо у студентів і в науково-педагогічних працівників 
не буде в наявності схильності, бажання та мотивації до проведення власних 
наукових досліджень, то подібні заходи залишаться переважно порожніми 
деклараціями, що при всій їх “практичності” не будуть мати жодного вияву 
на практиці. А точніше — будуть мати своїм виявом або ж відсутність дослі-
джень, або ж саме порушення наявних норм.

Така ситуація якраз і відповідає недостатньому рівню демократизації на-
укової діяльності в закладах вищої освіти, передусім вітчизняних. Унаслі-
док певних історичних обставин соціального розвитку демократія зазвичай, 
своєю чергою, сприймається лише як сукупність певних процедур, зокрема 
процедур обрання представників до певних гілок державної влади шляхом 
голосування, — проте ці процедури мають так само мало сенсу з філософ-
ської точки зору, якщо вони не ґрунтуються на більш глибокому розумінні 
демократії як форми культури — як ціннісної основи поведінки людей не 
лише у сфері політичної влади чи державного управління, а насамперед у 
буденному житті, у відносинах із сусідами, на робочому місці. Демократія 
постає в цьому плані як здатність людини до самостійного керування своїм 
життям, як здатність до використання власного розуму — у повній відпо-
відності з класичними ідеями Просвітництва, із засадами класичного типу 
наукової раціональності. Мабуть, у наш час “Нове Просвітництво” якраз і 
має полягати у запровадженні подібного підходу до всіх сфер життя сучас-
ної людини.

А тому демократизація і науково-дослідна діяльність зокрема виступає 
однією з умов реалізації ідей “відкритої науки” — загалом виховання люди-
ни, здатної жити у світі ХХІ ст., що стрімко змінюється, а тому потребує не 
якогось наявного, готового набору знань і вмінь, а здатності постійно онов-
лювати, створювати свої знання та вміння — повністю власними силами та 
за власним рішенням. Можна вказати й на певні наявні практики такої де-
мократизації. Наприклад, у Національному університеті “Одеська морська  
академія” з 2019 р. впроваджено інтерактивний курс з громадянської осві-
ти “Демократія: від теорії до практики” — з метою розвитку активної гро-
мадянської позиції здобувачів та розуміння ними сутності демократичних 
перетворень [2]. Практична орієнтація подібного курсу має свій вияв і в його 
нестандартній структурі: звичні лекції та семінари замінюються інтерактив-
ними вправами, зокрема, проектами публічних дій, які готують та реалізову-
ють самі здобувачі. Такий підхід не просто сприяє вихованню у випускників 
закладу вищої освіти навиків самостійної громадської дії та цінностей демо-
кратично орієнтованої поведінки, а й виступає втіленням третього рівня місії 
класичного університету: поруч із традиційним викладанням та здійсненням 
наукового дослідження, такою має поставати, згідно з викликами настанов 
стійкого розвитку людства, соціальна інновація — практичне застосування 
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освітніх і дослідницьких досягнень закладів вищої освіти для перетворення 
людського суспільства на краще [1]. 

Втім “практичне навчання демократії” не зводиться до реалізації яки-
хось соціальних інновацій за межами закладу вищої освіти, а стосується й 
у першу чергу діяльності всередині такого закладу — як навчальної, так і 
дослідницької. Практичне втілення подібного підходу отримало свій вираз 
у феномені “студентоцентрованого навчання”, який, не зважаючи на наявні 
формулювання і в нормативних актах, і в навчальних програмах, поки що 
залишається далеким від повної реалізації. Адже йдеться саме про те, щоб 
і студенти, і викладачі займалися науковою діяльністю у тому обсязі й осо-
бливо у тому напрямі, до якого вони мають схильність (а не схиляються під 
впливом будь-яких зовнішніх факторів, включаючи наукових керівників чи 
керівників кафедри). Мабуть, лише за цієї умови їх наукові дослідження бу-
дуть мотивовані, а тому й відповідатимуть ціннісним настановам “відкритої 
науки” зокрема та науковому етосу загалом — безкорисливому пошуку істи-
ни, організованому скептицизму, універсальності та повної доступності всіх 
результатів дослідної діяльності.
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реалізаціЯ  осноВниХ  заВданЬ   
ВиВЧеннЯ  дисципліни   
“заГалЬна  пракТика  (сімеЙна  медицина)”  
держаВноЮ  Та  анГліЙсЬкоЮ  моВами   
з  ВикорисТаннЯм  дисТанціЙниХ  можлиВосТеЙ 
проВеденнЯ  пракТиЧниХ  занЯТЬ

Починаючи з 2021 року, кафедра загальної практики (сімейної медици-
ни) Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця почала під-
готовку студентів 6-го курсу всіх факультетів за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем “магістр”.

Порівняно з попередніми роками, у 2022 році при викладанні державною 
та англійською мовами в програмі дисципліни збільшилась кількість годин з 
90 (0 — лекції, 40 — практичні заняття, 50 — самостійна робота студентів) до 
120 (0 — лекції, 50 — практичні заняття, 70 — самостійна робота студентів), 
а також відповідно збільшилась і кількість кредитів ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System) із 3 до 4.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Загальна практика (сімей-
на медицина)” є визначення здоров’я всієї родини, рання діагностика, ліку-
вання та профілактика гострих і хронічних захворювань, а також надання 
невідкладної допомоги на догоспітальному етапі, що сприяє підвищенню 
якості підготовки лікаря для амбулаторного підрозділу охорони здоров’я.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є 
практичні заняття та самостійна робота студентів (СРС), в організації якої 
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значна роль відводиться консультаціям викладачів як державною, так і анг-
лійською мовами.

Опрацювання тематичних планів практичних занять та СРС забезпечу-
ють реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змісто-
вих модулів обома мовами.

Актуальність роботи зумовлена необхідністю правильного застосування 
різних форм контролю i системи оцінювання, що здійснюється відповідно 
до вимог програми дисципліни та інструкцій про систему оцінювання на-
вчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі opганізації 
навчального процесу, затверджених MOЗ України.

Для оптимізації викладання дисципліни державною та англійською мова-
ми було виявлено необхідність опрацювання зі студентами під час практич-
них занять нормативно-правових та організаційно-директивних документів, 
до яких студенти можуть мати миттєвий доступ онлайн з обговоренням та 
наступним контролем з боку викладача. До таких відносяться: Закон Украї-
ни “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” 
від 19.10.2017 р. № 2168-VIII, Закон України “Про підвищення доступності 
та якості медичного обслуговування у сільській місцевості” від 14.11.2017 р. 
№ 2206-VIII, Постанова Кабінету Міністрів України “Про утворення На- 
ціональної служби здоров’я України” від 27.12.2017 р. № 1101, Постанова  
Кабінету Міністрів України “Деякі питання реімбурсації лікарських засобів 
за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення” від 
28.07.2021 р. № 854.

При опрацюванні Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 
26.01.2018 р. № 148 “Про затвердження Примірного табеля матеріально-тех-
нічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, 
які надають первинну медичну допомогу”, наприклад, з’ясовано, що при про-
веденні практичних занять онлайн чи офлайн державною та англійською мо-
вами, раціонально опрацьовувати наказ послідовно, відповідно до розділів: 
основний та додатковий списки обладнання для надання медичних послуг із 
застосуванням телемедицини; обговорювати черговість виконання комплек-
тування оснащення (наприклад, додатковий список застосовується за умови 
комплектності основного списку та відповідно до наявних потреб); надалі 
доречним є обговорення різних медичних аспектів застосування табельного 
обладнання, устаткування та засобів тощо.

Зі сказаного висновується, що при проведенні практичних занять з дис-
ципліни “Загальна практика (сімейна медицина)” державною та англійською 
мовами раціонально використовувати онлайн доступ студентами до норма-
тивно-правових та організаційно-директивних документів з послідовним об-
говоренням розділів наказу та контролем з боку викладача.
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конТролЬ  набуТТЯ  сТуденТами  знанЬ  
під  Час  оЧниХ  Та  дисТанціЙниХ  
пракТиЧниХ  занЯТЬ  держаВноЮ  Та  анГліЙсЬкоЮ 
моВами  зі  спеціалЬносТі 
“заГалЬна  пракТика  (сімеЙна  медицина)”  

Проведення контролю засвоєння студентами знань під час практичних 
занять державною та англійською мовами здійснюється відповідно до вимог 
програми дисципліни зі спеціальності “Загальна практика (сімейна медици-
на)” та інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів 
при кредитно-модульній системі opганізації навчального процесу, затвер-
дженої MO3 України.

Актульність роботи зумовлена тим, що поточний контроль здійснюється 
на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей з кожної 
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теми, а кінцевий контроль з дисципліни проводять у формі підсумкового 
контролю.

У результаті виявлено, що при оцінюванні навчальної діяльності студен-
тів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тес-
туванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за проце-
дурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних.

За кожний етап заняття і елемент поточного контролю студент отримує 
традиційну оцінку “5–4–3–2”, з яких викладач формує середню арифметич-
ну оцінку за заняття, яка конвертується у бали згідно зі шкалою (розподі-
лом), що передбачена робочою навчальною програмою, яка була складена 
і затверджена до початку вивчення дисципліни. Вважаємо, що проведення 
оцінювання найбільш адекватне та виправдене таким чином.

Оцінювання самостійної роботи студентів при підготовці до аудиторних 
практичних занять здійснюється під час поточного контролю теми на від-
повідному аудиторному занятті. Оцінювання засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу i не входять до тем аудиторних навчальних за-
нять, контролюється під час підсумкового контролю.

Кінцевий контроль з дисципліни проводять у формі підсумкового кон- 
тролю. Обсяг навчальних питань, сформульованих як державною, так і анг-
лійською мовами та які винесені до кінцевого контролю, містить найбільш 
важливі питання з дисципліни, матеріалу, вивчення якого передбачено на-
вчальною програмою з дисципліни. При цьому опитування може проводи-
тися як очно, так і онлайн. Оцінювання результатів складання підсумкового 
контролю здійснюється за 200-бальною системою контролю знань, прийня-
тою в університеті, та національною шкалою.

Нами були зроблені висновки, що при проведенні контролю засвоєння сту-
дентами знань під час практичних занять державною та англійською мовами 
відповідно до вимог поточний контроль здійснюється на кожному практич-
ному занятті відповідно до конкретних цілей з кожної теми, із застосуванням 
стандартизованих методів контролю (тестування, структурованих письмових 
робіт, структурованих за процедурою контролю практичних навичок в умо-
вах, що наближені до реальних). Кінцевий контроль з дисципліни проводять 
у формі підсумкового контролю з оцінюванням за 200-бальною системою 
контролю знань, прийнятою в університеті, та національною шкалою.

Ж. М. МІНЧЕНКО
д-р біол. наук, проф.,  
Інститут клінічної радіології Державної установи “Національний науковий 
центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України” 
(ІКР ННЦРМ), м. Київ

Т. Ф. ЛЮБАРЕЦь  
д-р мед. наук, проф., провідний наук. співробітник,  
ІКР ННЦРМ, м. Київ
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Ю. О. СІЛАЄВ 
лікар відділення гематології клініки, ННЦРМ, м. Київ

особлиВосТі  продукції  прозапалЬниХ  циТокініВ 
(TNF-Α, IL-6)  і  еФекТиВносТі  колоніЄуТВореннЯ 
кліТин-попередникіВ  кісТкоВоГо  мозку  
у  ХВориХ  на  плазмокліТинну  міЄлому,  
опромінениХ  Внаслідок  аВарії  
на  ЧорнобилЬсЬкіЙ  аес 

Відомо, що в патогенезі плазмоклітинної мієломи (ПКМ) [1] значну роль 
відіграє порушення функціонування  регуляції цитокінів, зокрема TNF-α 
та IL-6, оскільки саме цитокіни забезпечують взаємодію імунної системи 
зі злоякісно трансформованими плазматичними клітинами [2]. Не менш 
важливим показником стану імунного гомеостазу при цьому захворюванні 
є проліферативний потенціал клітин-попередників кісткового мозку (КМ) 
[3]. Ефективність проведення поліхіміотерапії (ПХТ) у хворих на ПКМ за-
лежить від особливостей регуляції цитокінів та пов’язаним з нею регенера-
тивним потенціалом кісткового мозку (КМ) [4]. Особливої уваги заслуговує 
дослідження зазначених ендогенних чинників організму людини у взаємо-
зв’язку з екзогенними факторами зовнішнього середовища, у тому числі  
іонізуючим випромінювнням (ІВ), що формують комплекс чинників ризиків 
мультифакторіальних захворювань, зокрема ПКМ.

У рамках проведеної роботи схарактеризовано особливості продукції 
прозапальних цитокінів — TNF-α, IL-6 і рівня проліферативного потенціалу 
клітин-попередників КМ (співвідношення гранулоцитних колоній та клас-
терів) у хворих на ПКМ, які зазнали впливу ІВ внаслідок аварії на Чорно-
бильській АЕС (ЧАЕС), у віддаленому післяаварійному періоді. Вивчення 
потенційного резерву клітин КМ (гранулоцитарно-макрофагального пулу) 
щодо відновлення кровотворення після проведення ПХТ здійснювали шля-
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хом клонування in vitro гранулоцитарно-макрофагальних колонієутворю- 
ючих одиниць (ГМ-КОУ) згідно з методикою [5].  

Досліджено рівень концентрації цитокінів — TNF-α, IL-6 периферичної 
крові, проліферативний потенціал та ефективність колонієутворення (ЕКУ) 
у 37 пацієнтів з ПКМ I — II cт. віком 42–73 роки, у тому числі — 21 пацієн-
та, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та 16 неопромінених хворих. 
Серед опромінених осіб з I ст. захворювання обстежено 11 чоловіків, серед 
хворих з II ст. ПКМ  — 9 чоловіків та 3 жінок. Група неопромінених з I ст. 
хвороби включала 3 чоловіків і 3 жінок, а група пацієнтів з II ст. захворюван-
ня — 6 чоловіків та 2 жінок. Контрольну групу склали 20 здорових осіб.

Показано, що у пацієнтів, які досягли повної або часткової ремісії зареє-
строване достовірне зниження концентрації TNF-α і IL-6 порівняно з хвори-
ми зі стабілізацією захворювання і відсутністю резистентності до проведен-
ня ПХТ (рисунок). 

Отримані дані також свідчать про залежність проліферативного показни-
ка клітин попередників КМ — ЕКУ від стадії захворювання (таблиця). 

концентрація TNF-α і IL-6 у хворих на пкм  
з урахуванням особливостей перебігу захворювання

ефективність колонієутворення клітин км пацієнтів з урахуванням стадії  
та перебігу пкм з урахуванням радіаційного анамнезу
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У хворих на ПКМ з I–II ст. захворювання ЕКУ на момент встановлення 
діагнозу, з урахуванням кількості експлантованих мононуклеарів (1 ×	105), 
була вірогідно (p < 0,05) нижчою (5,7 ± 1,5 та 2,4 ± 1,1 відповідно) у зістав-
ленні з контролем (39,5 ± 1,51). У разі досягнення ремісії ЕКУ зростала — 
29,6 ± 1,8 та 13,8 ± 1,2 відповідно (див. табл.).

Результати досліджень свідчать про залежність проліферативного показ-
ника клітин-попередників КМ від стадії та особливостей перебігу захворю-
вання (див. табл.). Так, у хворих на ПКМ з І ст. проліферативний показник 
дорівнював 1,4, а пацієнтів з ІІ ст. захворювання — 1,8. У здорових осіб (гру-
па контролю) цей показник був меншим за 1,0. Тому підвищення цього по-
казника можливо вважати критерієм ризику прогресії захворювання. 

Зростання показника ЕКУ свідчить про підвищення регенеративного 
потенціалу КМ і можливість швидшого виходу пацієнта з ПКМ з періоду  
постцитостатичної мієлосупресії: за наявності ЕКУ > 20 до проведення ПХТ 
тривалість життя хворих на ПКМ суттєво довша порівняно з пацієнтами, у 
яких показник ЕКУ < 20 [6]. Отримані результати підтверджують вагоме  
прогностичне значення досліджених показників щодо перебігу ПКМ, зокре-
ма тривалості життя пацієнтів (Ro Spearm = 0,39, р < 0,02).

Таким чином, у результаті виконаних досліджень встановлено, що рівень 
продукції прозапальних цитокінів (TNF-α, IL-6) та активність колонієутво-
рення клітин КМ у хворих на ПКМ залежить від стадії захворювання та 
ефективності проведення ПХТ (наявність/відсутність) ремісії. Не виявлено 
особливостей щодо залежності даних показників від категорії обстежених 
хворих (опромінені внаслідок аварії на ЧАЕС, неопромінені пацієнти). 
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кулЬТура  емоціЙ  Та  поЧуТТіВ  під  Час  ВіЙни

Взаємодія особистості із соціальним середовищем передбачає звернення 
до питання розвитку її культури. Створення умов для всебічного розвитку 
особистості дитини, її творчого потенціалу потребує гуманістичної спрямо-
ваності навчально-виховного процесу у закладі освіти, зокрема з проблеми 
розвитку культури емоцій сучасних учнів, водночас становлення їх культури 
почуттів на тлі гуманітарних, приватних, ціннісних викликів війни. 

Важливим для розуміння власне емоцій є визначення умов їх виникнення, 
і як зазначається у працях вчених — У. Джемса, Ж.-П. Сартра, П. Фресса,  
Д. Ліндслей, К. Ізард, H. Pie’ron, F. A. Hodge & T. Andr’eani — емоції виника-
ють у випадках, коли відбувається щось значне для людини.

Актуальними є наукові проблеми, що пов’язані з функціональним значен-
ням емоцій для життя у соціумі, специфікою функціональних характеристик 
окремих емоційних станів. Культурні процеси опрацювання емоцій людиною 
набувають історичних змін від розвитку вміння усвідомлено виявляти нею 
свої емоції та почуття, набувати навичок емоційного самоконтролю, закріп- 
лювати на цій основі зразки емоційної поведінки до збагачення емоцій силою 
моральних почуттів, фундаментальних засад скеровування культурних форм 
буття. 

Дослідимо психологічні чинники культури емоцій та почуттів української 
дитини підліткового віку, орієнтованої на вибудову доброзичливих відносин 
із національним забарвленням, на піднесення культури почуттів через вира-
ження моральних суджень та ціннісного перетворення в умовах війни.     

Особистість української дитини підліткового віку, що розвивається, під-
дається випробуванням з огляду на психологічну безпеку освітнього середо- 
вища, що знаходиться під впливом комплексної дії зовнішніх умов, спри-
чинених повномасштабною війною у 2022 р., яку веде агресор Російська 
Федерація на території суверенної держави Україна. У сучасному довкіллі 
українських дітей тривалий час діють екстремальні умови рівня смертельної 
небезпеки, що викликають негативні впливи на підлітка, спричиняють його 
емоційну нестабільність, завдають страждань, пов’язаних із загрозою його 
життю і здоров’ю та його близьких, порушують адаптовану поведінку, що, 
своєю чергою, впливає на освітньо-культурні можливості освітнього середо-
вища задовольнити потреби розвитку дитини, утримувати колективну без-
пеку [1, с. 24]. В умовах сьогодення на неповнолітню дитину діють загрози і 
виклики, які потребують  життєзбереження, утримання психічної цілісності, 
зниження рівня емоційних страждань, відновлення ресурсів саморегуляції 
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і життєдіяльності. Модальність переважаючих негативних емоцій у діючих 
умовах сигналізує про руйнацію підвалин можливостей культурного реагу-
вання дітьми на особисте та колективне страждання внаслідок війни [2, с. 61].

Найбільшу шкоду дитячій психіці завдають ритми воєнного життя, які 
розділяє водночас велика кількість людей, сама дитина підліткового віку, яка 
достатньо усвідомлює навколишні події, її батьки, родичі, сусіди, шкільний 
колектив, місто, громада, країна. Нагромадження негативних емоцій пов’яза-
не із життєво важливими показниками, а саме: перебуванням в епіцентрі вій-
ськових дій, руйнацією житла, доступом до безпечного місця, втратою близь-
ких, розлученням із сім’єю, загибеллю вчителя, набуттям статусу біженця за 
кордоном на території дружніх країн, переселенням у більш безпечні регіони 
країни, безстроковим перебуванням у притулках для переселенців на час во-
єнних дій, порушенням спілкування, перешкоджанням соціальній взаємодії 
із групою однолітків, доступом до навчання, перешкодами включення в освіт-
нє середовище тощо. 

Зовнішні чинники організації культурних зразків емоцій під час війни 
змінюються. До деяких небезпек можна підготуватися, інші практично не за-
лишають часу для попередження і не мають аналогів у гуманістичному сві-
ті. Нині частина українських дітей перебуває в епіцентрі війни, піддається 
тортурам, стає масово жертвами військових злочинів, скоєних російською 
окупаційною армією, інші — знаходяться під впливом дотику до колективних 
страждань народу. Нагромадження зовнішніх впливів на особистість під час 
війни впливає на ступінь її емоційної реакції та глибину емоційних пережи-
вань [3, с. 17].

Практичним психологам, які надають психологічну допомогу  україн-
ським дітям підліткового віку, та вчителям необхідна певна інформація для 
розпізнавання та розуміння поведінки учнів. Руйнація культури емоційних 
переживань, знесилення можливостей опрацювати потрясіння унаслідок вій-
ни  може змінити уявлення дитини про світ та про себе, поставити під загрозу 
самовідчуття цілісності, переживання стабільності та безпеки світу, спричи-
нити деструктивні вияви поведінки [1, с. 25].

Попередньо вивчаючи адаптацію учнів та особливості актуального ситу-
ативного поля, яке на нього впливає в умовах війни, практичний психолог 
виявляє психотравмуючі стани підлітків, орієнтуючись на основні ознаки: 

1. Відсутність емоційної реакції, відстороненість.
2. Нездатність керувати емоціями.
3. Підвищене самозвинувачення, нерегульовані афекти, гнів.
4. Суїцидальні наміри, вербальні повідомлення про небажання жити.
5. Дивакувата поведінка, гальмування реакцій, наприклад, при зверненні.
6. Сконцентрованість на особистих та сімейних проблемах. 
У стратегіях роботи психолог закладу освіти організовує вивчення та збір 

інформації щодо дії деструктивних умов, інформує батьків, класифікує про-
блеми та переадресовує, наприклад, дітей та підлітків з високими ризиками 
травматичного стресу до відповідних соціальних служб, медичних установ, 
кризових центрів. Доречною є комплексна біопсихосоціальна допомога ди-
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тині в умовах війни. З підлітками практичний психолог освітнього закладу 
проводить короткочасну консультаційну роботу, інтерв’ю, а також короткі 
інструктажі із психологічної безпеки, отримує зворотний зв’язок протягом 
кількох днів після консультації, знижуючи емоційну напругу [2, с. 62].

За спостереженнями психологів, накопичення негативних емоцій надає 
шкоду цілісності дітей підліткового віку, водночас, їх трансформація частіше 
за все викликає стан екзистенційного спустошення особистості.

Емоції є тією мовою, тією системою сигналів, за допомогою якої суб’єкт 
дізнається про значущість, відносно до його потреб, того, що відбувається. 
Без введення нової системи значущих елементів життя та закріплення за 
ними сигнальної системи “безпека-небезпека” відновлення можливостей оп-
рацьовувати негативні емоції у дітей підліткового віку в умовах війни стають 
суттєво зниженими. Йдеться про систему настанов, завдяки яким суб’єкт має 
можливість адекватно усвідомлювати свої переживання й  переживання ін-
ших людей, що відбивають ставлення до духовних цінностей та оновлені орі-
єнтири конкретного соціального середовища, піднесення культури почуттів, 
ціннісного перетворення.

Серед проблем розвитку емоційної сфери підлітків в умовах війни можна 
виділити: наявність високого ступеня напруженості психологічних механіз-
мів захисту, низьку самооцінку, переважно знижений фон настрою й пере-
важно негативне відношення до себе, навколишніх людей і світу загалом. 

Вироблення моральних почуттів, які б допомогли трансформувати не-
гативні емоції підлітків в умовах війни, — надзвичайно тонкий і складний 
процес, їх колективна сила має розвинути емоційну гнучкість як оптималь-
не гармонійне сполучення емоційної експресивності й емоційної стійкості 
в оновленому колективному культурному просторі. Колективний процес 
оновлення культурного простору відбувається через комунікацію, практи-
ку застосування цінностей, правил поводження та прагнення людей їх роз- 
діляти на індивідуальному і суспільному рівнях, побудові емоційного відно-
шення.

Основним психологічним механізмом, що забезпечує ефективну й адек-
ватну реалізацію внутрішніх передумов в емоційній сфері при взаємодії осо-
бистості із зовнішнім світом, є прийняття, а при взаємодії з іншими людьми 
основною здатністю можна назвати здатність до співпереживання.

Отже, психологічною умовою взаємопроникнення культури емоцій і по-
чуттів є усвідомлення підлітком ролі й значення афективної сфери в опти-
мізації його діяльності, спілкування, свого психічного й фізичного здоров’я, 
емоційної гнучкості. Емоційні переживання визначаються гармонізацією й 
ускладненням афективних виявів, здатністю виражати українською дити-
ною підліткового віку сильні емоції через стійкі моральні почуття, виклика-
ти позитивні емоції, контролювати негативні, тобто виявляти варіативність 
поводження, нестандартність, творчість. Подальші дослідження пов’язані із 
визначенням корекційних можливостей емоційного розвитку підлітків за на-
слідками війни, а також історичного аналізу,  прогностичного, структурних 
зв’язків та впливів. 
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криТиЧне  мисленнЯ  Як  засіб  запобіГаннЯ  
ВплиВу  інФормації

Драматичні події, що відбуваються нині в житті українського суспільства, 
ніби хвиля за хвилею накочуються на нас, випробовуючи на міць, стійкість 
духу і здатність не втрачати розсудливість та адекватність у сприйнятті си-
туації. Спочатку пандемія, а тепер війна у багатьох змінюють уявлення про 
життєві цінності і змушують по-новому подивитися на звичні для нас речі. 
Водночас ми намагаємось усвідомити і зробити висновки з уроків, які надає 
нам життя.

Протягом останнього часу в наукових дослідженнях філософами, пси-
хологами, політологами неодноразово піднімалось, і навіть стало звичним, 
питання про вплив інформації на свідомість людини. Його значущість під-
силювалась зростанням ролі засобів масової інформації і вдосконаленням 
технологій у сучасному світі. Серед багатьох аспектів зазначеної проблеми 
особливо вирізняється тема критичного мислення, його сутності і способів 
формування. Певною мірою увага до теми критичного мислення пояснюєть-
ся необхідністю знаходження достовірних знань в інформаційному полі, що 
безупинно поповнюється, змінюється і оновлюється. Однак події останнього 
часу показують, що вміння адекватно і критично сприймати інформацію має 
життєве, екзистенційне значення.

Отже, що означає критично мислити? Попри різноманітність існуючих 
визначень, що пов’язано з багатьма можливими параметрами цього фено-
мену, дослідники визначають наступні суттєві характеристики критичного 
мислення. Це мислення, найперше, рефлексивне, яке спрямоване на аналіз 
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інформації, яку ми отримуємо, на методи розпізнавання того, чому варто до-
віряти, а також на способи реагування, виходячи з отриманих даних.

Рефлексія, або критичне мислення, на думку американського філософа, 
одного із  засновників прагматизму, Дж. Дьюї, передбачає зважування фак-
тів, міркування і обговорення. “Мислити, — наголошує Дж. Дьюї, — озна-
чає певним чином пов’язати речі одна з одною” [1, 48]. Необхідною умовою 
рефлексії є встановлення логіки фактів, тобто з’ясування їх взаємозв’язку і 
послідовності, хоча на перший погляд вони роз’єднанні і фрагментарні.

Критичне або рефлексивне мислення, вважає видатний філософ, прохо-
дить кілька етапів. Першим, і чи не найважливішим, етапом є усвідомлен-
ня проблеми. Це може бути утруднення або дилема при формуванні власної 
думки, що, своєю чергою, приводить до необхідності поставити мету і розв’я-
зати завдання.

Другий етап — це формулювання питання, на яке треба надати відповідь. 
Саме питання і утворює конкретну мету, скеровуючи думки на пошук відпо-
віді. На третьому етапі логічний висновок оцінюється з точки зору поставле-
ної мети.

Надзвичайно важливою є теза про те, що критичне мислення розпочина-
ється з усвідомлення проблеми і формулювання питання. І попри те, що мало 
хто наважиться сказати про себе, що йому не притаманне критичне мислен-
ня, чи завжди ми готові поставити під сумнів отриману інформацію і поста-
вити питання про її відповідність дійсності? Дж. Дьюї зазначав, що “люди-
на не може бути достатньо критичною стосовно тих ідей, які їй підходять”  
[2, 16]. Люди схильні довіряти тій інформації, яка не суперечить їхньому  
особистому досвіду і погляду, а, отримуючи нові дані, схильні тлумачити їх 
так, аби вони не суперечили власним переконанням. 

Для подолання подібних когнітивних викривлень, що притаманні буден-
ній свідомості, необхідно не обмежуватись єдиним поглядом на те, що відбу-
вається навколо нас. Саме варіативність інформації, зіткнення різних точок 
зору мотивує до постановки питань і знаходження відповіді. 

Яким чином проблема формування критичного мислення може відобра-
жатись у системі освіти? 

Для сучасної освіти стратегічно важливим є сформувати у молодих лю-
дей здатність до самостійного мислення, аналізу і перевірки інформації, при-
йняття адекватних рішень. Важливу роль при виконання цього завдання ві-
діграє вивчення логіки і, загалом, філософських дисциплін. 

При розгляді філософських практик застосування критичного мислення, 
наведемо кілька найвідоміших приладів. По-перше, це діяльність Сократа, 
його метод отримання знань шляхом постановки запитань, майєвтика [3]. 
Ключовими в сократівському методі були сміливість поставити під сумнів 
традиційні поширені погляди і  діалектичне зіставлення різних точок зору. 
Вагомою є і спадщина Аристотеля [4], його дослідження структури мислен-
ня, правил формування умовиводів, аналіз свідомих і несвідомих помилок. 
У творах Френсіса Бекона знаходимо висновок, що людині притаманні певні 
когнітивні викривлення у сприйнятті дійсності, які він схарактеризував, наз-
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вавши їх “примарами” нашого розуму [5]. Чудовими прикладами застосуван-
ня критичного мислення є метод методологічного сумніву Рене Декарта [6], 
а також філософсько-критичний підхід Іммануїла Канта [7]. Загалом, сама 
філософія є зразком критичної діяльності і рефлексії. Вона піддає сумніву 
усталені і стереотипні погляди, заперечує пасивне пристосування і пробу-
джує інтелектуальну творчість.

Чи кожна людина здатна мислити критично? Які особисті якості слід роз-
вивати у студентів задля можливості скористатися критичним мисленням? 
При існуванні різних підходів зазвичай називають такі якості [8]: упорядко-
ваність і послідовність думки; лабільність (гнучкість сприяє пошуку нової 
альтернативної інформації); наполегливість; готовність виправляти власні 
помилки; усвідомлення і оцінка своїх дій; пошук компромісних рішень.

Із зазначеного висновується, що проблема формування критичного мис-
лення — це комплексна проблема, яка потребує дослідження в різних аспек-
тах — філософських, психологічних, соціально-політичних, педагогічних. 
Водночас нові політичні реалії підвищили ступінь значущості даної пробле-
ми. Саме критичне мислення зробить можливим, щоб молода людина могла 
сформувати власну позицію і надавати об’єктивну оцінку як власним вчин-
кам, так і подіям навколишнього світу.
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У базовій концепції класичного університету, розробленої німецьким 
філософом-гуманістом Вільгельмом фон Гумбольдтом, функції універси-
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тету зовсім не вичерпувалися підготовкою вчених та спеціалістів. Головне 
завдання, якщо не сказати місія, Університету бачилося у створенні умов, які 
б сприяли зародженню певного типу людей — вільних, творчих, повноцін-
них. Ці люди, своєю чергою, мали розвивати всі інститути громадянського 
суспільства, а саме рухати вперед науку, виробництво, бізнес, культуру.

Концепція університету В. Гумбольдта акумулювала найцінніші ідеї кри-
тичної філософії, якою була вся філософія після Канта, і творчо трансфор-
мувала їх з метою адаптації до освітньої сфери. Ці ідеї, згодом, були реалі-
зовані Гумбольдтом на практиці у заснованому в 1809 р., з його ініціативи, 
Берлінському університеті.

У даному випадку йдеться про фундаментальні принципи гумбольдтів-
ської моделі університету. Розглянемо їх.

• Принцип інституційної автономії, що став обов’язковим елементом 
взаємовідносин держави та університету. Інституційна автономія закладів 
вищої освіти є необхідною умовою реалізації академічної свободи, оскільки 
будь-яка влада, яка спробує централізовано керувати роботою вчених, зреш-
тою призведе науку до застою.

• Принцип академічної свободи, як необхідна умова пошуку та поширен-
ня об'єктивної наукової істини як самостійної цінності, вільної від зовнішніх 
приписів. Цей принцип отримав реалізацію у свободі викладання та дослі-
дження, свободі духу, думки та слова, вільному розвитку науки, виборі пред-
метів, науковій свободі взаємодії професорів та студентів. “Свободі, — писав 
Гумбольдт, — небезпека загрожує як з боку держави, так і з боку самих уста-
нов, які, виникнувши, набувають певного духу і згодом схильні придушувати 
вияв іншого духу” [2, 32].

• Принцип єдності дослідження та викладання. Дослідження, за Гум-
больдтом, полягає у рефлексивному пізнанні, що супроводжується застосу-
ванням власного розуму та самостійної діяльності викладача-вченого. Чи не 
“певна” істина, а лише саме дослідження дозволяє навчитися науці, і саме в 
цьому полягають “єдність навчання та викладання” [6, 27].

У своїй вступній промові на посаду ректора Берлінського університету в 
1877 р., видатний німецький фізик і фізіолог Герман Гельмгольц зазначав, що 
університет прагне, щоб заняття проводили лише викладачі, які “показали, 
що вони й самі здатні зробити внесок у науку”. У щоденному духовному спіл-
куванні з вченими-викладачами, вважає він, “студент навчається самостій-
ності думки”, “набуває іншого духовного масштабу для життя” [1, 19–20].

• Принцип примату філософії як генеральної інстанції для науки і нау-
ковості взагалі. Слід зауважити, що для Гумбольдта важливим було верхо-
венство не стільки філософії як окремої дисципліни, скільки філософського 
настрою, яке в університеті має пронизувати все викладання та дослідження.

• Пріоритет загальної освіти, який, на противагу спеціальному, розгля-
дався як процес самостійного розвитку всіх сил індивіда, у тому числі мо-
ральних. “Гумбольдтівський ідеал освіти, яким слідувала його концепція 
науки та університету, — пише Г. Шнедельбах, професор філософського 
факультету Берлінського університету ім. Гумбольдта, — є образ того, хто 
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шукає людського духу, висхідного шляхом своєї самостійної діяльності до 
вищого розуміння і моральної досконалості; освіта є процесом самостанов-
лення індивіда, що втілює у собі справжній і моральний світ” [6, 75].

Коротко концепцію Гумбольдта можна резюмувати наступним чином: в 
ідеї класичного університету такі цілі, як навчання спеціальним професіям, 
освіта (виховання) та дослідження становлять нерозривну єдність і є втілен-
ням духовної сутності університету.

Далі ми зупинимося на деяких положеннях критичної філософії І. Канта, 
які істотно вплинули на концепцію “класичного університету” В. Гумбольд-
та. До них можна віднести кантівські ідеї щодо Просвітництва, морально-
го обов’язку, вищого призначення людини та цивільно-правового устрою 
суспільства. Ці ідеї І. Канта спрямовувалися проти старого світу станів та 
аристократії. У суспільстві, що у цивільно-правовому стані, вважав Кант, не 
станове походження, а талант, здібності і працелюбність повинні визначати 
соціальне становище людини [3, 81].

Оскільки саме у сфері освіти найяскравіше виявляються і набувають сво-
го розвитку таланти та здібності людини, то наявність освіти, тим більше 
вищої, університетської, має бути певним гарантом просування всередині  
ієрархічної соціальної системи.

Формування самостійно мислячої особистості, що є творцем свого світу, 
автономним, вільним, з повними правами, Кант вважав найвищим пріорите-
том у структурі цілей освіти, незалежно від рівня та профілю того чи іншого 
навчального закладу.

“Освіта, — писав Кант, — це вихід людини зі стану свого неповноліття, в 
якому вона перебуває з власної вини. Неповноліття є нездатність користува-
тися своїм розумом без керівництва когось іншого. Неповноліття з власної 
вини — це таке, причина якого полягає не в нестачі розуму, а в нестачі рішу-
чості та мужності користуватися ним без керівництва когось іншого. Sapere 
aude! — Май мужність користуватися власним розумом! — такий, отже, девіз 
Просвітництва” [4, 25].

Чому Кант акцентує увагу на рішучості та мужності у користуванні влас-
ним розумом? Більше того, чому наявність цих якостей у людині вважає пер-
шою і найважливішою передумовою її особистісного саморозвитку?

Усвідомлення людиною свого права на незалежне, особисте судження про 
Бога і світобудову, Кант вважав, у повній відповідності до встановлення епо-
хи Просвітництва, елементарної клітинної, першим загальним принципом 
правосвідомості. Цю подію у свідомості Кант порівнював із повноліттям, із 
виходом людини зі свого інфантильного, дитячого стану. На шляху реаліза-
ції цього права стоять безліч труднощів та перешкод, у боротьбі з якими лю-
дині не обійтися без певних вольових зусиль, рішучості та навіть особистої 
мужності.

По-перше, це боротьба зі своєю інфантильністю, тобто свідомістю під- 
опічності, що виросла зі звички, що склалася ще в дитинстві, запитувати з 
будь-якого приводу, щоб отримати відповідь, яка неодмінно мала б форму по-
вчання, провіщення, застереження. Саме ця не подолана в собі звичка стає ос-
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новою потреби людини у різного роду віщування, за задоволенням якої вона 
споконвіку звертався до ворожок, тлумачів снів, провісників і астрологів. 

По-друге, це боротьба з потужною, тисячолітньою духовною та інтелекту-
альною традицією, яка якраз і вкоріняла в людині цю свідомість підопічності. 
Тут мається на увазі духовна та інтелектуальна спадщина різних пророків, 
вождів, самозваних еліт розуму та совісті, які присвоїли собі право: від імені 
Бога рятувати душі людей; від імені законів історії вести за себою народи; від 
імені розуму мислити та відповідати за інших.

Саме у праві людини на незалежне, особисте судження про Бога і світо-
будову, політичний і правовий устрій суспільства, Кант вбачав опору освіче-
ного розуму, здатного протистояти будь-якій політичній і духовній реакції.

Людина приходить у світ один раз і їй не байдуже, як жити, в ім’я чого дія-
ти, вважав Кант. Саме неясність щодо власної самості, прагнення відповісти 
на запитання “хто я така?”, “у чому моє справжнє призначення?” змушувала 
людський розум братися за найважчу зі своїх справ, за самопізнання.

“Ким бути тобі наказано Богом і займати судилося серед людей стано-
вище яке. Це пізнай!” — так звучить заклик давньоримського поета Персія, 
звернений до людини [5, 98].

“У чому полягає право та мета людства у нашій власній особі. Це  
пізнай!” — як би вторить йому, через століття та тисячоліття, І. Кант.

Однак як критичний філософ, він чудово розумів, що можливість реалі-
зації кожним своїх індивідуальних прав і свого життєвого покликання не є 
зрозумілим; вона (можливість) передбачає виконання усіма й кожним низки 
умов, які є універсальними передумовами будь-якої особистісної самореа-
лізації. До цих передумов він відносив, насамперед, здатність людей жити 
за законами свободи, що виражаються в моральних імперативах. Зміст цих 
імперативів можна висловити так: лише поважаючи чужі права ми можемо 
бути впевнені у соціальному виконанні наших особистих домагань; лише 
морально беручи участь у житті одне одного, ми можемо сподіватися на ви-
знання соціальної значущості та цінності кожного з нас. Відповідно до Канта, 
вимоги, які пред’являються людині моральністю, виходять непросто з те, що 
“є”, а з “належного”, тобто з того, що складає прихований за поверхнею що-
денних явищ сутнісний закон буття людини.
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