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Шановні колеги та друзі! 

Вітаю із виходом № 6(6) фахового (категорія Б) 

журналу із державного управління, права та економіки 

«Наукові перспективи»! 

У ці святкові дні, прийміть щирі вітання із Новим 

2021 роком, Різдвом Христовим та прийдешніми 

святами! Бажаю Вам успіху у Новому році і дякую за 

підтримку в році, що минає. Саме з Вашою допомогою 

ми робимо важливі кроки назустріч змінам у розвитку 

освіти та науки в Україні. Здоров’я, щастя, творчого 

довголіття, нових звершень та ідей. 

У номері видання цікавими будуть публікації щодо: 

механізмів запобігання та протидії домашньому насильству, з урахуванням 

позитивного світового досвіду його подолання; основних напрямів державної 

політики у сфері медичної галузі, на основі системного аналізу та особливостей 

її реалізації; теоретичного осмислення концепту «матриця психофункціональних 

компетентностей» як актуального поняття для аналізу діяльності  публічного 

службовця; аспектів управління економічною поведінкою підприємств на 

прикладі країн Європейського Союзу та ін. 

Багато цікавих публікацій, вдячних авторів та удачі у всіх творчих 

починаннях у Новому 2021 році! 

З повагою, 

Президент громадської організації 

«Всеукраїнська Асамблея докторів 

наук з державного управління», 

доктор наук з державного 

управління, професор, Заслужений 

юрист України   
        Євген Романенко 
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 Дорогі колеги, друзі, автори та читачі! 

З великою радістю вітаю із виходом чергового 

номеру фахового із державного управління, права та 

економіки журналу «Наукові перспективи»! Користуючись 

нагодою, хочу привітати усіх Вас із Новим 2021 роком та 

Різдвом Христовим! Бажаю Вам міцного здоров’я, 

оптимізму та гарного настрою, любові та злагоди. Нових 

Вам успіхів, твердості і віри, невичерпної енергії та 

справжньої товариської підтримки, творчого натхнення. 

У поточному номері журналу Ви познайомитеся із 

найбільш нагальними питаннями  сучасного публічного управління та державної 

служби, безліччю піднятих теоретичних питань щодо економічного розвитку і 

правових відносин  та управління медичною сферою. 

Буду щиро рада нашій співпраці у Новому 2021 році! 

До зустрічі на сторінках видання! 

З повагою, 

Головний редактор, кандидат наук 

з державного управління, доцент 
        Ірина Жукова 
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БЕЗПЕКОВИЙ ЧИННИК ЯК ВАЖЛИВИЙ АТРИБУТ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

Анотація. Стаття присвячена аналізу атрибутивного характеру безпекового 

чинника у сфері державного управління. Доведено, що проблема осмислення 

забезпечення безпеки у контексті державної управління  уходить своїми коренями 

ще в часи античності. Інтерес до цього феномену спостерігався не тільки в країнах 

Середземномор’я, але й Близького Сходу та Північно-східної Азії. Вже філософи 

давньої Греції виокремили такі актуальні й сьогодні принципи забезпечення 

національної безпеки, як спрямування державної політики на згуртування 

суспільства, створення системи запобіжників встановленню політичної диктатури у 

вигляді розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, з 

одночасним формуванням ефективної силової компоненти. Не оминули вони увагою 

й необхідність запобігання корупції, а також марнотратство коштів із державного 

бюджету. Китайські мислителі внесли свій внесок у вигляді відомих у всьому світі 

«36-х стратагем». Представники  епохи Середньовіччя, Відродження, Нового і 

Новітнього часу продовжили кращі традиції минулих епох, а також привнесли 

власне бачення цей проблеми. Також значну увагу приділено роботам сучасних 

вітчизняних дослідників, діяльність яких орієнтована на досягнення практичних 

результатів, для використання в подальшому при розробці ефективних 

управлінських рішень. Показано, що в сучасних геополітичних умовах, зокрема, 

постійних спробах порушити державний суверенітет України шляхом 

інспірування сепаратистських настроїв у прикордонних регіонах на тлі складного 

внутрішнього етнополітичного і поліконфесійного ландшафту в середині 

держави, для офіційного Києва нагальним завданням стає створення потужної 

самодостатньої держави. Інакше Україна може опинитися в числі країн, що 

розглядаються експертами на кшталт Ф.Фукуями як джерела політичної, 
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терористичної та іншої небезпеки для міжнародних відносин, неспроможних 

своїми силами створити потрібні інститути і поширити владу на всю сферу її 

традиційного застосування. У такому разі важливим аспектом реалізації 

національних інтересів є формування та забезпечення оптимального 

функціонування сектору безпеки.  

Ключові слова: державне управління, національна безпека,  державні 

органи, виконавча влада, законодавча влада, судова влада,  державна політика. 
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SAFE FACTOR AS AN IMPORTANT ATTRIBUTE PUBLIC 

ADMINISTRATION 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the attributive nature of the 

security factor in the field of public administration. It is proved that the problem of 

understanding security in the context of public administration has its roots in antiquity. 

Interest in this phenomenon has been observed not only in the Mediterranean, but also 

in the Middle East and Northeast Asia. Already the philosophers of ancient Greece 

singled out such relevant today principles of national security as the direction of state 

policy to unite society, creating a system of safeguards for political dictatorship in the 

form of division of state power into legislative, executive and judicial, while forming an 

effective force component. They did not overlook the need to prevent corruption, as 

well as the waste of state budget funds. Chinese thinkers have contributed in the form of 

the world-famous "36 stratagems". Representatives of the Middle Ages, Renaissance, 

New and Modern times continued the best traditions of past eras, and also brought their 

own vision of this problem. Considerable attention is also paid to the work of modern 

domestic researchers, whose activities are focused on achieving practical results, for use 

in the future in the development of effective management decisions. It is shown that in 

modern geopolitical conditions, in particular, constant attempts to violate the state 

sovereignty of Ukraine by inspiring separatist sentiments in border regions against the 

background of complex internal ethnopolitical and polyconfessional landscape in the 

middle of the state, creating a powerful self-sufficient state becomes an urgent task for 

official Kyiv. Otherwise, Ukraine may find itself among the countries considered by 

experts like F. Fukuyama as a source of political, terrorist and other danger to 

international relations, unable to create the necessary institutions and extend power to 

the entire sphere of its traditional application. In this case, an important aspect of the 
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realization of national interests is the formation and ensuring the optimal functioning of 

the security sector. 

Keywords: public administration, national security, state bodies, executive power, 

legislative power, judicial power, state policy. 

Постановка проблеми. У сучасних геополітичних умовах закордонними 

силами здійснюються спроби порушити державний суверенітет України шляхом 

інспірування сепаратистських настроїв у прикордонних регіонах. На тлі 

складного внутрішнього етнополітичного і поліконфесійного ландшафту в 

середині країни проведення ефективної державної політики у сфері безпеки 

набуває неабиякого значення для реалізації національних інтересів України. 

Подібна проблема не розглядалася і не могла розглядатися на потрібному 

науковому рівні за часів колишнього СРСР. Після отримання незалежності 

державні органи України намагалися створити умови для якісного наукового 

аналізу зазначеної проблеми. Проте згадані вище внутрішні труднощі та 

негативний вплив із-зовні перешкоджали отриманню необхідних наукових 

здобутків на цьому напрямі. Пряма російська військово-політична агресія змусила 

зовсім під іншим кутом зору поставитися до аналізу стратегічних моментів 

безпекової політики України. Водночас  ще одним потужним негативним 

чинником є великий цейтнот. У таких умовах саме досвід попередніх поколінь 

дослідників може стати додатковим позитивним чинником для подолання 

теоретичних та інших проблем, що існують у безпековому сегменті державної 

управління Україні. Водночас не можна випускати з поля зору і дослідження 

сучасників – вітчизняних експертів, які присвятили свої роботи різноманітним 

аспектам, пов’язаним зі сферою державного управління. У такому випадку 

актуальним здобутком може стати синтез перевірених віками і десятиліттями 

підходів із напрацюваннями останніх років для використання під час підготовки 

та прийняття управлінських рішень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти, пов'язані з 

державною політикою вивчали такі зарубіжні та українські вчені як  

В. Гурковський [17], А. Маслоу [13], О. Пархоменко-Куцевіл [18], Ю. Пунда [16], 

А. Семенченко [16], Г. Ситник [15], А. Файоль [12], М. Фрідман [11], Ф. Фукуяма 

[14] та інші. Проте, на жаль, аналіз безпекового чинника як важливого атрибуту 

державного управління у всьому різноманітті наукових підходів сучасних 

вітчизняних учених та їх попередників, здебільшого опинився поза увагою. Це 

значно звужує теоретико-методологічну базу досліджень і може негативним чино 

позначитися на якості рішень, що приймаються у сфері державного управління. 

Мета статті. Аналіз атрибутивного характеру безпекового чинника у сфері 

державного управління для використання в сучасних українських реаліях.    

Виклад основного матеріалу. Різні аспекти державного управління, зокрема 
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ті, що торкаються безпекових аспектів, ще з часів античності привертають увагу 

дослідників. Уже Платон у своїй праці «Держава» приділяє цьому питанню 

значну увагу. Описуючі ідеальну державу філософ виокремлює такий важливий 

аспект її створення як формування сектору безпеки з основним елементом у 

вигляді інституту стражів. Вчений розуміє яку силу становить цей озброєний 

загін і до чого можуть призвести негаразди в його лавах. Тому одну з головних 

загроз для майбутньої держави Платон бачить у корумпованості її стражів: «...як 

тільки заведеться у них власна земля, будинки, гроші … і самі вони, і вся держава 

кинуться до своєї якнайшвидшої загибелі» [1, с. 620-639].  

На погляд Аристотеля,  держава може успішно протистояти зовнішнім 

загрозам у тому випадку, якщо має міцну внутрішню структуру (приклади чого 

ми неодноразово бачили і у новітній історії). Така державна політика повинна 

бути спрямована на побудову відповідних соціальних і правових інститутів, а 

також системних відносин між ними. Зокрема, влада повинна поділятися  на 

законодавчу, виконавчу й судову. Аристотель звертає увагу й на необхідність 

формування потужного середнього класу як соціально-економічної основи 

держави: «… найбільшим благополуччям для держави є те, щоб її громадяни мали 

власність середню, але достатню…»  [2, с. 508]. 

В культурах Сходу також приділялася увага розробці методів,  за  допомогою 

яких можливо отримати суттєву перевагу у військовій діяльності та в державному 

управлінні. З VI ст. відомі так звані «36 стратагем», які опинилися фактично 

універсальними для використання не тільки в тодішньому Китаї, але й в сучасних 

умовах. Наприклад, досить популярною залишається 33-я стратагема «Сіяння 

розбрату» («повернутий шпигун»), інтерпретацію якої у формі «розділяй і 

володарюй» приписують Н. Макіавеллі, Людовику ХІ, Катерині Медичі, Ф. 

Бекону, а також використання багатьма сучасним політикам і державним діячам 

[3, с. 168-170]. 

Ідеї відомого мислителя Середньовіччя Аврелія Августина, які він виклав у 

книзі «Про Град Божий» певної мірою перекликаються з висновками Аристотеля. 

Так, зокрема, Августин зазначає, що державна безпека Риму багато в чому 

залежала від внутрішньої згуртованості його населення. Тоді як проблеми Рима 

почалися після того, як патриції почали поневолювати народні маси, що 

призводило до соціальної напруженості й політичних криз і, навіть, до 

міжусобних війн. Поруч з цим Августин наводить думку про необхідність 

існування потужного іноземного ворога, наявність якого консолідує суспільство і 

знижує рівень взаємної агресії між правлячим класом та іншою частиною соціуму 

[4, с. 82-83]. Ідеї Августина не втратили своєї актуальності й в наступні епохи. 

Сьогодні ми також стикаємось із подібними ситуаціями та побудованими на них 

стратегіями управління. Проти іноді вони мають вигляд відверто маніпулятивних 
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технологій. Це стосується, наприклад, спроб кремлівського режиму об’єднати 

російське суспільство за рахунок формування й використання образа зовнішнього 

ворога. На цю роль московські політтехнологи залежно від потреб періодично 

призначають країни Заходу, а також ту чи іншу колишню республіку СРСР, 

зокрема, Україну.  

Під впливом Аристотеля опинилося багато ісламських вчених. Одним із них 

був аль-Фарабі – засновник східного перипатетизму,  якого називали «другим 

вчителем людства» за Аристотелем. Так, у своєму творі «Афоризми державного 

діяча» аль-Фарабі проводить думку про те, що основу міцної державної влади 

становить поміркована політика правителя [5, с. 190 ]. Такий підхід спрямований 

на формування безпекового елементу як одного з найважливіших у системі 

державної влади в мусульманських країнах не втратив свого значення досі. 

Сьогодні ми є свідками, коли радикальні ісламісти не тільки здійснюють теракти, 

але й згуртовуючись у військові загони, намагаються за рахунок військової сили 

отримати владу. 

Один з найвідоміших авторів епохи Відродження Н. Макіавеллі в «Государі» 

приділяє значну увагу забезпеченню безпеці тодішньої державної влади в особі 

правителя. Макіавеллі звертає увагу на необхідність створення системи 

стримувань і противаг у відносинах правителя з головними соціально-

політичними групами того часу: знаттю та народом, використовуючи 

європеїзований аналог 33-ї стратагеми – «розділяй і володарюй». Ще одна 

важлива умова збереження влади у тодішніх історичних умовах - мати власний 

силовий ресурс – військо. Це робить державну владу стійкою під час внутрішніх 

роздорів, а також проти зовнішньої агресії [6, с. 85, 87,115]. 

Епоха Нового часу також не обминула проблему державності. Наприклад, Т. 

Гоббс у «Левіафані» досить детально розглядає загрози державній безпеці, за 

термінологією вченого «хвороби держави». Деякі з них із точки зору сьогодення 

неприйнятні, а деякі не втратили своєї актуальності й досі. На думку вченого, 

головною проблемою є «недостатність центральної влади». Це відбувається якщо 

людина домоглася влади в країні, але задовольняється іноді меншою владою, ніж 

та, яка необхідна в інтересах миру і захисту держави. І коли доводиться в 

інтересах безпеки держави використовувати й ті права, від яких правитель 

відмовився, то це має видимість незаконної дії з його боку, і спонукає величезну 

кількість людей (за наявності відповідного приводу) до повстання. При цьому 

найбільш небезпечним за Гоббсом, є поділ влади, тому, що розділити владу в 

держави - значить зруйнувати її, оскільки розділені [окремі види] влади взаємно 

знищують один одного» [7, с. 250 -259].  

     На відміну від Гоббса відомий представник французького просвітництва             
Ш. Л. Монтеск’є  також як Аристотель вважав  розділення влади    на   три   гілки: 
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законодавчу, виконавчу та судову необхідною умовою забезпечення внутрішньої 

безпеки суспільства. Крім того, вчений зазначав, що зовнішні національні 

інтереси можуть іноді вимагати не тільки оборонних, але й атакуючих бойових 

дій: «що стосується суспільства, то тут право природної оборони іноді тягне за 

собою і необхідність нападу, в тому, наприклад, випадку, коли народ бачить, що 

більш тривалий мир дасть іншій державі можливість його знищити і що в даний 

момент напад є для нього єдиним засобом запобігти цьому знищенню» [8]. 

Австрійський соціолог Л. Гумплович притримувався насильницького підходу 

щодо виникнення державного управління в цілому. Він фактично виводить 

зародження державної політики в сфері національної безпеки із діяльності 

завойовників, що заснували державу, спрямовану на «забезпечення собі життєвих 

умов за рахунок поневоленого населення». З цього Гумплович робить висновок 

про те, що «до сих пор пануючи класи прагнуть до того ж» [9, с. 59]. 

М. Вебер, один із перших здійснив систематизований аналіз державного 

управління. У своїх дослідженнях він спирався на висновок про право держави на 

насильство: «Право на фізичне насильство приписується всім іншим спілкам або 

окремим особам лише настільки, наскільки держава зі свого боку допускає це 

насильство: єдиним джерелом права на насильство вважається держава [10, 

c.645]. Тобто безпека держави багато в чому залежить від того наскільки 

ефективно вона реалізовуватиме власний  контроль над використанням 

насильства.  

В. Вільсон, який брав активну участь у розробці концептуальних підходів 

щодо досліджень державного управління в США, звертає увагу на необхідність 

«чітко і систематично» пов'язувати завдання державного управління з ретельно 

вивіреними політичними стандартами, прийнятими у суспільстві.  «Якщо раніше 

уряд міг слідувати примхам двору, але зараз він повинний слідувати поглядам 

нації в цілому» [11, с. 24-43]. В іншому випадку можливий колапс державного 

управління та політичні кризи, які можуть призвести до проблем у безпековій 

сфері. 

Засновник адміністративної «класичної» школи управління А.Файоль у своїй 

програмній праці «Загальне і промислове управління», зокрема, звертає увагу на 

небезпеку для менеджменту загалом і його окремих галузей від необґрунтованого 

поширення функції внутрішнього контролю. На погляд Файоля, прагнення 

контролю до захоплення не притаманних йому функцій найчастіше 

спостерігається в дуже великих корпораціях, де воно може мати вельми важкі 

наслідки. У такому випадку велике значення має визначення меж компетенції 

контрольних органів, а також створення механізму для спостереження вищого 

керівництва за здійсненням функції контролю [12]. Інакше може скластися 

небезпечна політична ситуація, на кшталт протистояння у вересні-жовтні 1993 р. 
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між законодавчою та виконавчою гілками влади РФ, яка вилилася у потужні 

військові зіткнення.  

Провідний представник «школи людських відносин» А. Маслоу розглядає 

відчуття безпеки як одну з основних потреб людини. У книзі «Мотивація і 

особистість» Маслоу розвиває ідею про те, що потреба в безпеці набуває 

особливу соціальну значущість під час загрози повалення влади, коли царюють 

беззаконня і анархія. Природною, тому передбачуваною реакцією суспільства на 

такі ситуації є заклики навести порядок, причому за будь-яку ціну, навіть ціною 

диктатури і насильства [13, с. 79-83]. Тому для успішної реалізації державної 

політики національної безпеки в сучасних умовах критично важливим є 

недопущення масових проявив незадоволення, які можуть на початку мати суто 

соціально-економічну спрямованість, але в подальшому у великій кількості 

випадків трансформуються в протести саме проти політики правлячого режиму і 

супроводжуються закликами до повалення влади. Інтерпретація таких дій у ЗМІ, у 

разі нагнітання атмосфери близького соціального вибуху, може викликати масові 

панічні реакції з боку великих мас людей і за допомогою підготовлених 

провокаторів спрямовувати їх енергію на антизаконні акції.  

Ф. Фукуяма звертає увагу на те, що після завершення Холодної війни, на 

європейських та азійських просторах виник ряд «держав-невдах». Це «слабкі» (за 

термінологією Фукуями) держави становлять загрозу міжнародному порядку. 

Вони досить часто становилися джерелом конфліктів і серйозних порушень прав 

людини. Крім того «слабкі» держави створюють базу для розвитку тероризму, 

який звичайно заповнює вакуум влади, й намагається з цих плацдармів 

проникнути в країни «золотого мільярда». Забезпечення міжнародної безпеки на 

цьому напрямку Фукуяма бачить в укріпленні цих держав за рахунок створення 

нових видів державних установ.  Задля цього «сильні» держави повинні бути в 

змозі створювати державні інститути не тільки всередині власних кордонів, але й 

в інших менш організованих і тому більш небезпечних країнах. Дослідник бачить 

цей шлях як сприяння «сильних» держав розвитку демократії, самоуправління і 

прав людини. Водночас Фукуяма наголошує, що в згаданому контексті будь-які 

спроби керувати іншим народом не повинні розглядатися як імперіалістичні 

устремління [14, с. 198-200].  

Дослідження вітчизняних вчених щодо безпекового сегменту державного 

управління продовжують ліпші традиції попередників. Водночас значна увага 

справедливо надається об’єктивному віддзеркаленню ситуації, що склалася в 

середині країни. Так, Ситник Г.П. констатує, що сьогодні проблеми розробки та 

впровадження ефективної державної політики національної безпеки належать до 

слабко структурованих, що зумовлює необхідність використання методів аналізу 

політики. Складно не погодитися з висновком дослідника про те, що в сучасних 
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українських реаліях визначення національних інтересів, потенційних і реальних 

загроз щодо їх реалізації може бути занадто політизованим. Тому під час 

розробки курсу державної політики національної безпеки на перспективу 

доцільно розрізняти два види прогнозування: політичне та стратегічне. За таких 

умов розробка середньострокових і довгострокових стратегії розвитку є 

пріоритетною. Тому політика національної безпеки перш за все має бути націлена 

на забезпечення геополітичних інтересів України, її незалежності, політичної 

стабільності, прогресивного соціально-економічного розвитку [15, с. 372-379].  

Творче розвиваючи на новому сучасному рівні підходи Платона і Макіавеллі 

про необхідність потужного та ефективного силового ресурсу для успішного 

існування держави, вітчизняні дослідники     А. Семенченко і В. Пунда говорять 

про критичну необхідність створення нової галузі – стратегічної аналітики, і 

підготовки для неї кваліфікованих фахівців. «Після здобуття незалежності в 

Україні постала цілком зрозуміла серйозна проблема, пов’язана з відсутністю 

здатних формулювати стратегію розвитку держави кваліфікованих управлінців і, 

що не менш важливо, кваліфікованих аналітиків у галузі національної і воєнної 

безпеки» [16]. Вирішення цієї проблеми науковці бачать у тому числі в більш 

тісній та результативній співпраці з країнами-партнерами в рамках програм 

НАТО. «Сьогодні в українську практику державного управління у сфері 

національної безпеки та оборони активно впроваджуються підходи стратегічного 

та оборонного планування, прийняті в країнах  – членах НАТО. Першим етапом 

цих процесів є стратегічний аналіз сучасного середовища безпеки та 

прогнозування його майбутнього» [там само]. Такий підхід набуває неабиякої 

актуальності у світлі російської агресії. 

В. Гурковський говорить про необхідність підвищення уваги з боку 

державних органів до вироблення комплексної стратегії захисту інформаційної 

сфери з метою протидії викривленої інформації, яка йде з РФ, а також 

привернення на свою сторону громадської думки в іноземних державах в умовах 

сучасної інформаційної війни, яку Кремль веде проти України [17, с. 356]. Інакше 

офіційний Київ може отримати суттєві іміджеві втрати на міжнародній арені й 

навіть опинитися в колі «слабких» держав, для яких західні експерти на кшталт   
Ф. Фукуями фактично пропонують зовнішнє управління.  

На думку В. Бебика та В. Пилипчука, аналіз проблем національної та 

державної безпеки у контексті вибудовування сучасної управлінської політики 

потребує змістовного наповнення, що, у свою чергу, має стратегічне значення. Як 

приклад учені наводять ситуацію щодо здійснення загальнонаціонального 

експертного наукового опитування науково-педагогічної еліти та студентського 

середовища, проведеного Всеукраїнською асоціацію політичних наук з 

партнерами. У результаті, зокрема, були отримані відомості про розподіл загроз 
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національної безпеці і державності за сферами суспільного життя. Так, більшість 

опитуваних найбільші загрози побачила в політичній сфері – 56,3%. У цьому 

випадку йшлося про відсутність політичної єдності народу та управлінську 

неспроможність правлячої еліти. На другий позиції з показником 24,6 % 

опинилася економічна сфера (слабкість національної економіки та мала частка 

українців в економічній еліті України). Трете місце з 13,6 % посіла духовна сфера 

(не сформованість української ідеї та відсутність етнічної єдності українців) [17, 

с. 125]. Тобто результати опитування в черговий раз підтверджують важливість 

оптимізації державного управління в сучасних умовах. 

Продовжуючи традиції закладені ще Платоном, стосовно підвищеної уваги 

боротьбі з корупцією в контексті забезпечення безпеки функціонування держави, 

О. Пархоменко-Куцевол здійснила дослідження на цю тему щодо сучасної 

ситуації в Китаї. Теперішня державна політика КНР відома  своїм жорстоким 

ставленням до корупціонерів. Однак результати аналізу свідчать про те, що в 

умовах інформаційного постіндустріального  суспільства найбільш дієвими є 

превентивні заходи. Екстраполюючи свої висновки на ситуацію в Україні 

дослідниця зазначає, що «система попередження запобігання корупції має 

включати патріотичне виховання громадян, формування негативного ставлення 

населення до корупції, формування єдиної національної ідеї. Саме через моральну 

складову можна мінімізувати корупцію в Україні. Будь-які ефективні механізми 

перевірки матеріального становища чиновників не зможуть дати позитивного 

результату, якщо населення буде нормально сприймати корупцію та вважати, що 

хабар надає можливість швидко та результативно вирішити побутові проблеми. 

Саме неприйняття населенням корупції, усвідомлення того, що давати хабар та 

підтримувати корупцію принижує гідність особистості, надасть можливість 

мінімізувати корупцію в Україні» [18, с.86-88]. 

Висновки. Безпековий чинник є одним із важливіших атрибутів сучасної 

державної політики України. Головною  складовою забезпечення національної 

безпеки є державна політика зі згуртування  суспільства навколо 

загальнонаціональних цінностей та ідей. Водночас необхідними є заходи зі 

збереження розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Така система 

стримувань і противаг сприятиме демократизації суспільства й не допущенню 

політичної диктатури. Беручи до уваги стан сучасної геополітичної ситуації, в 

який опинилася Україна, необхідним є здійснення заходів щодо формування 

«сильної» держави задля проведення самостійній зовнішньої політики у власних 

національних інтересах. У зв’язку з цим важливим елементом державного 

управління є формування та забезпечення оптимального функціонування 

національного сектору безпеки. У контексті збереження внутрішньополітичної 

стабільності важливим чинником управлінської політики стає відновлення у 
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повному обсязі державного контролю за стратегічними сферами життєдіяльності 

держави. Зокрема, це стосується боротьби з корупцією, яка повинна 

здійснюватися, в тому числі, за рахунок створення ефективної системи 

превентивних заходів.  

Виходячи з вищевикладеного, вважається за доцільне здійснити подальші 

наукові розвідки на напрямку досліджень законодавчої бази України, на яку 

спирається безпековий сегмент державного управління. 
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ОСОБИСТІСТЬ В ЕКОНОМІЧНІ НЕБЕЗПЕЦІ 

Анотація. Різні кризи несуть негативні наслідки для держави, її економіки і 

населення. Будь-то фінансово-економічна, гуманітарна, соціально-психологічна 

кризи всі вони відображаються на самопочутті, добробуті і психічному здоров’ї 

кожного громадянина. А тому розуміння витоку економічних небезпек, 

механізмів їх функціонування і викристалізація орієнтирів захисту є одним із 

актуальних завдань науки для розбудови ефективного державного регулювання в 

економічному секторі держави. Відповідно до поставленої мети у статті 

висвітлено наукові здобутки питання економічної безпеки держави та 

актуалізується проблема економічної небезпеки. Запропоновані тлумачення 

понять «економічна небезпека держави» і «економічна небезпека особистості». 

Наводиться аналіз таких криз як-от: фінансово-економічна криза 2008 року, 

збройний конфлікт сходу України, вірусна пандемія СOVID-19. Відмічено, що 

кожна криза або потенційна економічна небезпека набирає масштабності завдяки 

інформаційній складовій. На прикладі, зазначених криз розроблено структуру 

розвитку економічної небезпеки і її наслідків для особистості. Доведено, що 

економічні виклики в «міксі» з інформаційними атаками розвивають хаоси 

політичного, економічного і соціально-психологічного характеру. В свою чергу, 

відсутність ясності і нерозуміння реальної ситуації справ в середині держави 

поширює негативний клімат серед її населення, тим самим, провокуючи  розвиток 

психічної патології. Визначено перелік факторів розвитку економічної 

нестабільності та небезпеки з описом їх наслідків для держави і особистості, 

зокрема. Наводяться пропозиції щодо модернізації і інновації розбудови 

економічної безпеки. Акцент робиться на тому, що економічна безпека повинна 

https://doi.org/
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бути складовою внутрішньої політики, а не окремою галуззю. І задля втілення 

цього, доцільним виступає створення модернізованої структури – Агентство 

економічного забезпечення з метою досягнення високого рівня зайнятості 

населення і примноження соціального добробуту держави через примноження 

добробуту кожного окремого громадянина.  

Ключові слова. економічна небезпека, нестабільність, ризики, криза, 

агентство економічного забезпечення. 
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PERSONALITY IN ECONOMIC DANGER 

 

Abstract.Various crises have negative consequences for the state, its economy and 

population. Whether they are financial, economic, humanitarian, socio-psychological 

crises, they all affect the feeling healthy, well-being and mental health of every citizen. 

Therefore, understanding of the source of economic dangers, the mechanisms of their 

functioning and the crystallization of protection guidelines is one of the urgent tasks of 

science to build an effective state regulation in the economic sector of the state. In 

accordance with the set goal, the article highlights the scientific achievements of the 

state economic security matters and actualizes the problem of economic danger. 

Interpretations of the concepts "economic danger of the state" and "economic danger of 

the individual" have been offered. 

The analysis of such crises as: the financial and economic crisis of 2008, the armed 

conflict in eastern Ukraine and the viral pandemic COVID-19 has been presented. It has 

been noted that each crisis or potential economic danger gains power due to the 

information component. On the example of these crises a structure of economic danger 

and its consequences for the individual has been developed. It has been proved that 

economic challenges in the "mix" with information attacks develop chaos of political, 

economic and socio-psychological nature. In turn, the lack of clarity and 

misunderstanding of the real situation in the country spreads a negative climate among 
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its population, thereby provoking the development of mental pathology. The list of 

factors of economic instability development and dangers with the description of their 

consequences for the state and the person, in particular has been defined. Proposals for 

modernization and innovation of economic security development are given. The stress 

is made on the fact that economic security should be a component of domestic policy, 

not a separate sector. And to implement this, it is advisable to create a modernized 

structure - the Agency for Economic Support in order to achieve a high level of people’s 

employment and increase of the social welfare of the state by increasing the welfare of 

each individual citizen. 

Keywords: economic danger, instability, risks, crisis, economic security agency. 

Постановка проблеми. На долю нашого людства припадало чимало 

випробувань, серед яких: війни, громадянські протистояння, техногенні і 

природничі катастрофи, економічні кризи, широкомасштабні інфекційні та 

вірусні захворювання. І на даний час їх не стає менше, а тільки збільшується і 

посилюється, завдяки інформаційно-психологічному фактору. Ураховуючи цей 

факт, сучасна економіка України зазнає суттєвих випробувань і перепонів щодо її 

розвитку. А показники економічної системи подекуди поступаються світовим 

стандартам. 

Будь-яке явище узяте з представленого вище переліку тягне за собою суттєві 

економічні збитки і соціально-психологічний дискомфорт, як для окремої 

особистості, так і для всієї країни. А це примножує кризи, знижує рівень життя і 

здоров’я нації. Тому,  розуміння витоку економічних небезпек, механізмів їх 

функціонування і викристалізація   орієнтирів захисту є одним із актуальних 

завдань науки для розбудови ефективного  державного регулювання в 

економічному секторі держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам економіки і розбудові 

її безпеки приділено достатню кількість робіт, що мають як схожі, так і 

протилежні або суттєво різні погляди. Зокрема, на думку А. Ревенка, З. Варналії 

економічна безпека залежить від економічної незалежності, стійкості, 

стабільності, а також здатності до саморозвитку і прогресу [1, 2]. Проведено 

аналіз і систематизовані ризики і загрози економічної безпеки [3, 4, 5]. Були 

спроби розробки ряду заходів щодо протидії загрозам, серед яких: соціально-

політичні, фінансово-економічні, інформаційно-технічні, організаційні, правові 

[6, 7], пропозиції створення єдиної державної стратегії [8]. Висувалися пропозиції 

щоб акцент економіки змістити на випереджаючий розвиток 

конкурентоспроможних галузей і виробництва, розширення ринку наукомістної 

продукції [9]. І цей перелік можна довго продовжувати, але слід відмітити, що 

людина,   її   самопочуття   і   захист,   у   працях   економічної   науки   майже   не 
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 розглядається. 

Економіка виступає динамічною системою якій притаманними є рухливість, 

мінливість, невизначеність. Тому економіка кожної держави, а саме її стабільність 

залежить від світової економіки, а отже наявність ризиків і загроз неминучі, і як 

наслідок, існує певна небезпека, фактична чи умовна, до суспільства, до кожної 

людини цього суспільства, бо поява будь-якої хиткості вносить зміни у  

життєдіяльність і можливості, існуючі права і обов’язки, реалізацію бажань та 

задоволення потреб. Відносно цього постає завдання державного рівня – 

забезпечити безпечність особистості у економічному просторі країни.  

Мета статті – виявити прояви та фактори впливу економічної нестабільності 

на особистість людини та запропонувати шляхи державного регулювання щодо 

забезпечення економічної безпеки населення. 

Виклад основного матеріалу.  У своєму розумінні, небезпека – це  

можливість виникнення певних обставин або вплив якихось факторів, що в тому 

чи в іншому сенсі несуть якусь загрозу і можуть призвести до погіршення або 

неможливості функціонування і розвитку того чи іншого об’єкту або суб’єкту. А 

тому небезпека виступає  передумовою при дослідженні проблем економічної 

безпеки. Джерела небезпеки є умови і чинники, що містять в собі наміри 

ворожого характеру, деструктивну природу, шкідливі якості, що провокують 

розвиток економічної нестабільності.  

Серед факторів розвитку економічної нестабільності та небезпеки можна 

навести наступні, а також сформувати їх наслідки для держави і особистості: 

− значна перевага монопольно-олігархічної моделі економічного розвитку

унеможливлює існування «здорової» конкуренції та  розвитку середнього та 

малого бізнесу, що провокує деформоване державне управління у цій сфері, 

здійснюючи при цьому негативний тиск на бізнес. А отже для держави 

втрачається  плата додаткової кількості видатків, для особистості – руйнація віри 

у власні сили та спроможності принести користь суспільству; 

− висока корупція на всіх рівнях державного, регіонального, 

територіального управління формує недовіру до державних інституцій і 

інститутів; 

− розбалансування, розгалуженість і взагалі відсутність чітких  

стратегічних цілей, першорядних завдань та пріоритетних напрямів соціально-

економічного, воєнно-економічного та науково-технічного розвитку країни 

призводить до хиткості національної безпеки, піддатливості впливу зовнішніх 

нападів, що загострює економічний стан, тим самим, викликаючи ще більшої 

напруги у суспільстві; 

− висока  «тінізація»  та  криміналізація  функціонування  підприємств   та 

організацій  провокує  поширення   кримінально-кланової   системи   розподілу  та 
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 використання суспільних ресурсів, збагачень держави, що за Конституцію 

України є майном її громадян, а отже відбувається порушення прав та свобод 

народу України; 

− відсутність економічної суверенності та надмірна залежність 

національної економіки від зовнішніх ринків провокує розосередження 

економічної ланки держави, неефективне управління державним боргом, 

зменшення добробуту домогосподарств; 

−  недотримання і невиконання міжнародних зобов’язань і  домовленостей 

призводить до створення негативного іміджу держави в міжнародному полі, що 

супроводжується відсутністю інвестицій та сприятливих міжнародних 

партнерських відносин; 

−  руйнація економіки та систем життєзабезпечення на територіях 

збройного конфлікту викликає ріст безробіття, активізацію міграційних процесів, 

а це стає втратою людського потенціалу держави.  

Зазначені фактори економічної нестабільності є викликами для економіки 

сьогодення, що в свою чергу, виступають справжніми випробуваннями і для 

держави, і для населення в цілому. Аналізуючи кожний окремий фактор і 

підводячи підсумок цього, можна окреслити, що економічна небезпека держави – 

це об'єктивно існуюча усвідомлювана можливість впливу факторів економічної 

нестабільності, наслідками якої може виступати нанесення збитків, отримання 

втрат, погіршення динаміки соціально-економічного становища як в середині  

країни, так і у міжнародному просторі.  

Слід відмітити той факт, що вплив наведених факторів з геометричною 

прогресією примножується засобами масової інформації. Телебачення, веб-сайти, 

соціальні мережі, радіотрансляція, преса несуть як позитивний плив щодо 

інформування населення про актуальний стан подій в державі, так є інша сторона 

медалі – саме через зазначені джерела інформації у суспільство виходить 

широкий потік спотворених даних, і дуже часто населення стискається з тим, що 

матеріали одного ресурсу радикально протипоставлені іншим [10]. 

Нині людська психіка витримує значні інформаційні й емоційні 

навантаження. Причиною загострення масового деструктивного впливу на 

психіку є несформованість механізмів соціально-психологічної регуляції в умовах 

цифрового суспільства [11]. Масштабність та потужність впливу інформаційного 

середовища на психіку людей, їх особистість у сучасних умовах показує, що 

інформаційний простір всередині країни має хитку структуру змістовності, який 

створює додаткові причини для виникнення хвилі хвилювання і паніки серед 

людей. Якщо держава не вироблює власний інформаційний продукт, не 

контролює якість контенту як державного, так і недержавного походження, то 

формується інтернаціоналізація простору для прогресування різних загроз, 
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зокрема виникнення інформаційних війн, що провокують прогресування 

економічно-гуманітарної кризи, які в свою чергу, набирають суттєвої 

масштабності [10].  

Отже, поряд із економічними негараздами, що і так зазнає кожна людина, 

негативні відчуття і емоції значно примножуються засобами масової комунікації. 

Тобто, можна вибудувати певний ситуаційний ланцюжок економічної небезпеки, 

що зазнає особистість у соціумі (рис.1).  

 

 

      
Рис. 1. Структура розвитку економічної небезпеки і її наслідки 

 

Економічні виклики в «міксі» з інформаційни атаками розвивають хаоси 

політичного, економічного і соціально-психологічного характеру. Відсутність 

ясності і нерозуміння реальної ситуації справ в середині держави провокує 

негативний клімат серед її населення, поширюючи розвиток психічної патології. 

Через відсутність стабільності в економіці людина майже кожного дня 

стикається з різними економічними викликами (девальвація, інфляція і т.ін.), але 

значними загрозами для населення стали світова фінансово-економічна криза 
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2008 року, що розпочалася на теренах Сполучних штатів Америки та 

розповсюдилася на всі країни світу протягом наступних п’яти років. Економіка 

багатьох держав, що характеризувалися наявністю міцної економіки опинилися в 

глобальній рецесії (уповільнення розвитку). Наслідками цього виступили: 

прискорене підвищення цін, масове зменшення обсягів виробництва, зниження 

попиту і цін на сировину, усунення середнього класу по всьому світу, ліквідація 

світових банків, підвищення рівня безробіття. У багатьох країнах відбулося 

повалення уряду. При цих подіях зафіксовано історичне рекордне зростання 

безробіття на ринку праці. Наслідки від зазначених втрат є актуальними і до сих 

пір в Україні. 

Збройний конфлікт на сході України і території Автономної Республіки 

Крим, що розпочався у 2014 році, і  досі  тягнеться, призвів до втрати цивільного 

населення, знищення інфраструктури, зокрема відбулася руйнація житлових 

будинків, культурних, комунальних споруд, ліквідація потужних промислових 

об’єктів, спотворення аграрних земель; збільшення безробіття, внутрішнього 

переміщення, міграції фахівців та вузькопрофільних спеціалістів. Поряд із цим, 

значні втрати понесла фінансова система країни, що пов'язано з падінням 

фінансових показників діяльності підприємств, скороченням бюджетних 

відрахувань, нарощуванням боргів з виплати заробітної плати, за спожиті 

енергоносії, житлово-комунальні послуги, скороченням обсягів зовнішньої 

торгівлі і, відповідно, валютних надходжень. Такий розвиток подій підірвав 

авторитет держави у міжнародному просторі – виникла недовіра до банківських 

систем, погіршення інвестиційного клімату в Україні. А це призвело до суттєвих 

збитків і для держави, і для її населення. 

 Не менш страшним стало випробування 2020 року – світова пандемія 

COVID-19, що забрала життя великої кількості людей різного віку, порушуючи 

демографію багатьох держав та виводячи із ладу економіку через ведені 

санітарно-епідемічні заходи. Також хвороби, що викликані цим вірусом значно 

примножили кількість осіб, які зазнали суттєвих втрат фізичного і психічного 

здоров’я. Багато людей пережили психотравмуючі події (втрата близьких, 

джерела заробітку, обмеження у пересуванні і реалізації запланованого, 

примноження страху та тривоги за майбутнє).  

Слід підкреслити, що всі економічні виклики (кризи) супроводжуються 

інформаційним навантаженням, що може бути як позитивним (роз’яснення і 

доведення справжніх фактів та аргументів економічних подій до особистості), так 

і дестабілізуючим (неякісний рівень інформації - поширення фейків, 

антипропоганди і таке інше). Негативний інформаційний контент реалізує 

інформаційні атаки, викликаючи прогресування хаосу політичного, економічного 

і соціально-економічного напрямків. Все це несе свій вплив на психіку 
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суспільства, поглиблюючи тривожні передчуття, тривогу, страхи, паніку кожної 

особистості. І як наслідок, прогресування психічних порушень, серед яких: 

неврастенія, розлади адаптації, панічні розлади, посттравматичні стресові, 

змішані тривожні і депресивні, соматоформні, обсесивно-компульсивні.   

Виходячи з вищезазначеного, можна сформувати розуміння поняття 

«економічна небезпека особистості»,  де економічна небезпека особистості – це 

об'єктивно існуюча усвідомлювана можливість впливу факторів економічної 

нестабільності держави на психіку, самопочуття і життєдіяльність людини в 

цілому, що  провокує розвиток тривожних очікувань, недовіри до влади і 

прогресуванням психічних порушень і розладів.  

Поширення психічної патології серед населення несе додаткові збитки для 

економіки і соціально-економічного становища в державі, зокрема зниження 

людського потенціалу, інвалідизація працездатного шару населення, витрати на 

ліквідацію збитків здоров’я, стаціонарне лікування, інші соціальні виплати і т.д. 

Забезпечення безпечності особистості у економічному просторі країни 

прямопропорційно залежить від державного рівня економічної безпеки, але при 

цьому слід зробити акцент на захист особистості, як основної одиниці (ресурсу) 

збагачення країни. Тому держава повинна будувати  злагоджений дієвий апарат 

забезпечення соціальної безпеки, який має на увазі благополуччя кожного 

громадянина і містить в собі поняття стану економічної безпеки, що 

відповідатиме таким засадам як-от: економічна незалежність, стійкість до 

економічних викликів і загроз, стабільність та спроможність до саморозвитку і 

прогресу. Для реалізації зазначеного, необхідно: розбудова економічної політики, 

перегляд діючих інституцій, удосконалення і реалізація необхідних механізмів 

задля протистояння загрозам, що підривають національну економіку, шляхом 

перезавантаження державного регулювання в економічній галузі з урахуванням 

тенденцій часів глобалізації, міжнародного досвіду і регіоналізації економічних 

зв’язків.  

Також необхідно проводити оцінку якісними та кількісними індикаторами на 

мікро-, мезо-, макроекономічних рівнях, що характеризуватимуть актуальний 

фінансовий стан економіки та соціальну сферу. Такими показниками є: обсяг 

валового внутрішнього продукту, частка витрат на оборону, суспільні науки, 

промислову продукцію, відсоток інвестиційного вкладу в основний капітал.  

Необхідна активізація моніторингу (зворотній зв’язок) економічної безпеки 

особистості, шляхом оцінки як рівня, так і якості життя серед населення. Різниця 

рівня і якості життя полягає у тому, що перше – це співвідношення заробітку та 

витрат особи, а також ступінь задоволення її матеріальних і духовних потреб. В 

свою чергу, якість життя – це рівень домагань особистості щодо реалізації 

актуальних потреб нижчого і вищого рівнів через відчуття щастя та радості. 
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Задля втілення вищезазначеного, доцільним виступає створення модернізованої 

структури – Агентство економічного забезпечення, що виконуватиме функції 

планування, моніторування, прогнозування ризиків і успішного розвитку 

економіки в країні. Головна ідея чого полягає у досягненні високого рівня 

зайнятості населення і примноження соціального добробуту держави через 

примноження добробуту кожної окремої людини. Тільки упевненість особи у 

«завтрашньому дні» на основі економічного достатку надасть високу планку рівня 

життя країни і кожного її окремого громадянина. 

 

Висновки 

1. Виникаючі будь-які кризи мають негативні наслідки для економіки держави і для її 

прогресуючого розвитку. Фінансово-економічна криза 2008 року, збройний конфлікт на сході 

України, вірусна пандемія СOVID-19  стали значними випробуванням для країни і її громадян, 

бо економічна нестабільність несе руйнівну роль для соціального добробуту, національного 

здоров’я, людського капіталу.  

2. Стан економіки країни, що переживає не найкращі часи свого становлення, ще більш 

погіршується через занадто великий інформаційний супровід, і який ще не завжди є 

достовірним. Це розвертає хаоси політичного, економічного і соціально-психологічного 

характеру у суспільстві та в країні. Економіко-інформаційні потрясіння сприяють формуванню 

негативній соціально-психологічній атмосфері серед населення, тим самим провокуючи 

розвиток психічної патології серед останніх і наносячи економічні збитки.  

3. Підвищенню економічної безпеки сприятиме контроль інформаційного контенту, 

розбудова злагодженої внутрішньої політики держави з втіленням модернізованої структури 

(Агентство економічного забезпечення) на яку покладатимуться функції планування, 

моніторування, прогнозування ризиків і успішного розвитку економіки в країні. 

4. Забезпечення економічної безпеки потребує реалізацію плану комплексних заходів з 

оцінкою якісних та кількісних індикаторів на мікро-, мезо-, макроекономічних рівнях, що 

характеризуватимуть актуальний фінансовий стан економіки та соціальну сферу. До таких 

показників слід віднести: обсяг валового внутрішнього продукту, частка витрат на оборону, 

суспільні науки, промислову продукцію, відсоток інвестиційного вкладу в основний капітал. 
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ 

Анотація. Показано, що демократизація в класичному розумінні не може 

вирішити усі назрілі соціально-економічні та економіко-правові проблеми, як і 

власне не завжди може задовольнити економічні інтереси усіх учасників суспільних 

відносин. Це в першу чергу обумовлено різним економічним мисленням та 

відсутністю дисципліни в економічні поведінці. З такою проблемою зіткнулася і 

Україна після отримання незалежності та взяття курсу на впровадження ринкових 

механізмів державного управління. Встановлено, що державна політика в сфері 

запобігання та протидії економічній злочинності є пріоритетним напрямом 

державного управління, основним завданням якої є боротьба з економічними 

злочинами та її наслідками для соціально-економічного розвитку та 

національної безпеки. В результаті проведеного дослідженнями нами визначено 

економічні злочини як об’єкт державного управління національною безпекою 

держави. Відповідно до цього були ідентифіковані найбільш поширені види 

економічної злочинності в Україні та визначено їх прояв в корпоративному 

(недобросовісна конкуренція, легалізація (відмивання) доходів отриманих злочинним 

шляхом та фінансування тероризму, рейдерство) та державному (нецільове 

використання бюджетних коштів, ухилення від сплати податків, корупція) секторах 

публічного управління. Встановлено, що економічні злочини чинять наступний вплив 

на рівень національної безпеки: 1) підвищує рівень терористичних загроз та окупації 

державних територій; 2) знижує рівень інвестиційної привабливості; 3) втрата іміджу 

країни на міжнародній арені; 4) знижує рівень обороноздатності; 5) підвищує рівень 

енергозалежності; 6) підвищення тінізації економіки. Показано, що система 

державного управління при різних політичних режимах має забезпечити взаємодію 

різних видів державної політики щодо запобігання та протидії економічній 

злочинності, адже основна мета держави як суспільного інституту є забезпечення 

національної безпеки. Доведено, що економічні аспекти національної безпеки 
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крізь призму економічної злочинності можна охарактеризувати через економічну 

незалежність держави та стабільність і стійкість економічної системи держави. 

Саме ці два критерії характеризують взаємозв’язки економічної безпеки з іншими 

складовими національної безпеки, а саме: політична, екологічна, військова, 

соціальна та інші. 

Ключові слова: економічні злочини, економічна злочинність, державна 

безпека, державна кримінальна політика, державне управління. 
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PREREQUISITES FOR THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF 

STATE POLICY IN THE FIELD OF PREVENTION AND CONTROL OF 

ECONOMIC CRIME 

 

Abstract. It is proved that democratization in the classical sense cannot solve all 

pressing socio-economic and economic-legal problems, just as it cannot always satisfy 

the economic interests of all participants in public relations. This is primarily due to 

different economic thinking and lack of discipline in economic behavior. Ukraine faced 

the same problem after gaining independence and taking a course to introduce market 

mechanisms of public administration. It is established that the state policy in the field of 

prevention and counteraction to economic crime is a priority direction of public 

administration, the main task of which is the fight against economic crimes and its 

consequences for socio-economic development and national security. As a result of our 

research, we have identified economic crimes as an object of state management of 

national security. Accordingly, the most common types of economic crime in Ukraine 

were identified and their manifestation in corporate (unfair competition, legalization 

(laundering) of proceeds from crime and terrorist financing, raiding) and state (misuse 

of budget funds, tax evasion, corruption) was identified. ) sectors of public 

administration.It is established that economic crimes have the following impact on the 

level of national security: 1) increases the level of terrorist threats and occupation of 

state territories; 2) reduces the level of investment attractiveness; 3) loss of the country's 

image in the international arena; 4) reduces the level of defense capability; 5) increases 

the level of energy dependence; 6) increasing the shadowing of the economy. It is 

shown that the system of public administration under different political regimes should 

ensure the interaction of different types of public policy to prevent and combat 

economic crime, because the main goal of the state as a public institution is to ensure 
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national security. It is proved that the economic aspects of national security through the 

prism of economic crime can be characterized through the economic independence of 

the state and the stability and stability of the economic system of the state. These two 

criteria characterize the relationship of economic security with other components of 

national security, namely: political, environmental, military, social and others. 

Keywords: economic crimes, economic crime, national security, state criminal 

policy, public administration. 

 

Постановка проблеми. Держава є інститутом стримування економічної 

злочинності, адже переслідує економічні інтереси, що лягають у площину 

забезпечення національної безпеки. Роль держави полягає в формуванні соціальних, 

політичних, правових, економічних та інформаційних механізмів як в частині 

осмислення дисциплінованості населення та налагодження системи взаємоузгодження 

економічних інтересів різних суспільних інтересів так і в частинні формування дієвого 

механізму боротьби з економічною злочинністю як загрозою національній безпеці. 

«Формування національного інтересу в будь-якому суспільстві являє собою 

надзвичайно складний і динамічний процес, як будь-яке суспільство являє собою 

картину багатошарового переплетення різноманітних суперечливих інтересів.  В 

ньому стикаються, взаємодіють, приватні специфічні інтереси різних суспільних груп. 

Через цю взаємодію приватних інтересів відбувається досить важка інтеграція потреб, 

прагнень і запитів даного суспільства в систему загальних національних інтересів. 

При цьому неминучі протиріччя і конфлікти, часом досить напружені» [5, с. 90]. 

Тому, державна політика в сфері забезпечення та протидії економічній злочинності є 

комплексним механізмом, що не лише визначає напрямами та роль кримінальної 

політики, але й включає інші види політик як за окремими сферами державного 

управління так і видами економічних злочинів.  

Аналіз останніх дослідженьі публікацій. Окремі аспекти державної політики в 

частинні запобігання та протидії економічній злочинності викладені в працях 

зарубіжних вчених, зокрема: Пельзес Е. (Pelsez E.), Кендалл Р. (Kendall R.), Серіо М. 

(Serio M.), Накадзима К. (Nakajima C.), Альба Р.М. (Alba R.M.), Ван Зіл Ф. (Van 

Zyl  F.), Феррейра Б. (Ferreira B.R.),  Кванса Е.К. (Quansah E.K.), Бовен Дж. Е. 

(Bowen J.E.), Арваніти Т.М. (Arvanites T.M.), Хаклер Дж. (Hackler J.), (Mackenzie R.). 

Серед вітчизняних вчених досліджуванні питання вивчали: Веприцький Р.С.,   

Закалюк А.П, Користін О.Є., Бортник С.М., Нікітін Ю.В., Андрущенко І. Ю. та інші.  

Виклад основного матеріалу. «Широкого розповсюдження в сучасному 

суспільно-політичному житті України набули злочини в сфері господарчої 

діяльності. Розкрадання, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків, 

хабарництво і багато інших злочинів стали масовими і вразили практично всі галузі 

економіки. Найбільш поширені злочинні прояви в тих галузях господарства, що 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57191767119&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57041640300&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57191767778&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=16033444500&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57208404337&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57191769581&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57191769581&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=36484365600&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=14044153900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=24287831600&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6508332050&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603531806&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57201571529&zone=
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зайняті задоволенням життєво важливих потреб населення, зокрема, в торгівлі і 

побутовому обслуговуванні, на транспорті, у сфері фінансово-кредитних відносин, 

зовнішньоекономічної діяльності і у недержавних структурах господарювання. 

Економічна злочинність у значно більшій мірі, ніж загальнокримінальна, спроможна 

стати стилем життя значної частини населення, формувати правовий нігілізм і 

напівкримінальний менталітет. Мільйони громадян України займаються так званим 

«човниковим бізнесом», при цьому практично всі вони порушують встановлені 

митні правила, приховують прибутки від оподатковування та ін. Широкого 

розповсюдження останніми роками набуває ухилення від сплати податків за 

допомогою протиправної конвертації грошових коштів» [3]. 

В таких умовах актуалізується питання ідентифікації різних видів державної 

політики, що забезпечують та врегульовують процеси запобігання та протидії 

економічній злочинності. В цілому такі види державної політики є складовою 

державного управління національною безпеки держави, яка охоплює сукупність 

державних інтересів та інтересів інших суспільних інститутів, що забезпечує 

економічну незалежність стабільність економічного розвитку держави та здатність 

до прогресу.  

Це визначає відповідальне значення науки в розробці концептуальних засад 

державного управління національною безпекою та механізмів запобігання та 

протидії економічній злочинності як визначальної загрози. Адже економічна 

злочинність, це не лише внутрішня загроза національній безпеці, а у зв’язку із 

глобалізацією стала міжнародною проблемою й відповідно є складовою зовнішніх 

загроз. Принциповим є розкриття власне складових державного управління та 

державної політики щодо економічної злочинності, виявлення сучасних тенденцій 

щодо видів державної політики за окремими видами економічних злочинів та 

обґрунтування їх місця в складі державного управління національною безпекою. 

Вже декілька десятиліть відбувається демократизація суспільств, які впродовж 

ХХ століття були тоталітарними. Проте, демократизація в класичному розумінні не 

може вирішити усі назрілі соціально-економічні та економіко-правові проблеми, як і 

власне не завжди може задовольнити економічні інтереси усіх учасників суспільних 

відносин. Це в першу чергу обумовлено різним економічним мисленням та 

відсутністю дисципліни в економічні поведінці. З такою проблемою зіткнулася і 

Україна після отримання незалежності та взяття курсу на впровадження ринкових 

механізмів державного управління.  

З даного приводу Білоус В.Т. зазначає, що «становлення Української держави, 

зміна її політичного і соціально-економічного устрою, здійснення адміністративної 

реформи, безпосередня участь у міжнародних правоохоронних та інших 

міждержавних організаціях, стрімкий розвиток світових процесів глобалізації 

сприяли виникненню нових функцій держави й наповненню старих новим змістом, 
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що вимагає відповідного наукового обґрунтування і правового забезпечення. У той 

же час негативні процеси, особливо тінізація економіки, зростання її кримінального 

сектора та інші недоліки економічного розвитку не сприяли ефективному 

здійсненню реформ. Це свідчить про те, що в Україні не вдалося створити належних 

умов для функціонування й розвитку економіки на правовій основі. Зазначені 

недоліки пояснюються також відсутністю відповідного теоретико-методологічного 

та адміністративно-правового забезпечення розвитку держави й реформаційних 

процесів з урахуванням перспектив міжнародної інтеграції» [2]. 

Саме тому таке середовище спонукає до економічних злочинів, що є 

невід’ємною складовою економічної системи, не зважаючи на соціальні типи держав 

та види  політичного управління. Це означає, що економічна злочинність є 

автономною від соціальних типів держав та видів політичного управління. В 

залежності від соціальних типів держав та виду політичного управління 

визначатимуться властивості економічних злочинів, сфери їх поширення та 

особливості скоєння.  

«Політична влада фундаментально зацікавлена в певному знанні про злочинне і 

створенні певної стратегії управління злочинністю – в своїх економічних інтересах.  

Існуючий правопорядок, складовою частиною якого є і злочинність, в сучасному 

буржуазному суспільстві є система, створена класом капіталістів для забезпечення 

своїх інтересів. І цей клас зацікавлений в існуванні злочинності в «певній мірі», 

тобто в деяких секторах економіки, в деяких проявах (види шахрайства, пов'язані з 

«освоєнням бюджетних коштів»,  «оптимізація бази оподаткування» та ін.). 

Кримінальна політика є діяльністю не тільки по подавленню, контролю злочинності 

(перш за все, ми маємо на увазі економічну злочинність), але і по управлінню нею, 

використання її в економічних цілях. Селективність кримінальної політики не 

випадковість, а  закономірність, яка, очевидно,  існувала завжди, але саме в наш час 

набула системного і відкритого характеру» [1]. 

В цілому ж, незважаючи на соціальні типи держав та види політичного 

управління держава має забезпечити певний рівень безпеки громадян та виконання 

їх економічних інтересів. Зарубіжний вчений Іванов С.В. вказує, що «певні 

кримінально-правові формації змінюють один одного разом зі зміною курсу 

кримінальної політики. Як зазначалося вище, в силу об'єктивних причин 

(соціальних, економічних та ін.) зростає особлива загроза з боку певних видів 

злочинності, саме на них і повинно в першу чергу реагувати держава - засобами 

кримінальної політики.  Кримінальна політика вибіркова, вона шукає і нейтралізує 

найбільш небезпечного «ворога суспільства», що представляє найбільшу загрозу 

безпеці (суспільства, правлячої еліти) … Злочинність, будучи соціальним явищем і 

складовою частиною суспільства мімікрує паралельно з його розвитком. Це накладає 

особливий відбиток на формування і реалізацію кримінальної політики, ціллю якої 

являється протидія злочинності і забезпечення правопорядку» [4]. Система 
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державного управління при різних політичних режимах має забезпечити взаємодію 

різних видів державної політики щодо запобігання та протидії економічній 

злочинності, адже основна мета держави як суспільного інституту є забезпечення 

національної безпеки. 

Пропонуємо економічну злочинність як загрозу національній безпеці держави 

розглянути в контексті різних видів державної політики. Усі злочини пропонуємо 

згрупувати за наступними напрямами: в державному та корпоративному секторі. В 

цілому така взаємодія лягає в наступну модель державно-управлінських аспектів 

запобіганню та протидії економічній злочинності як загрозі національній безпеці (рис. 1). 

Розглянемо більш детально запропоновану нами модель взаємозв’язку національної 

безпеки, економічної злочинності та різних видів державної політики. Адже, 

національна безпека в контексті забезпечення інтересів держави як інституту, що 

врегульовує інтереси різних суспільних інститутів має складну внутрішню структуру, 

що обумовлена економічними аспектами. «Оцінка безпеки включає в себе оцінки: 

ресурсного потенціалу і можливостей його розвитку, рівня ефективності 

використання ресурсів, капіталу і праці та його відповідності рівню в найбільш 

розвинених і передових країнах, а також рівню, при якому загрози зовнішнього 

внутрішнього характеру зводяться до мінімуму, конкурентоспроможності економіки, 

цілісності території економічного простору, суверенітету, незалежності, можливості 

протистояння зовнішнім загрозам, соціальної стабільності і умов запобігання та 

вирішення соціальних конфліктів» [5, с.77]. 

 
Рис. 1. Економічна злочинність як загроза національній безпеці: 

 державно-управлінський аспект 
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В цілому, економічні аспекти національної безпеки крізь призму економічної 

злочинності можна охарактеризувати через економічну незалежність держави та 

стабільність і стійкість економічної системи держави. Саме ці два критерії 

характеризують взаємозв’язки економічної безпеки з іншими складовими 

національної безпеки, а саме: політична, екологічна, військова, соціальна та інші.  

Економічна незалежність. Так, в залежності від рівня економічної 

незалежності країни від сукупності внутрішніх та зовнішніх інститутів буде 

визначатися рівень національної безпеки. Адже, економічна незалежність, 

визначає рівень контролю системою органів державного управління над 

економічними ресурсами (усіх видів та форм), що дозволяє досягнути високого 

рівня промислового виробництва та науково-технічного прогресу результатом 

якого є якість продукції, що в свою чергу визначає її конкурентоспроможність на 

міжнародних ринках та дозволяє приймати участь у світовій торгівлі. Варто 

зазначити, що економічна незалежність може визначатися як об’єктивними так і 

суб’єктивними факторами. 

До об’єктивних факторів відносимо: інфраструктурний потенціал, наявність 

природних ресурсів, кліматичні особливості, географічне розташування, 

економічні ресурси, фінансовий потенціал державного бюджету, людський 

потенціал, стабільність ринків, рівень здоров’я населення та інші. Крім того, до 

об’єктивних факторів відноситься сукупність факторів зовнішнього середовища, а 

саме: зовнішній борг; участь держави в міжнародних організаціях; довіра 

міжнародної спільноти до системи державного управління та політичної системи; 

доступ до донорських фінансових ресурсів; місце на міжнародних ринках товарів 

(робіт, послуг), капіталу і праці та інші. Залежність економічної незалежності від 

зовнішніх акторів обумовлена глобалізаційними процесами та міжнародним 

поділом праці, що робить національні економіки залежними один від одного в 

першу чергу, а в деяких аспектах залежними від транснаціональних корпорацій. 

До суб’єктивних факторів ми відносимо економічну злочинність, яка 

проявляється як рівні внутрішніх так і на рівні зовнішніх загроз. Той, факт, що 

економічні злочини можуть бути як внутрішніми так і зовнішніми загрозами, 

підтверджується тим, що економічні відносини не знаходяться лише всередині 

держави, а в окремих випадках їх суб’єктами можуть виступати транснаціональні 

корпорації, про що свідчать корпоративні скандали початку ХХІ століття в США 

та країнах Європи.  

Стабільність економічної системи держави, що в класичному розумінні 

означає створення відповідних гарантів для забезпечення права власності та умов 

для реалізації підприємницької діяльності з одного боку та стримування 

дестабілізуючих факторів, до яких відносимо економічні злочини. Так, економічні 

злочини є фактором формування тіньового сектору економіки, що знижує рівень 
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економічної стабільності, а відповідно впливає на те, що держава не в повній мірі 

може убезпечити себе від ризиків внутрішнього та зовнішнього середовища 

політичного, соціального, військового характеру. Наприклад, низький рівень 

стабільності та стійкості економічного розвитку держави може призвести до 

дефіциту бюджету, а отже недофінансування стратегічно-важливих сфер 

суспільного розвитку, якою виступає військово-промисловий комплекс. Таку 

ситуацію можна спостерігати з 2014 р., коли низький рівень фінансового 

забезпечення українських військ в Криму призвело до анексії півострову, а 

недієвість правоохоронних органів на сході призвели до захоплення місцевої влади 

в Донецьку та Луганську незаконними військовими угрупування, що визнані як 

терористичні організації. В 2020 р. відсутність стабільності та стійкості 

економічного розвитку Україничерез корумпованість та високий рівень тіньової 

економіки призвели до низького рівня фінансування сфери охорони здоров’я і, як 

наслідок, відсутність підготовки до світової пандемії через вірус COVID-19. 

Економічні злочини проникають у всі аспекти забезпечення економічної 

незалежності держави (виробництво, торгівля, в тому числі міжнародна, обмін, 

науково-технічний прогрес, міжнародні фінансові ресурси) та стабільності 

економічної системи, а також спотворюють здатність економіки до саморозвитку 

та прогресу. Проникаючи у різні сфери економічні злочини не дозволяють 

забезпечити інвестиційно-інноваційний розвиток, сприяти модернізації 

інфраструктурного комплексу, знижують рівень людського потенціалу. Так, 

наприклад: нецільове використання державних ресурсів або фінансових ресурсів 

міжнародних організацій, є власне економічним злочином, що спровоковано 

іншим видом економічної злочинності, а саме корупцією; злочини в сфері 

оподаткування можуть стосуватися як внутрішніх так і зовнішньоторговельних 

операцій; недобросовісна конкуренція може стосуватися як внутрішніх ринків так 

і зовнішніх. Відповідно, економічні злочини знижують рівень економічної 

незалежності, а, отже впливають на рівень національної безпеки держави через 

зниження стійкості та самозбереження національної економіки. 

Говорячи про економічні злочини з позиції впливу на рівень національної 

безпеки, варто наголосити на їх наслідках, як згруповані наступним чином: 

1) підвищує рівень терористичних загроз та окупації державних територій.

Варто зауважити, що за неофіційними даними більшість представників 

терористичних організації, що захопили владу на Сході України у 2014 р., були в 

складі організованих злочинних згрупуваннях. Крім того, високий рівень тіньового 

сектору знизив рівень фінансування правоохоронних органів та інформаційної 

проукраїнської політики, що зумовили ситуацію наслідком, якої є окупація 

державних територій; 

2) знижує  рівень  інвестиційної   привабливості.    Більшість   інвесторів  при
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оцінці інвестицій в країни пострадянського простору враховують рівень 

захищеності своїх інвестицій від рейдерства та корупції. За умови високого рівня 

корупції та можливості рейдерських захоплень знижується рівень інвестиційної 

привабливості як окремого регіону (області) так і країни в цілому;  

3) втрата іміджу країни на міжнародній арені. Про рівень корупції та 

економічної злочинності в цілому в Україні не одноразово наголошували 

міжнародні організації та основні міжнародні фінансові донори. Зауважимо, що 

міжнародна фінансова допомога від COVID-19 неодноразово була під загрозою у 

зв’язку із нецільовим використанням раніше виданих фінансових ресурсів, що в 

цілому становить загрозу стабільності системи охорони здоров’я і, як наслідок, 

ризик національній безпеці України; 

4) знижує рівень обороноздатності. Фактично високий рівень корупції, 

нецільове використання бюджетних коштів та тіньовий сектор економіки спричинив 

низький рівень фінансування Української Армії в Автономній Республіці Крим, що 

дозволило агресору анексувати державні території України. Це безумовно свідчить 

про економічну злочинність як високого рівня ризику для національної безпеки в 

частині збереження територіальної цілісності; 

5) підвищує рівень енергозалежності. Тіньові економічні відносини 

сьогодні в більшій мірі пов’язані із використанням природних ресурсів, 

особливо в сфері енергозабезпечення Це в свою чергу визначає рівень 

енергозалежності України від інших країн, окремі із яких є агресорами, що 

анексували державні території;  

6) підвищення тінізації економіки. Усі без винятку економічні злочини 

становлять загрозу реальному сектору економіки, адже підвищують рівень 

тінізації економічних відносин. Особливо гостро зазначене питання стоїть в 

умовах використання сучасних технології, що провокують кіберзагрози як 

окремим суб’єктам господарювання так і органами державної влади.  

Відповідно до зазначеного державна політика в різних сферах суспільного життя, 

в тому числі економічній діяльності, має бути направлена на реалізацію дієвих 

механізмів щодо управління об’єктивними факторами, а також в сфері запобігання та 

протидії економічній злочинності як загрозі національній безпеці. Це дозволить в 

повній мірі забезпечити економічну незалежність держави. Державне управління 

щодо запобігання та протидій економічній злочинності реалізується через різні види 

державної політики, в тому числі через державну кримінальну політику, як особливий 

вид державної політики, об’єктом якої є різні види злочинів, зокрема злочинів в 

економічній сфері. 

В цілому найбільш поширені та найбільш загрозливі для національної безпеки 

економічні злочини пропонуємо згрупувати за державним та корпоративним 

секторами, що дозволяє більш детальні ідентифікувати види державної політики, що 
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направленні та запобігання та протидію таким видам злочинів. До економічних 

злочинів в корпоративному секторі відносимо: відмивання коштів та фінансування 

тероризму; недобросовісна конкуренція; економічна злочинність (рейдерство). До 

злочинів в державному секторів відносимо: нецільове використання бюджетних 

коштів, фіскальні злочини та корупція. Варто зазначити, що злочини в 

корпоративному та державному секторах нами виділенні з позиції учасників в такій 

неправомірній діяльності. При злочинах в корпоративному секторі учасниками 

злочину є підприємницькі структури, або особи чи групи осіб, що скоюють злочини 

проти підприємницьких структур, або порушують діючий порядок економічних 

відносин між ними. Коли мова йде про економічні злочини в державному секторі, то 

постраждалою стороною виступає держава в цілому та окремі органи державної 

влади чи державні підприємства зокрема. Відповідно до зазначеного формуються 

різні напрями державної політики. Особливою в даному випадку є державна 

кримінальна політика в сфері запобігання та протидії економічній злочинності.  

Державна кримінальна політика в сфері запобігання та протидії 

економічній злочинності є новим напрямком державного управління, основним 

завданням якої є боротьба з економічними злочинами та її наслідками для 

соціально-економічного розвитку та національної безпеки.  

Висновки. В результаті проведеного дослідження нами визначено економічні 

злочини як об’єкт державного управління національною безпекою держави. 

Відповідно до цього були ідентифіковані найбільш поширені види економічної 

злочинності в Україні та визначено їх прояв в корпоративному (недобросовісна 

конкуренція, легалізація (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом та 

фінансування тероризму, рейдерство) та державному (нецільове використання 

бюджетних коштів, ухилення від сплати податків, корупція) секторах публічного 

управління. Встановлено, що економічні злочини чинять наступний вплив на рівень 

національної безпеки: 1) підвищує рівень терористичних загроз та окупації державних 

територій; 2) знижує рівень інвестиційної привабливості; 3) втрата іміджу країни на 

міжнародній арені; 4) знижує рівень обороноздатності; 5) підвищує рівень 

енергозалежності; 6) підвищення тінізації економіки.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Анотація. Показано, що напрями вдосконалення державного регулювання 

демографічного розвитку мають бути збалансовані з цільовими орієнтирами і 

пріоритетами в інших суспільних сферах, зокрема, в сфері охорони здоров'я, 

освіти, праці та зайнятості. Це сприятиме розширенню можливостей родин у 

напрямі самозабезпечення. При цьому таке завдання значною мірою корелюється 

із відповідними завданнями загального соціально-економічного розвитку, що 

спрямовані на формування нових робочих місць, які характеризуються високою 

продуктивністю і належною оплатою праці. Особливий наголос необхідно 

зробити на преференціях для молоді з багатодітних або неповних родин щодо 

активного залучення до програм зайнятості. Необхідним у цьому напрямі є 

підвищення доступності програм соціального захисту. За наявності високого 

ризику бідності, родини із дітьми, разом із тим, не є пріоритетним об'єктом в 

системі реалізації заходів соціального захисту. Вважаємо за доцільне наголосити, 

що незважаючи на наявність фінансової допомоги родинам з дітьми, вони ще не 

розглядаються самими родинами як вагомий ресурс. Одним з кроків державного 

регулювання демографічного розвитку має стати реформа системи щомісячної 

допомоги на дитину для родин з рівнем доходів нижче прожиткового мінімуму. 

Проведений аналіз правового механізму державного регулювання демографічного 

розвитку показав, що існуючі форми підтримки родин з дітьми регулюються 

великою кількістю нормативно-правових актів, які стосуються не окремих 

цільових груп, а окремих видів допомоги. В результаті органи соціального 

захисту не можуть оцінити ефект впливу реалізованих програм на рівень життя 

одержувачів, а самі родини не в змозі розібратися в тому, на участь в яких 

програмах вони мають право, і які вимоги щодо участі у цих програмах.  

Ключові слова: державне регулювання, демографічний розвиток, програма 

соціального захисту, реформа, рівень доходів, фінансова допомога родинам. 
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IMPROVEMENT OF STATE REGULATION OF DEMOGRAPHIC 

DEVELOPMENT OF UKRAINE 

 

Abstract. It is shown that the directions of improvement of state regulation of 

demographic development should be balanced with targets and priorities in other social 

spheres, in particular, in the field of health care, education, labor and employment. This 

will help empower families in the direction of self-sufficiency. At the same time, this 

task is largely correlated with the relevant tasks of general socio-economic 

development, aimed at creating new jobs, which are characterized by high productivity 

and adequate wages. Particular emphasis should be placed on preferences for young 

people from large or single-parent families to be actively involved in employment 

programs. It is necessary in this direction to increase the availability of social protection 

programs. Given the high risk of poverty, families with children, however, are not a 

priority in the implementation of social protection measures. We consider it appropriate 

to emphasize that despite the availability of financial assistance to families with 

children, they are not yet considered by the families themselves as a significant 

resource. One of the steps in the state regulation of demographic development should 

be the reform of the system of monthly child support for families with incomes below 

the subsistence level. The analysis of the legal mechanism of state regulation of 

demographic development showed that the existing forms of support for families with 

children are regulated by a large number of legal acts, which do not apply to certain 

target groups, but to certain types of assistance. As a result, social protection bodies 

cannot assess the impact of implemented programs on the living standards of recipients, 

and families themselves are unable to understand which programs they are entitled to 

participate in and what the requirements are for participation in these programs. 

Therefore, it is expedient to consolidate all forms of support into a single legislative act 

- in the form of a law "On state regulation of demographic development", which would 

fully legislate the relevant areas of social policy. 

Keywords: state regulation, demographic development, social protection program, 

reform, income level, financial assistance to families. 

 

Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток України 

відбувається в умовах недостатнього з точки зору державних інтересів 

демографічного потенціалу населення. Дефіцит населення виступає об'єктивною 

реальністю, яка має бути врахована при формування та реалізації соціально-

економічної політики держави [1].  
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Потенційні варіанти 

демографічного розвитку України залежать від причин тих змін, що відбуваються. 

Реальний зміст цієї проблеми на різних етапах суспільної історії відображали 

головні цілі соціально-економічного розвитку і змінювалися в ході історичного 

процесу. Серед науковців, які опікуються проблемами демографічної ситуації, 

обґрунтуванням підходів та механізмів державного регулювання демографічного 

розвитку необхідно виділити роботи Е. Лібанової [2], О. Гладуна [3], Н. Левчука 

[4], А. Гвелесіані [5], О. Макарової [6], В. Новікова [6], О. Осауленка [7], 

М. Откидач [6], В. Стешенко [4], Л. Черенко [2], І. Драгана [8] та ін. 

Виклад основного матеріалу. Зміни демографічних характеристик пов'язані 

не лише з природним відтворенням населення, але й із збільшеною мобільністю 

населення. Імміграція вносить істотний внесок в динаміку чисельності місцевого 

населення, зміну його складу. Мігранти з країн, що розвиваються стають все 

більш помітні, в той час як чисельність місцевого населення залишається 

стабільною або навіть дещо знижується. 

У глобальному контексті українські демографічні тенденції, з одного боку, 

тісно перетинаються зі змінами в інших європейських країнах, виявляючи 

спільність з цими країнами, з іншого - демонструють специфіку. Спільність 

полягає в тому, що послідовність стадій і визначаючих їх детермінант є 

універсальною для загальносвітового процесу. Специфіка України полягає в 

запізненні основних етапів переходів, що відображає накладення невирішених 

проблем розвитку попередніх етапів на наступні стадії переходів, а також щодо 

тенденцій та особливостей соціального і економічного розвитку регіонів. 

Особливе значення з точки зору особливостей демографічного розвитку має 

функціонування інститутів. Інституційний підхід полягає в розумінні інститутів 

як процесу постійного відтворення соціальних, правових, економічних та інших 

відносин, які структурують суспільне життя і задають правила поведінки людей і 

організацій. Під впливом різких змін зовнішнього середовища - економічної, 

політичної, природного тощо - виникають деструктивні стани в функціонуванні 

інститутів - «інституційні пастки». Деструктивні і стійкі форми поведінки є 

складовою частиною демографічного розвитку. Саме ринкові реформи 1990-х рр. 

вплинули на формування таких пасток. Перебудова інституційної структури 

призвела до кризи соціальних інститутів, відповідальних за дотримання 

правопорядку, збереження життя і здоров'я населення, що вплинуло на 

демографічний розвиток. Сукупність патологічних процесів, які виникли в 

процесі реформ спричинили розвиток надвисокої і надранньої смертності осіб 

працездатного віку, погіршення стану здоров'я і від'ємний природний приріст 

населення. Нездатність адаптуватися до нових умов викликала у багатьох стан 

непевності у майбутньому, нерозуміння стратегії правильної поведінки в нових 
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обставинах зниження якості життя в більшості родин. Це вплинуло на підвищення 

рівня смертності населення України, зниження народжуваності та розвиток 

гострої демографічної кризи. Тому регулювання демографічних процесів є 

пріоритетним напрямом соціально-економічної політики держави, і в зв'язку з 

цим завдання щодо її удосконалення може бути вирішене у трьох напрямах: 

підвищення народжуваності, зниження смертності, ефективна міграційна 

політика. 

Для розв'язання таких завдань необхідним є не лише здійснення обліку 

показників смертності, народжуваності, міграційних процесів, але й виявляти та 

усувати причини та чинники, які негативно впливають на них. Це є особливо 

важливим саме на регіональному та локальному рівнях, оскільки кожен регіон, 

кожна територія має свої специфічні риси. Тому набір чинників, які здійснюють 

суттєвий вплив на демографічні процеси в одному регіоні, можуть бути 

несуттєвими для інших. Формування тенденцій демографічного розвитку тісно 

пов'язано зі специфікою і факторами, що визначають характер внутрішніх 

регіональних відносин. 

Здійснений у другому розділі аналіз ефективності державного регулювання 

демографічного розвитку свідчить про необхідність вдосконалення відповідного 

організаційного механізму регулювання чисельності населення. 

Удосконалення організаційного механізму державного регулювання 

процесів демографічного розвитку, на нашу думку, має полягати у створенні 

єдиного суб'єкта організаційно-економічного впливу - Регіональної ради з питань 

демографічного розвитку. 

На практиці в багатьох областях вже прийнято рішення про створення 

подібного суб'єкту регуляторного впливу на процеси демографічного розвитку, 

зокрема у Донецькій, Рівненській, Луганській області. Досвід їх роботи свідчить 

про необхідність утворення такого органу з метою забезпечення підвищення 

результативності реалізації державного регулювання процесів демографічного 

розвитку в регіоні. 

Таким чином, до складу Регіональної ради з питань демографічного розвитку 

мають входити представники суб'єктів державного регулювання чисельності 

населення - департаментів, головних управлінь охорони здоров'я, освіти і науки, 

молодіжної політики і спорту, екології та природних ресурсів, фінансів, Фонда 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Державної 

міграційної служби, Пенсійного фонду України, сільські,селищні, міські голови, 

представники ЗМІ. Головою Регіональної ради з питань демографічного розвитку 

є голова обласної ради. 

Регіональна рада з питань демографічного розвитку буде діяти з метою: 

забезпечення комплексної реалізації заходів впливу на демографічний розвиток 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVvoXAtobTAhUDYpoKHS3aAFgQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fse.gov.ua%2F&usg=AFQjCNGY_J2PCwwWb7vrS8vyE0fHyfPiGw&sig2=oqY4L2XxiitW0MYiAF4C6A
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVvoXAtobTAhUDYpoKHS3aAFgQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fse.gov.ua%2F&usg=AFQjCNGY_J2PCwwWb7vrS8vyE0fHyfPiGw&sig2=oqY4L2XxiitW0MYiAF4C6A
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регіону; координації діяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських об'єднань, наукових та інших організацій з питань 

реалізації механізму державного регулювання процесів демографічного розвитку. 

Виходячи з поставлених цілей, можна виділити наступні завдання 

Регіональної ради з питань демографічного розвитку. По-перше, забезпечення 

взаємодії між органами державної виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями. По-друге, проведення 

демографічної експертизи нормативних документів, соціально-економічних 

програм з метою виявлення можливих демографічних чинників і наслідків 

прийнять управлінських рішень на регіональному і локальному рівнях, які 

можуть вплинути на демографічний розвиток регіону, або стосуватись тих 

аспектів розвитку регіону, які самі залежать від впливу демографічних процесів. 

По-третє, моніторинг демографічної ситуації в районах і містах області, аналіз 

практики реалізації демографічної політики в регіоні, оцінка ефективності 

проведених заходів. По-четверте, підготовка пропозицій щодо вдосконалення 

політики в сфері стимулювання народжуваності, зниження смертності та 

регулювання міграційних процесів. По-п'яте,  організація проведення 

соціологічних досліджень з питань реалізації заходів демографічної політики. По-

щосте, проведення нарад, конференцій, семінарів з питань, пов'язаних з 

розробкою і реалізацією державного регулювання демографічного розвитку. По-

сьоме, міжрегіональне співробітництво з питань регулювання демографічних 

процесів. 

Також в рамках такого ради можуть обговорюватися конкретні пропозиції 

щодо поліпшення умов житла населення, будівництва соціальних об'єктів, 

створення сучасної інфраструктури, нових високоефективних і 

високооплачуваних робочих місць, щоб якість життя в регіоні в результаті 

наблизилась до європейських стандартів. 

На нашу думку, діяльність Регіональної ради з питань демографічного 

розвитку має базуватися на наступних принципах: по-перше, реалізація 

конституційних прав громадян; по-друге, обгрунтованість; по-третє, 

комплексність; по-четверте, прозорість. 

Принцип реалізації конституційних прав громадян означає, що Регіональна 

рада в межах своєї діяльності не повинна суперечити дотриманню прав і свобод 

людини. Наприклад, Рада не може запроваджувати будь-які обмеження громадян 

на тип сімейного поведінки (шлюбного, репродуктивного тощо), її діяльність має 

бути спрямована на поліпшення умов праці і стан здоров'я населення, підтримку 

материнства, батьківства, дитинства тощо. 

Принцип обгрунтованості передбачає, що Регіональною радою з питань 

демографічного розвитку повинні бути представлені конкретні методичні 
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рекомендації щодо розрахунку ефективності проведених заходів регулювання 

чисельності населення регіону. 

Принцип комплексності означає, що Рада має здійснювати комплексний 

вплив на всі аспекти демографічного розвитку регіону, тобто на стимулювання 

народжуваності, на зниження смертності, підвищення якості життя населення і 

регулювання міграційних процесів одночасно, з метою стабілізації чисельності 

населення регіону.  

Принцип прозорості спрямований на інформування населення про 

формування та реалізацію заходів щодо регулювання чисельності населення 

регіону, про досягнуті результати діяльності Ради з метою зацікавити і підвищити 

демографічну грамотність громадян і керівних посадових осіб регіону. Це також 

може вплинути на підвищення ефективності демографічної політики. Відповідна 

інформація має бути опублікована в засобах масової інформації. 

Джерелами фінансування діяльності Регіональної ради з питань 

демографічного розвитку слугуватимуть кошти консолідованого бюджету області 

і позабюджетні кошти (добровільні пожертвування юридичних і фізичних осіб). 

Таким чином, органом, координуючим діяльність суб'єктів державного 

регулювання в регіоні (місцевих органів державної влади, а також органів 

місцевого самоврядування), буде Регіональна рада з питань демографічного 

розвитку, яка виступає ключовим елементом удосконалення організаційного 

механізму державного регулювання демографічного розвитку.  

Спільно з місцевими органами державної влади Регіональна рада 

визначатиме основні стратегічні напрями державного регулювання 

демографічних процесів в регіоні, які будуть враховувати специфіку стратегії 

соціально-економічного розвитку регіону та особливості його демографічного 

розвитку. Дотримання на практиці принципів регулювання, а також забезпечення 

достатнього рівня фінансування заходів державного регулювання демографічного 

розвитку призведе до позитивних результатів, що проявиться у зменшенні рівня 

смертності, збільшенні очікуваної тривалості життя населення; підвищенні 

народжуваності, зміцнення інституту сім'ї; поліпшенні якості життя; позитивному 

міграційному потоці відповідно до вимог соціально-економічного розвитку 

регіону. 

На нашу думку, серед напрямів вдосконалення державного регулювання 

демографічного розвитку на початковому етапі діяльності Регіональної ради 

можна запропонувати нижче перераховані. 

По-перше, частина жінок відмовляється від народження дітей у зв'язку з 

побоюванням втратити кваліфікацію. Тому важливо створити умови для 

поєднання трудової діяльності з доглядом за дитиною. Також можна 

запропонувати різні курси безкоштовного підвищення кваліфікації для жінок, що 
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вийшли на роботу з відпустки по догляду за дитиною. 

По-друге, аналіз відносини молодих людей до заходів регуляторного впливу 

на демографічний розвиток за результатами досліджень свідчить про те, що 

суттєве підвищення допомоги для родин з дітьми вплинуло би на прийняття 

рішення мати більше дітей у більш ніж у половини опитуваних. При цьому 

половина з них витратила б його на житло. Але найбільш перспективними 

матеріальними заходами політики в сфері народжуваності молоді люди називають 

сприяння в поліпшенні житлових умов (не лише за рахунок суттєвого збільшення 

допомоги для родин з дітьми - близько 30% опитаних), суттєве зростання 

заробітної плати (32% жінок і 39% чоловіків), надання системи мінімальних 

гарантій (відповідно понад 15% жінок і більше 17% чоловіків) [5]. Це дає підставу 

на реалізацію органами державного управління регуляторних заходів підтримки 

сімей та демографічного розвитку. Наприклад, можна розробити і запропонувати 

«гарантований мінімум». Суть такого регуляторного інструменту демографічного 

розвитку полягає в тому, що якщо середньодушові доходи сімей з дітьми у віці до 

16 років нижче прожиткового мінімуму, то їм виплачується допомога. Розмір такої 

допомоги визначається у вигляді різниці між сумою прожиткового мінімуму сім'ї 

та доходу сім'ї. Для отримання «гарантованого мінімуму» сім'я повинна подати 

документи, що підтверджують розмір доходів до Регіональної ради з питань 

демографічного розвитку. 

Практична реалізація такого регуляторного механізму дасть змогу поліпшити 

матеріальне становище сімей, що може вплинути на прийняття рішення про 

народження дитини, на використання додаткових коштів на поліпшення здоров'я 

тощо. 

По-третє, необхідно проводити заходи щодо формування у молодих людей 

відповідального ставлення до здоров'я, в тому числі репродуктивного. Необхідно 

розглянути можливість компенсації частини витрат (часткової або повної) на 

лікування безпліддя, введення новітніх репродуктивних технологій з метою 

народження дітей [9]. 

Необхідно також зазначити наступне. За даними Інституту демографії та 

соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України [10]  

у 2015 р. в Україні за офіційними даними співвідношення переривань вагітності 

до всіх запліднень становить 22%. У порівнянні з 1990 р. в 2015 р. значення 

такого показника зменшилось з 1 млн. до 90 тис. абортів, тобто на 91%. Це 

обумовлено підвищенням рівня сексуальної культури, просвітою, гендерною 

рівністю. Але, в будь-якому випадку, наявна статистика свідчить про високі 

показники переривання вагітності - переривається кожна п'ята вагітність. Ця 

обставина додатково посилюється й тим, що аборти негативно впливають на 

репродуктивне здоров'я жінок. Для згладжування такої проблеми 
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необхіднопоширити практику обов'язкової консультації фахівця (психолога) з 

жінками, які зважилися на аборт. Такий фахівець має з'ясувати причини і 

роз'яснити про можливі наслідки переривання вагітності, про позитивні моменти 

в народженні дітей тощо. 

Регіональна рада з питань демографічного розвитку повинна приділити 

особливу увагу таким проблемам, оскільки успішне їх вирішення дасть змогу 

виявити додаткові резерви підвищення народжуваності і зміцнити сімейні 

стосунки. 

По-четверте, з метою підвищення народжуваності необхідно проводити 

активну державну сімейну політику, спрямовану на формування сімейних 

цінностей серед молодих людей, на прихильність до зареєстрованого шлюбу з 

кількома дітьми, на підготовку дітей і підлітків до сімейного життя, на надання 

психологічної допомоги подружжю у різних життєвих ситуаціях, на розвиток 

сімейних, культурних і спортивних заходів. 

По-п'яте, український феномен надвисокого рівня смертності проявляється 

серед громадян працездатного віку. У порівнянні з країнами Європи, смертність в 

Україні в 3-5 разів вище для чоловіків і більш ніж удвічі - для жінок. Це 

обумовлює необхідність запровадження більш дієвих заходів регуляторного 

впливу для зниження показників смертності в регіонах країни. 

Безсумнівним пріоритетом оздоровлення способу життя населення є 

розробка програми по боротьбі зі споживанням алкоголю. Для того, щоб уявити 

масштаби проблем, можна порівняти масштаби смертності від причин, 

пов'язаних з алкоголем, в Україні і, наприклад, країнах ЄС. Суттєвим є те, що на 

сьогодні за даними Світового банку розбіжність за смертністю цих причин 

становить більше 5 разів для чоловіків і 4 рази для жінок [11]. При цьому, на 

початку 1980-х рр., коли високий рівень алкоголізації населення СРСР 

спровокував антиалкогольну компанію, розбіжність не перевищувала двох     

разів [4]. 

Щодо антиалкогольних регуляторних заходів, то можна запропонувати: 

обмеження продажу спиртного за часом, організувати спеціальні антиалкогольні 

заняття в навчальних закладах, просвіта населення щодо шкідливості алкогольних 

напоїв через засоби масової інформації тощо.  

По-шосте, за даними Міністерства охорони здоров'я України неінфекційні 

захворювання займають основне місце в структурі захворюваності, ранньої 

інвалідності і передчасної смертності населення країни. До таких соціально 

значущих неінфекційних захворювань відносяться серцево-судинні, шлунково-

кишкові захворювання, онкологічні, нервово-психічні, хвороби органів дихання 

та хвороби обміну речовин. До основних факторів ризику розвитку таких видів 

захворювань можна віднести куріння тютюну, зловживання алкоголем, 
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малорухливий спосіб життя, низький рівень споживання овочів і фруктів. Ці 

захворювання наносять значний економічний збиток державі, вражаючи все 

більшу кількість населення, перш за все, працездатного віку. Негативно 

впливають на стан здоров'я громадян також інфекційними захворюваннями, до 

яких відносяться різні штами грипу, вірусні гепатити тощо. 

Органи влади регіону повинні зробити акцент на вирішення цих проблем. В 

якості одного з напряму зниження смертності та поліпшення стану здоров'я 

населення можна запропонувати розміщення в громадських місцях плакатів з 

інформацією про основні ознаки і правилах лікування інфекційних і 

неінфекційних захворювань, про можливості профілактичних щеплень, 

карантинних заходів, підготовку телевізійних програм та інше. 

Узагальнюючи вищенаведені положення, можемо зазначити, що 

удосконалення механізмів державного регулювання процесів демографічного 

розвитку потребує: подальшого розвитку законодавства в сфері сімейного, 

податкового та житлового права, охорони здоров'я, освіти, соціального 

забезпечення, трудових відносин, міграційної політики; розроблення і реалізації 

цільових державних і регіональних програм у сфері демографічного розвитку, 

поліпшення становища сім'ї, дітей, формування здорового способу життя; 

включення завдань і заходів поліпшення демографічної ситуації і стану сім'ї в 

державні та регіональні програми соціально-економічного розвитку; врахування 

завдань сімейної і демографічної політики при формуванні державного та 

місцевих бюджетів, позабюджетних фондів, залучення позабюджетних коштів; 

розвитку методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування 

щодо впливу на демографічні процеси, поліпшення становища сімей з дітьми; 

постійного моніторингу та аналізу демографічних процесів, коригування на цій 

основі державного регулювання процесів демографічного розвитку; залучення до 

реалізації державного регулювання процесів демографічного розвитку інститутів 

громадянського суспільства, громадських і некомерційних організацій. 

Необхідно наголосити, що напрями вдосконалення державного регулювання 

демографічного розвитку мають бути збалансовані з цільовими орієнтирами і 

пріоритетами в інших суспільних сферах, зокрема, в сфері охорони здоров'я, 

освіти, праці та зайнятості. Це сприятиме розширенню можливостей родин у 

напрямі самозабезпечення. При цьому таке завдання значною мірою корелюється 

із відповідними завданнями загального соціально-економічного розвитку, що 

спрямовані на формування нових робочих місць, які характеризуються високою 

продуктивністю і належною оплатою праці. 

На нашу думку, особливий наголос необхідно зробити на преференціях для 

молоді з багатодітних або неповних родин щодо активного залучення до програм 

зайнятості. Вкрай актуальною ця проблема залишається для сільській територій, в 
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яких гостро відчувається потреба підтримки та розвитку щодо можливостей 

самозабезпечення родин з дітьми. В першу чергу така підтримка має 

здійснюватись за рахунок розширення доступності кредитних і лізингових 

механізмів для особистих селянських господарств, оскільки в структурі їх доходів 

надходження від такої форми зайнятості складають значну частку. 

Необхідним у цьому напрямі є підвищення доступності програм соціального 

захисту. За наявності високого ризику бідності, родини із дітьми, разом із тим, не є 

пріоритетним об'єктом в системі реалізації заходів соціального захисту. Вважаємо 

за доцільне наголосити, що незважаючи на наявність фінансової допомоги 

родинам з дітьми, вони ще не розглядаються самими родинами як вагомий ресурс. 

У науковій літературі обґрунтовується позиція, що такі кошти починають братися 

до уваги родинами, якщо вони складають мінімум 10% від сукупного доходу такої 

родини. Але на сьогодні виплати при народженні дитини компенсує лише 

половину прожиткового мінімуму дитини [12]. При цьому останнє ж 

реформування, яке мало на меті скорочення бюджетних видатків в умовах 

економічної кризи, фактично ліквідовало допомогу по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку [3]. 

Одним з наступних кроків державного регулювання демографічного розвитку 

має стати реформа системи щомісячної допомоги на дитину для родин з рівнем 

доходів нижче прожиткового мінімуму. Проведений аналіз правового механізму 

державного регулювання демографічного розвитку показав, що існуючі форми 

підтримки родин з дітьми регулюються великою кількістю нормативно-правових 

актів, які стосуються не окремих цільових груп, а окремих видів допомоги. В 

результаті органи соціального захисту не можуть оцінити ефект впливу 

реалізованих програм на рівень життя одержувачів, а самі родини не в змозі 

розібратися в тому, на участь в яких програмах вони мають право, і які вимоги 

щодо участі у цих програмах. Тому доцільним вбачається всі форми підтримки 

консолідувати у єдиний законодавчий акт - у вигляді закону «Про державне 

регулювання демографічного розвитку», який би у повній мірі законодавчо 

закріпив відповідні напрямки соціальної політики. 

Висновки. Реалізація перерахованих вище заходів покликана зупинити 

негативну динаміку демографічного розвитку регіонів України, створити 

передумови для переходу до більш активного державного регулювання 

демографічного розвитку з метою створення умов збереження і зміцнення 

здоров'я, впливу на сімейні цінності і на рішення про народження дітей, для 

підвищення рівня життя громадян. Чим раніше будуть втілені заходи державного 

регулювання процесів демографічного розвитку в повному обсязі, тим вище буде 

їх ефективність. Відмова ж від цього може привести до того, що розвиток 

демографічної ситуації піде за песимістичним сценарієм з ще більшими 
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масштабами депопуляції, ніж сьогодні. 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ПОВЕДІНКОЮ 

ПІДПРИЄМСТВ: ДОСВІД КРАЇН ЄС 

Анотація. Мета статті –– дослідити аспекти управління економічною 

поведінкою підприємств на прикладі країн Європейського Союзу. Виявлено, що 

сталість та амортизаційні властивості економіки країн Європи залежать, в тому 

числі, від успішності та фінансової ефективності малого та середнього бізнесу. 

Підприємництво, водночас, має характер транснаціонального світового здобутку : 

так, для більшості країн-членів Європейського Союзу свобода підприємництва та 

торгівлі ототожнюється із природним правом, закладених у Основних законах 

вищезазначених держав.  

Відмічено, що у контексті інтенсифікованого, ефективного та економічно 

обґрунтованого контролю за економічною діяльністю підприємств Європейським 

Союзом обирається концепт фінансового планування. Обґрунтування колообігу 

фінансових активів комерційних установ, регламентація фінансових 

правовідносин між державно-владним апаратом та сектором підприємництва 

формують сутнісно-амортизаційну характеристику управління економічною 

поведінкою підприємств на теренах Європейського Союзу. Водночас, 

інтенсифікований контроль за діяльністю підприємств та їх економічним 

потенціалом дозволяє забезпечити актуально-оптимальні передумови для дієвого 

господарського обороту, та, зокрема, досягнення фінансової прибутковості 

підприємницької діяльності. Відтак, одним із основним завдань країн-членів 

Європейського Союзу є забезпечення підприємницького сектору економіки 

належним об’ємом коштів, які матимуть гіпотетичну можливість до 

трансформації у оборотні та необоротні комерційні активи.  

Доведено, що економіко-політичний устрій Європейського Союзу має 

уніфіковану, індивідуалізовану управлінську структуру. У цьому контексті 

особливо важливим є пошук засобів покращення ефективності управління 

економічною поведінкою підприємств.  

Обґрунтовано   роль    та   місце    фінансового    планування      у      побудові 
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багаторівневого та індивідуалізованого контрольно-ревізійного механізму 

управління економічною поведінкою підприємств, з огляду на досвід країн-членів 

Європейського Союзу.  

Ключові слова: державна політика, економічна поведінка, фінансове 

планування, контрольно-ревізійний механізм, країни-члени Європейського 

Союзу.  
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INTENSIFICATION OF ECONOMIC BEHAVIOR ENTERPRISE 

MANAGEMENT: EXPERIENCE OF EU COUNTRIES 

Abstract. The purpose of the article is to explore aspects of managing the 

economic behavior of enterprises on the example of the European Union. It was found 

that the sustainability and depreciation properties of European economies depend, inter 

alia, on the success and financial efficiency of small and medium-sized businesses. 

Entrepreneurship, at the same time, has the character of a transnational world 

achievement: for example, for most member states of the European Union, freedom of 

enterprise and trade is identified with the natural law enshrined in the Basic Laws of the 

above-mentioned states. 

It is noted that in the context of intensified, effective and economically sound 

control over the economic activity of enterprises, the European Union chooses the 

concept of financial planning. Substantiation of the cycle of financial assets of 

commercial institutions, regulation of financial relations between the state apparatus and 

the business sector form the essence and depreciation characteristics of the management 

of economic behavior of enterprises in the European Union. At the same time, 

intensified control over the activities of enterprises and their economic potential allows 

to provide relevant and optimal conditions for effective economic turnover, and, in 

particular, to achieve financial profitability of entrepreneurial activity. Therefore, one of 

the main tasks of the member states of the European Union is to provide the business 

sector of the economy with an adequate amount of funds that will have a hypothetical 

opportunity to transform into current and non-current commercial assets. 

It is proved that the economic and political system of the European Union has a 

unified, individualized management structure. In this context, it is especially important 

to find ways to improve the management of economic behavior of enterprises. 

The  role  and  place  of  financial  planning in  the construction of a multilevel and 
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individualized control and audit mechanism for managing the economic behavior of 

enterprises, based on the experience of European Union member states, is substantiated. 

Keywords: state policy, economic behavior, financial planning, control and audit 

mechanism, member states of the European Union. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах, успішність підприємництва та 

бізнесу виступають показником загальнодержавного політико-соціального 

потенціалу, відображаючи вірність обрання країнами-членами Європейського 

Союзу державно-управлінського курсу. Однак, саме управління та ревізійна 

діяльність, що полягає у інтенсифікованому контролі за діяльністю підприємств, 

створює об’єктивно законну, виходячи із досвіду Європи, модель 

комерціалізованої торгівлі. Підприємництво є засобом реалізації приватних та 

державних економічних завдань, сприяє збагаченню державного потенціалу, 

забезпечує ієрархічну побудову вмотивованих фінансових правовідносин із 

представниками урядування, бізнес-партнерствами та кредитно-економічними 

підрозділами Європейського Союзу. Необхідно зауважити, що додатковим 

чинником, що зумовлює необхідність процесу глобалізації економічного 

контролю за підприємницьким сектором в Європейському Союзі, є координація 

відносин глобалізованого інформаційного партнерства з іншими державами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проактивність економічного 

потенціалу Європейського Союзу на рівні міжнародно-правового економічного 

співробітництва зумовлює необхідність комплексного опрацювання 

організаційно-управлінських основ інтенсифікованого управління економічною 

поведінкою підприємств із урахуванням досвіду країн-членів Європейського 

Союзу. Отже, особливої нагальності набуває дослідження управління 

економічною поведінкою підприємств на території Європи. Варто виокремити 

наукові здобутки Терещенко О.О., Панкова В.А., Ляшенко Г.П., Ковальова В.В., 

Данилюка М.О., Блокманса В. та інших.  

Мета статті –– визначити концептуальні аспекти інтенстифікованого 

управління поведінкою підприємств, опираючись на досвід країн-членів 

Європейського Союзу.  

Виклад основного матеріалу. З позицій економічних та фінансових теорій, 

бюджетування підприємств є основним фактором, що визначає та спрямовує 

діяльність підприємств. Через це, для Європейського Союзу, у хронологічно-

зворотній перспективі, основним завданням завжди було нормувати, 

систематизувати та уніфікувати контрольно-наглядову державно-управлінську 

систему.  

Одночасно, Європейська політика регіонального розвитку, котра покликана 

забезпечити рівність усіх держав-учасниць Союзу за Маастрихтським договором, 
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визначає необхідність розробки політики підтримки : так, враховуються 

виробничі, комерційні та дохідні обсяги фінансових активів підприємств, 

проводиться галузевий компаративний аналіз фінансово-економічної доцільності 

за країнами, регіонами та адміністративно-територіальними одиницями країн-

членів Європейського Союзу [1].  

Загалом, саме міжурядовий, локально-муніципальний розвиток суспільно-

державних процесів у Європі зумовлює посилений контроль за економічною 

діяльністю країн-членів Європейського Союзу.  

Наприклад, у Великобританії проведення планових перевірок бізнесу 

ініціюється Палатою Представників : вони відбуваються у формі ревізій, 

переглядів економічно-впорядкувальної документації, співставлення 

операційного фактажу підприємництва,  задекларованих доходів та витрат. Дещо 

архаїчний підхід Британії, однак, відзначається високим рівнем ефективності : 

виробничі процеси прозорі, а економічний потенціал держави є 

загальновизнаним.  

В той же час, Бундесрат та Бундестаг (Німеччина та Австрія), виступаючи за 

чесний, прозорий та легальний бізнес, реалізують наступні державно-курсові 

постулати : заохочення та культивація малого бізнесу, його підтримка – і, як 

підсумок, розвиток ніші середнього бізнесу; гарантії для підприємств, їх 

управлінців та працівників – у розрізі забезпечення робочим капіталом, ринком 

споживчих послуг та ініціаторства затвердження окремих товарних сегментів для 

збуту на території Європейського Союзу. Фактично, в даному випадку 

контрольно-ревізійний аспект впливу на економічну прозорість підприємств 

носить радше імперативно-диспозитивний, аніж суто імперативний характер [2]. 

Вважаю за необхідне сконцентрувати увагу на партикулярності щодо 

контексту стандартизації інтенсифікації управління економічною діяльністю 

підприємств у Люксембурзі. Так, середній дохід ВВП на душу населення тут – 

найвищий у Європі. Обґрунтовується це, першочергово, розвиненою сферою 

послуг, в тому числі – у галузі підприємництва [3].  

Задля збереження конкретизованого та ієрархічно впорядкованого державно-

управлінського підходу, урядом Люксембургу було сформовано апарат контролю 

за підприємницькою діяльністю : його специфікою є  наявність системи 

спрощеної фінансової звітності, що реалізується шляхом непрямої процедури 

оподаткування –– зокрема, корпоративного податку на дохід підприємництва та  

муніципально-комерційного оподаткування. Також, активного розвитку набув 

громадський контроль – ефективність та дохідність корпоративних бізнес-

організацій Люксембургу коорлинується не лише за допомогою законопроєктів, 

але й предметного втілення прямих форм демократії [4].  

В  той  же  час,  важливої  ролі у процесі активного управління   економічною 
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діяльністю підприємств на території Європейського Союзу набув процес 

фінансового планування. За базовим визначенням, основоположним принципом 

комерційно-підприємницького планування виступає методика балансу. Нею, 

зокрема, передбачено раціональні, економічні та фінансово обґрунтовані ресурсні 

витрати, які схвалюються ревізійними радами країн Європи лише за умови 

фінансово-пропорційної необхідності у регламентації оборотних та необоротних 

активів підприємств.  

У дійсності, процес економічно обґрунтованих витрат підприємств 

ототожнюється із загальним рівнем економічної інтегративності країн-членів 

Європейського Союзу. Рівень інтенсифікації управління економічною поведінкою 

підприємств обумовлюється наступними реальними фінансово-ресурними 

лімітуваннями, характеристикою реального планування та універсалізму 

затверджених планових підприємницько-комерційних розрахунків [5].  

На Рис. 1 представлено систематизовану структуру інтенсифікованого 

управління економічною поведінкою підприємств за прикладом країн-членів 

Європейського Союзу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Управління економічною поведінкою підприємств у ЄС 
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Важливо зазначити, що управління економічною поведінкою підприємств на 

теренах Європейського Союзу має тенденцію до правової та управлінської 

рецепції. Так, у Швейцарії, подібно Люксембургу, застосовуються методики 

управління загальнонаціональним капіталом посередництвом контролю за 

діяльністю підприємств. Аналогічно, застосування економіко-математичних 

моделей комерціалізованого управління допомагає культивувати більш прозоре та 

активно розгалужене використання фінансової звітності у якості 

антикорупційного інструмента [6; 7].  

По факту, дієве, гласне, політично незалежне управління економічною 

діяльністю підприємств, з огляду на досвід Європи, забезпечується аналітико-

оперативною діяльністю процесу фінансового аналізу комерційних підприємств. 

Деталізоване опрацювання отриманих макро- та мікроекономічних показників за 

окремий період дозволяє співставляти індексні значення реальних та фактично 

задекларованих показників, таким чином попереджуючи прояви монополізації 

ринків товарів та послуг окремими суб’єктами підприємництва країн-членів 

Європейського Союзу.  

В свою чергу, фінансування бізнесу на рівні Європейського Союзу 

здійснюється за інноваційною кривою, що дозволяє трансформувати процедуру 

інвестування в бізнес у більш технологічну площину. До прикладу, Європейський 

парламент продовжує визначати інфраструктуру засадничою ланкою 

економічного добробуту підприємств, водночас наголошуючи на обов’язковому 

контролі щодо їх діяльності. Управління економічною поведінкою підприємств у 

Європейському Союзі, відтак, має однорідну, логічну структуру.  

Висновки. Інтенсифіковане управління економічною поведінкою 

підприємств на теренах Європейського Союзу є логічно впорядкованим, 

структуризованим державно-управлінським механізмом. Уряд та населення 

формують єдину контрольно-ревізійну систему, що дозволяє оперативно 

відстежувати порушення податкового та економічного законодавства 

підприємствами. Отже, комерційна складова підприємництва у Європейському 

Союзі широко розвивається, координуючись та спрямовуючись органами влади, в 

тому числі –– Європейським парламентом.  
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ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ 

СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ СУСІДСТВА 

Анотація. У статті проведено дослідження особливостей функціонування 

міждержавних механізмів співробітництва в європейській політиці сусідства. 

Виявлено, що європейська політика сусідства є прикладом для міждержавного 

співробітництва ЄС із третіми країнами. Насамперед це пов’язано з тим, що саме 

ЄС не є звичайною міжнародною організацією, адже таке об’єднання має власну 

територію, бюджет, громадянство, що не є властивим для міжнародних 

організацій. Встановлено, що система права ЄС має міждержавну основу щодо 

виникнення і не належить до національної або ж міжнародної системи права, адже 

норми права ЄС мають безпосередній вплив і є інтегрованими в національні 

правові системи відповідних держав-учасниць. Встановлено, що співробітництво 

між відповідними країнами-сусідами і ЄС у рамках реалізації європейської 

політики сусідства відбувається у дво- і багатосторонній формах. Кожна із форм 

використовує свої міждержавні механізми співробітництва, які розглядаються як 

конкретні заходи і засоби, які дозволяють забезпечувати  взаємодію між двома 

або ж кількома державами, не використовуючи військового насилля, а проводять 

пошук реалізації єдиних цілей. Для реалізації двосторонньої форми 

співробітництва ЄС із країнами-сусідами європейської політики сусідства 

визначено її структуру, яка включає такі механізми: нормативно-правовий (Плани 

дій); культурно-освітнього обміну (програми TEMPUS, ERASMUS MUNDUS); 

інституційної розбудови (проекти TAIEX, Twinning, SIGMA); фінансового 

(ІЄСП). Для реалізації багатосторонньої форми використовуються механізми 

транскордонного співробітництва (програми Cross-Border Cooperation). Після 

поділу європейської політики сусідства на Східне партнерство і Союз для 

Середземномор’я почали з’являтись додаткові механізми у контексті реалізації 

багатосторонньої форми співробітництва, насамперед інституційного механізму, 

що використовує чотири рівні операційної структури в Східному партнерстві і 

систему комплексних трьох інституцій у Союзі саме для Середземномор’я.  

Ключові   слова:   Європейський   Союз,   європейська   політика   сусідства, 
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міждержавне співробітництво, Східне партнерство, державне управління. 
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FUNCTIONING OF INTERSTATE MECHANISMS OF COOPERATION IN 

EUROPEAN NEIGHBORHOOD POLICY 

 

Abstract. The article examines the peculiarities of the functioning of interstate 

mechanisms of cooperation in the European Neighborhood Policy. The European 

Neighborhood Policy has been identified as an example of EU interstate cooperation 

with third countries. First of all, this is due to the fact that the EU itself is not an 

ordinary international organization, because such an association has its own territory, 

budget, citizenship, which is not typical of international organizations. It is established 

that the system of EU law has an interstate basis for origin and does not belong to the 

national or international legal system, because the rules of EU law have a direct impact 

and are integrated into the national legal systems of the respective member states. It is 

established that cooperation between the respective neighboring countries and the EU in 

the framework of the European Neighborhood Policy takes place in bilateral and 

multilateral forms. Each of the forms uses its own interstate mechanisms of cooperation, 

which are considered as specific measures and tools that allow for interaction between 

two or more states, without the use of military violence, and seek to achieve common 

goals. In order to implement the bilateral form of EU cooperation with the neighboring 

countries of the European Neighborhood Policy, its structure has been determined, 

which includes the following mechanisms: regulatory (Action Plans); cultural and 

educational exchange (TEMPUS, ERASMUS MUNDUS programs); institution 

building (TAIEX, Twinning, SIGMA projects); financial (ENPI). Mechanisms of cross-

border cooperation (Cross-Border Cooperation programs) are used to implement the 

multilateral form. Following the division of the European Neighborhood Policy into the 

Eastern Partnership and the Union for the Mediterranean, additional mechanisms began 

to emerge in the context of multilateral cooperation, primarily the institutional 

mechanism using the four levels of the Eastern Partnership and the Union's three 

institutions for the Mediterranean. 

Keywords: European Union, European Neighborhood Policy, Interstate 

Cooperation, Eastern Partnership, Public Administration. 

 

Постановка проблеми. В останні роки почали стрімко розвиватись 

міжнародні відносини, нарощуватись інтеграційні процеси та різновекторне 
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співробітництво. Зазвичай двосторонні відносини формуються у межах 

багатовекторної взаємодії, і розглядати їх окремо вже не є доцільним, адже 

порушується принцип комплексності та всеосяжності. 7 травня 2009 року 

стартувала програма Європейського союзу «Східне партнерство», учасниками 

якої є 6 країн: Україна, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія та Молдова. Дана 

співпраця орієнтована на розвиток політичної, економічної, енергетичної сфер, а 

також налагодження контактів між людьми. Тобто Східне партнерство визначило 

перспективні відносини Євросоюзу з Україною на довгострокову перспективу, що 

й зумовило важливість їх розгляду. Східне партнерство має не лише теоретичне, 

але й практичне значення для країн, які залучені у цю програму або ж знаходяться 

по сусідству із цим країнами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням «Східного 

партнерства» як системі налагодження регіональної співпраці у Європі 

присвячено достатню кількість публікацій у сучасній науці з державного 

управління. Значна кількість матеріалів представлена в контексті концептуалізації 

змісту та природи «Східного партнерства» яке визначено, як один із напрямів 

Європейської політики сусідства. У працях Т. Сидорук [1] питання про «Східне 

партнерство» представлене як модель поступової і часткової інтеграції із ЄС. У 

посібнику «Європейська інтеграція» [2] науковцями визначено перспективні 

напрями розвитку «Східного партнерства». А. Гончарук у своєму науковому 

доробку «Україна підтримує “Східне партнерство” як інструмент досягнення 

членства в ЄС» піднімає питання перспективності співпраці України із ЄС в 

рамках саме програми  «Східного партнерства» із метою розгляду перспектив її 

членства [3]. Перелік інструментів «Східного партнерства» та фінансування  його 

ЄС представлено у праці Н. Гнидюк [4]. Однак, незважаючи на досить вагомий 

науковий внесок у досліджувану сферу, детальнішого дослідження потребують 

питання про результати реалізації програми «Східного партнерства» ЄС саме для 

України. 

Мета статті полягає у дослідженні особливостей функціонування 

міждержавних механізмів співробітництва в європейській політиці сусідства. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз існуючих документів, які насамперед 

стосуються функціонування Європейської політики сусідства (далі – ЄПС), 

підтверджує, що європейська ініціатива, яка започаткована на початку 2003 р. для 

проведення регулювання відносин із відповідними східними й південними 

сусідами ЄС, була значно трансформована. Головним недоліком було те, що ЄПС 

на самому початку свого функціонування об’єднала абсолютно різні групи країн, 

які мали відмінності за географічним положенням, культурним, релігійним та 

економічним розвитком. Ключова відмінність між такими країнами полягала 

також у рівні соціально-економічного й суспільно-політичного розвитку. Значна 
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гетерогенність, яка перш за все спостерігалася практично у всіх напрямах 

співробітництва, призвела до того, що країни розділились за певними групами, які 

досягли колосальних позитивних результатів у ході їх співробітництва, певним 

чином залучалися до співпраці також й ті, які практично ігнорували значну 

кількість пропозицій від Європейської політики сусідства. Певна гетерогенність 

проявилась також у географічному положенні таких країн, адже відповідно до ст. 

49 укладеного Договору про Європейський Союз [5] європейська держава може 

подавати заявку щодо набуття членства у цьому Союзі. У свою чергу країн 

Середземноморської Африки і Близького сходу дане правило не стосується. Саме  

така ситуація призводить до диспаритету в інтенсивності й ефективності 

залучення відповідних країн-сусідів до співробітництва із Європейським Союзом 

в контексті реалізації  Європейської політики сусідства. Такі причини певним 

чином вплинули на появу певних Повідомлень від Європейської комісії у 2006 і 

2007 роках, у яких ЄС, акцентуючи увагу на позитивному впливі політики 

сусідства на відповідні відносини із країнами-сусідами, наголошував, що рівень 

співробітництва із представленими країнами значно відрізняється. Досить дієва 

співпраця відбувається із Україною, Марокко й Ізраїлем.  

Отже, Європейський Союз визнав суттєвий диспаритет у визначенні рівнів 

співробітництва із країнами-сусідами. Це призвело до того, що у 2008 році ЄПС 

була поділена на два напрями, а саме: Східний – “Східне партнерство” і 

Південний – “Союз для Середземномор’я”. Таким чином, Східне партнерство 

охопило Україну, Білорусію, Грузію, Молдову, Вірменію і Азербайджан. До 

офіційного документу, який запровадив цей Східний вимір Європейської 

політики сусідства відноситься Повідомлення Європейської Комісії (3 грудня 

2008 р.). У даному документі зазначається, що проведені реформи, у рамках 

Європейської політики сусідства, у соціально-економічному і суспільно-

політичному вимірі активно наблизили такі країни до ЄС. Тобто, у 

співробітництві між сторонами з’явився момент певного переходу на наступний 

рівень співпраці. Важливим є використання комплексного диференційованого 

підходу, який є відмінним від політики сусідства. Головний компонент Східного 

партнерства передбачає більш інтенсивне сприяння ЄС відповідним своїм 

партнерам у проведенні соціально-економічних та політичних реформ [6]. 

Тобто, співробітництво між сторонами буде розвиватись за дво- і 

багатосторонньою моделями. До складових елементів двосторонньої форми 

злагодженого співробітництва буде укладення відповідних Угод про асоціацію, 

інтеграція в економіку країн ЄС, розвиток мобільності і безпеки, значне 

посилення енергетичної безпеки, сприяння підтримки соціально-економічного 

розвитку. Диверсифікована модель є інноваційною формою для такого 

співробітництва і передбачатиме надання всебічної підтримки тим країнам-
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партнерам, які досягатимуть прогресу у рамках відносин із країнами ЄС. 

Ефективна співпраця проходить у вигляді форуму, на якому відбувається обмін 

інформацією та досвідом країн-партнерів щодо реформ і модернізації. Отже, ЄС 

матиме своєчасну змогу коригувати такі процеси. Саме така багатостороння 

модель дозволяє значно посилити зв’язки безпосередньо між самими країнами і 

буде природним форумом, на якому має обговорюватись розвиток Східного 

партнерства.  

Союз для Середземномор’я розвивається на засадах Барселонського процесу 

у контексті реалізації таких сфер співробітництва, як Політичний діалог; 

Соціальний та культурний діалог; Економічна кооперація та зона вільної торгівлі; 

Міграція, юстиція та безпека. Головна мета співробітництва полягає у підтримці 

миру й благополуччя в країнах-учасницях [7]. Програми транскордонного 

співробітництва, різні освітні програми TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, дієві 

програми інституційної розбудови TAIEX, TWINNING, фінансовий Інструмент 

європейського сусідства і партнерства залишаються стабільними. 

Відповідно для Середземномор’я та Східного партнерства, запроваджено 

проведення багатосторонньої форми співробітництва шляхом організації 

багатосторонніх самітів для глав держав і глав урядів. Між самітами проводяться 

зустрічі міністрів закордонних справ. Крім того, функціонує Спільний постійний 

комітет, що проводить організаційне забезпечення самітів глав держав й урядів і 

засідань міністрів закордонних справ. 

Варто акцентувати увагу на тому, що відповідно до Празької декларації саме 

Східне партнерство розглядається як східний вимір Європейської політики 

сусідства [5]. Отже, ініціативи Союз для Середземномор’я і Східне партнерство 

не мають статусу самостійних політик, окремих від Європейської політики 

сусідства. У свою чергу фінансування нових ініціатив відповідно відбувається у 

контексті фінансування ІЄСП. Отже, поділ Європейської політики сусідства на 

такі два напрями був дійсно логічним і враховував різний рівень міждержавного 

співробітництва країн-сусідів із ЄС. Дотримався також принцип географічної, 

культурно-релігійної диференціації. Позитивним моментом є те, що 

запровадження Східного партнерства і Союзу для Середземномор’я дає 

можливість нейтралізувати надмірну гетерогенність і запропонувати ефективні 

механізми співробітництва для відповідних країн, які мають виважену 

європейську перспективу членства, та для тих, у кого вона певним чином 

відсутня.    

Аналізуючи міждержавне співробітництво, значну увагу звернемо 

насамперед на те, що його характеристика значно залежить від кількості 

учасників такої взаємодії, яка певним чином визначає форму міждержавного 

співробітництва. На сьогодні використовується дві форми міждержавного 
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співробітництва: дво- і багатостороння форми. Таким чином двостороння форма 

співробітництва перш за все передбачає взаємодію лише між двома державами, де 

у двосторонньому порядку відбувається укладання договору і реалізовуються 

інші ініціативи між такими сторонами. У свою чергу багатостороння форма 

реалізації міждержавного співробітництва є досить складною, адже забезпечує 

взаємодію трьох та більше сторін, передбачаючи формування спеціальних 

інституцій, певних секретаріатів, координаційних рад і комісій [7].  

Досліджуючи особливості функціонування механізмів міждержавного 

співробітництва в ЄПС, визначатимемо не тільки усталені механізми 

(законодавчий, організаційний, соціально-економічний), а й визначатимемо 

специфічні види механізмів. Отже, у двосторонній формі міждержавного 

співробітництва представляємо такі механізми та інструменти їх реалізації: 

нормативно-правовий (Actions Plans); освітньо-культурного обміну (ERASMUS 

MUNDUS, TEMPUS); інституційної розбудови (проекти  Twinning, TAIEX, 

SIGMA); фінансовий (ІЄСП). Відповідно у багатосторонній формі 

використовується механізм транскордонного співробітництва (інструментом є 

реалізація програми Cross-Border Cooperation ) [6]. 

Плани дій, який  укладений з Україною, Молдавією, Тунісом, Марокко, 

Єгиптом, Ліваном, Ізраїлем, Йорданією, Палестинською автономією, 

Азербайджаном, Вірменією і Грузією. Залежно від суспільно-політичних, 

соціально-економічних й інших обставин вони укладаються на 3-5 років із правом 

пролонгації. Винятком є  Білорусія, Сирія, Лівія і Алжир, які в результаті 

суспільно-політичних й інших обставин відмовилися підписувати із 

Європейським Союзом представлені документи. Головним принципом, за яким 

відбувається укладання Плану дій є саме принцип диференціації. Однак структура 

документа зазвичай є однаковою абсолютно для всіх. Усі Плани дій  включають 

шість частин, які розподіляються на більш деталізовані плани дій, тобто: 

політичний діалог і реформування; соціально-економічні реформи та розвиток; 

співробітництво з питань юстиції і внутрішніх справ; торгівля, ринкові й 

регуляторні реформи; інформаційне суспільство, транспорт, енергетика  і 

навколишнє середовище; міжлюдські контакти [7]. 

Таким чином, механізм освітньо-культурного обміну передбачає реалізацію 

двох програм: TEMPUS і ERASMUS MUNDUS. У свою чергу, програма TEMPUS 

в перекладі із англійської визначається як Транс’європейська програма щодо 

мобільності для організації навчання в університетах. Головне її завдання полягає 

у сприянні модернізації всієї системи вищої освіти у країнах-сусідах шляхом 

активізації співробітництва між закладами вищої освіти ЄС і країн-партнерів. 

Тобто, програма TEMPUS надає фінансування для заохочення взаємодії і 

збалансованого співробітництва між закладами вищої освіти у країнах-партнерах 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/doc/leafletIV_ru.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/doc/leafletIV_ru.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/doc/leafletIV_ru.pdf
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та в ЄС [5]. У свою чергу, програма ERASMUS MUNDUS орієнтована на 

активізацію міжнародного співробітництва й підвищення мобільності серед 

студентів, науковців європейських університетів та закладів вищої третіх країнах 

на всіх континентах. Саме така програма передбачає три ключові компоненти: 

розробку спільних магістерських та докторських програм і надання 

індивідуальних стипендій, організація партнерства шляхом проведення 

дослідницьких розробок, залучення висококваліфікованих  фахівців до ЄС.  

Для реалізації механізму інституційної розбудови використовуються проекти 

Twinning та заходи TAIEX, SIGMA. Відповідно Twinning – це середньострокові 

проекти, дія яких спрямована на покращення інституційної спроможності, 

громадського врядування і верховенства закону. Головна мета якого це  підтримка 

розбудови інституційної спроможності відповідних країн на засадах співробітництва 

схожих інституцій відповідної країни-кандидата й країни-члена. Програма Twinning 

активно використовується в Марокко, Лівані, Тунісі, Йорданії, Єгипті, Україні і 

країнах Кавказького регіону [6].  

Проекти TAIEX є короткостроковими, спрямованими на підвищення рівня 

інституційної спроможності, проведення належного врядування і верховенства 

закону. Тобто це є так звана  технічна допомога у сфері обміну інформацією 

(Technical Assistance Information Exchange) [6].  

Відповідно програма SIGMA (Support for Improvement in Governance and 

Management) означає надання підтримки щодо вдосконаленні врядування і 

системи менеджменту. Країни, на яких відбувається поширення дії програми 

SIGMA, можуть отримувати допомогу шляхом проведення оцінки досягнутого 

прогресу у реалізації реформ і визначення пріоритетних цілей для них шляхом  

надання допомоги на етапі інституційного будівництва й розробки законодавчої 

бази, а також стимулювання отримання допомоги від Європейського Союзу й 

інших донорів розробляючи проекти і реалізуючи план дій [5]. 

До 2008 року у багатосторонній формі міждержавного співробітництва 

використовувався тільки механізм транскордонного співробітництва, 

інструментом якого була програма СВС – Cross-Border Cooperation. Основне 

завдання її полягає в сприянні соціально-економічному розвитку в регіонах; 

вирішенні спільних проблем у відповідних сферах (навколишнє середовище, 

охорона здоров’я, боротьба зі злочинністю; підвищення безпеки кордонів і 

сприяння транскордонній співпраці на місцевому рівні [7]. 

Із появою Східного партнерства та Союз для Середземномор’я почав 

формуватися інституційний механізм який використовує чотирирівневу структуру в 

Східному партнерстві і систему спільних трьох інституцій у Союзі для 

Середземномор’я. Також, у рамках двосторонньої форми співробітництва для 

відповідних країн Східного партнерства додатково запроваджена програма 
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Всеохоплюючої інституційної розбудови у контексті реалізації механізму 

інституційної розбудови. 

Висновки. Проведений теоретичний аналіз дозволяє ідентифікувати такі 

механізми міждержавного співробітництва у Європейській політиці сусідства в 

двосторонній формі міждержавного співробітництва: нормативно-правовий 

(Плани дій – Actions Plans); освітньо-культурного обміну (ERASMUS MUNDUS, 

TEMPUS); інституційної розбудови (проекти  Twinning, TAIEX, SIGMA і 

програма Всеохоплюючої інституційної розбудови в країнах Східного 

партнерства); фінансовий (ІЄСП). У багатосторонній формі такого 

співробітництва використовуються наступні механізми: транскордонного 

співробітництва (програми Cross-Border Cooperation); інституційний 

(чотирирівнева операційна структура у Східному партнерстві й система спільних 

трьох інституцій, тобто співголовування, спільний секретаріат і спільний 

постійний комітет у  Союзі для Середземномор’я). 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ В УКРАЇНІ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Анотація. У статті визначено зміст поняття «резильєнтність» та його 

класифікацію: за масштабами, за напрямами та об’єктами впливу. З’ясовано 

компоненти резильєнтності, серед яких пластичність (англ. plasticity), пружність 

(англ. elasticity), спроможність (англ. capacity).  

В межах дослідження запропоновано керуватися тим, що ключовою рисою 

резильєнтності є властивість до відновлення, зокрема адміністративна 

резильєнтність відображає властивість до відновлення здатностей системи 

публічного управління підтримувати певний рівень продуктивності 

(ефективності); соціальна резильєнтність характеризує здатність країни до 

одночасного відновлення соціально-економічної, гуманітарної та політичної сфер 

життєдіяльності держави; епідеміологічна резильєнтність характеризує 

властивість системи охорони здоров’я до відновлення після епідемій, пандемій та 

інших кризових ситуацій. 

Підкреслено важливість формування резильєнтності на національному 

(макро-), регіональному (мезо-), місцевому (мікро-) рівнях. У дослідженні 
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звернуто увагу на наявні ознаки турбулентності в Україні та представлено 

особливості сучасного етапу формування резильєнтності в Україні в умовах 

сучасних викликів та загроз, що характеризується, з одного боку, 

психопатологічним станом суспільно-політичної, соціально-економічної систем, з 

іншого зміною системи цінностей в суспільстві, втратою довіри до влади з боку 

громадськості і міжнародної спільноти. 

Розглянуто ситуацію з коронавірусною пандемією через призму 

епідеміологічної резильєнтності. Запропоновано фактори впливу на формування 

резильєнтності, довкола категорії «якість» запропоновано  формувати 

резильєнтність (якість життя населення, якість публічних послуг, якість 

управлінських рішень). Забезпечення якості публічних послуг розглянуто як одну 

з умов формування резильєнтності на національному, регіональному та місцевому 

рівнях. Підкреслено важливість розробки методологічної бази оцінки 

резильєнтності в системі публічного управління. 

Ключові слова:  резильєнтність в системі публічного управління, 

епідеміологічна резильєнтність, охорона здоров’я, складові резильєнтності, 

формування резильєнтності в Україні, турбулентність 
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Absrtact. The article defines the meaning of the concept of «resilience» and its 

classification: by scale/ levels, by areas and the object of influence. The components of 
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resilience, including plasticity, elasticity, and capacity, have been identified. The study 

suggests that the key feature of resilience is the ability to recover, in particular, 

administrative resilience reflects the ability to restore the ability of the public 

administration system to maintain a certain level of productivity (efficiency); social 

resilience characterizes the ability of the system to simultaneously restore the socio-

economic, humanitarian and political spheres of life of the state; еpidemiological 

resilience characterizes the property of the health care system to recover from 

epidemics, pandemics and other crises.  

The article is substantiated the importance of the formation of resilience at three 

levels: national (macro-), regional (meso-), local (micro-). Attention is paid to the 

existing signs of turbulence in Ukraine and presents the features of the current stage of 

formation of resilience in Ukraine in today's challenges and threats, characterized, on 

the one hand, psychopathological state of socio-political, socio-economic systems, on 

the other, change of values in society, loss of trust in government by the public and the 

international community.  

The situation with the coronavirus pandemic through the prism of epidemiological 

resistance is considered. Factors influencing the formation of resilience are proposed, 

around the category of "quality" it is proposed to form resilience (quality of life, of 

public services and of management decisions). In particular, ensuring the quality of 

public services is considered as one of the conditions for the formation of resilience at 

the national, regional and local levels. 

The importance of developing a methodological framework for assessing resilience 

is emphasized. 

Keywords: resilience in the system of public administration, epidemiological 

resilience, health care, components of resilience, the formation of resilience in Ukraine, 

turbulence. 

 

Постановка проблеми. Становлення і розвиток сучасної української 

держави, що переживає перехідний етап зміни системи цінностей (що притаманно 

транзитивному суспільству) відбувається в умовах турбулентності (політичної, 

соціально-економічної). Термін «турбулентність» досить чітко віддзеркалює 

хаотичність, бурхливість цього етапу державно-політичного і громадського 

розвитку, який безумовно загострюють військові події на сході України, окупація 

АР Крим, «мережеві» (елітно-олігархічні) типи прийняття управлінських рішень.   

За аналогією з авіацією, сильна турбулентність має руйнівні наслідки, відтак 

відсутність стратегічного бачення, популізм у владі й декларативність, 

поверховість окремих реформ, зокрема в частині переформатування системи 

публічного управління є небезпечною (травматичною) для сталого розвитку 

країни. З огляду на це, актуалізуються наукові дослідження у сфері публічного 
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управління щодо формування резильєнтності на національному, регіональному та 

місцевому рівнях, адже стійкість, витривалість окремої країни до викликів 

глобалізованого світу є питанням національної безпеки.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Термін «резильєнтність» 

вживається в англомовних джерелах з початку 2000-х років. Найбільш рельєфно 

проблематика резильєнтності висвітлювалася у працях [1-4]: 

S. Manyena (2006), M. Bruneau, S. Chang and R. Eguchi (2003), S. Southwick,

D. Charney (2012), K. Szwajca (2014).

У посібнику «Towards National Resilience: Good practices of National Platforms 

for Disaster Risk Reduction» [5] національну резильєнтність (англ. national 

resilience) згадують в числі стратегічних задач урядів держав щодо зменшення 

ризиків, пов’язаних, у першу чергу, зі стихійними лихами.  

Окремі аспекти резильєнтності досліджено у наукових доробках  [6-8] 

М. Білинської та О. Корольчук (2016-2018), І. Понкін (2015), О. Хамініча (2016). 

Разом з тим, зазначимо, що у сфері публічного управління відсутні ґрунтовні 

вітчизняні дослідження, в яких резильєнтність розглянуто як складне, 

багатогранне явище через призму публічного управління, виокремлено потребу її 

формування на різних рівнях (національному, регіональному та місцевому). Разом 

з тим, аналіз наукових джерел вказує також на відсутність єдиного підходу серед 

науковців щодо трактування терміну «резильєнтність» та розуміння змісту його 

компонентів. 

Метою статті є з’ясування змісту резильєнтності та визначення на цій основі 

особливостей формування резильєнтності в Україні через призму публічного 

управління. 

Виклад основного матеріалу. Багатовимірність резильєнтності на межі між 

генетикою, нейрофізіологією, антропологією культури, соціологією, медициною, 

політологією, психологією розвитку та психіатрією [4]. Дане поняття сьогодні 

асоціюється зі стресостійкістю, зокрема у [6, с. 101] «резильєнтність» 

(стресостійкість) розглянуто як здатність соціальної системи. 

І. Понкін [7] розглядає резильєнтність системи державного управління під 

кутом зору, що це не лише здатність держави не допустити істотні складнощі 

(лиха), а й здатність переживати їх з найменшими втратами та порушеннями 

системності й балансів. Очевидно, мова йде про можливі катастрофи: екологічні, 

соціальні, політичні, економічні, що значним чином впливають на розвиток 

системи публічного управління і держави в цілому. 

На основі аналізу джерел пропонуємо наступну класифікацію резильєнтності 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація резильєнтності. Складено за [4; 6, с. 101; 7]. 

 

За об’єктами впливу виділяють резильєнтність системи, галузей, держав 

(територій), окремої країни, територій всередині країни, резильєнтність особи, 

нації. За специфікою (напрямами) впливу розрізняють:  

адміністративну резильєнтність (АР) – відображає властивість до 

відновлення здатностей системи публічного управління підтримувати певний 

рівень продуктивності (ефективності);  

соціальну резильєнтність (СР) – характеризує здатність країни до 

одночасного відновлення соціально-економічної, гуманітарної та політичної сфер 

життєдіяльності держави;  

епідеміологічну резильєнтність (ЕР) – характеризує властивість системи 

охорони здоров’я до відновлення після епідемій, пандемій та інших кризових 

ситуацій, формування ЕР потребує від органів публічної влади реалізації заходів, 

спрямованих на вироблення колективного імунітету в суспільстві, забезпечення 

населення якісними й доступними медичними послугами, залучення інститутів 

громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін та інституцій до 

профілактики захворюваності та вироблення в цілому державної політики в 

означеній сфері. 

За масштабами – національна, регіональна, місцева (локальна, в тому числі 

резильєнтність громад).  

За О. Хамінічем [8] термін застосовують для позначення динамічного 

процесу в контекстах адаптації та саморегуляції, які передбачають наявність 

стресу, звідси – резильєнтність часто трактується як стресостійкість, тоді як 

«життєздатність» (англ. hardiness) охоплює значно більше ситуацій. Так,  

«життєздатність» будь-якої країни позначає її витривалість, протистояння на 

певному проміжку часу сучасним цивілізаційним викликам, контрольованим і 

неконтрольованим ризикам.  

Результати проведеного семантичного аналізу дають підстави заперечити 

проти перекладу терміну «резильєнтність» (англ. resilience) українською мовою 

як життєздатність, пластичність, пружність.  
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Дані терміни не відображають здатність людини, системи до відновлення 

після настання кризової ситуації, тому, на наш погляд, можуть розглядатися лиш 

компонентами резильєнтності, але не є синонімами резильєнтності, за 

виключенням стресостійкості (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Компоненти формування резильєнтності: співвідношення понять. 

Систематизовано за [6, с. 101; 8-9]. 

 

Сambridge Dictionary [9] пластичність (англ. plasticity) позначає як якість 

достатньої м’якості, щоб змінити її на нову форму, пружність (англ. elasticity) 

характеризується еластичністю, здатністю до змін (англ. the ability to change), 

спроможність (англ. capacity) показує можливості, за яких системи, людина 

працює якомога ефективніше.  

У межах дослідження стверджуємо, що підвищення рівня фінансової, правової та 

організаційної спроможності об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) є 

пріоритетною складовою формування локальної резильєнтності або 

резильєнтності на рівні ОТГ.  

Переконані, що подолання соціально-економічних, політичних протиріч, 

послаблення або мінімізація наслідків, відновлення після кризи, війн, стихійних 

лих, пандемій одночасно впливає на формування резільєнтності на трьох рівнях – 

національному (макрорівні), регіональному (мезорівні), місцевому (мікрорівні), та 

потребує зваженої публічної політики.  

Аналіз ситуації з пандемією COVID-19 в світі через призму резильєнтності, 

на нашу думку, продемонстрував протилежне – неготовність органів публічної 

Спроможність 

англ. capacity 

Пружність 

англ. elasticity 

 
 

Пластичність 

англ. plasticity 

 

Стресостійкість 

англ. resilience, 
stress resistance 

 
 

Життєстійкість, 

витривалість  

англ. hardiness 

 
 

Стійкість 

англ. resistance 

 

Життєздатність 

англ. vitalability 

 

 
Резильєнтність 

англ. resilience 

 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №6 (6) 2020 

 

77 

влади країн (включаючи Україну) ефективно реагувати на внутрішні й зовнішні 

виклики, що свідчить про відсутність т.зв. епідеміологічної резільєнтності на 

макрорівні.  

Науковці European policy centre [10] акцентують увагу, що нестабільність в 

Україні на фоні коронавірусної пандемії матиме наслідки і для Європейського 

Союзу, підкреслюючи важливість сильного лідерства, добре скоординованої, 

належної комунікації на національному та місцевому рівнях з метою запобігання 

новій економічній кризі та краху системи охорони здоров’я, що не має достатніх 

ресурсів.  

Окремо варто підкреслити, що проблеми сфери охорони здоров’я можна 

розглядати і під кутом зору резильєнтності особистості або особистої 

резильєнтності, на що певним чином може вплинути медичне страхування життя, 

здоров’я людини, в тому числі добровільне медичне страхування як  альтернатива 

державного фінансування.  

З розповсюдженням коронавірусної пандемії в Україні та світі (табл. 1), 

зважаючи на певні особливості надання медичних послуг хворим на COVID-19, 

проблема медичного страхування набула особливої актуальності.  

Таблиця 1  

 

Статистика COVID-19 в Україні та світі (станом на 14.12.2020) [11, 12]. 
Географія Кількість випадків 

короновірусу 

(пацієнтів) 

Кількість смертельних 

випадків (пацієнтів) 

Кількість пацієнтів які 

одужали (пацієнтів) 

В світі  73 158 974 1 627 168 51 277 019 

По Україні 900 666 15 247 506 718 

 

Статистичні дані свідчать, що кількість підтверджених випадків  

COVID-19 по всьому світу та Україні зокрема з кожним днем зростає, тому 

нагальним стає питання безпеки здоров’я, відтак і страхування життя. Проте, на 

сьогодні, наприклад, поліс добровільного медичного страхування (далі – ДМС) не 

покриває лікування особливо небезпечних захворювань, таких як СНІД, 

туберкульоз, онкозахворювання і коронавірус [13], таким чином, людина, хвора 

на COVID-19, не може скористатись полісом ДМС.  

Разом з тим, в Україні діють поліси страхування життя, що гарантують 

виплати при діагностуванні важких і критичних захворювань, а також 

компенсацію витрат на перебування в стаціонарі, тобто можуть покрити витрати 

на лікування коронавірусу та його наслідків. Максимальний термін госпіталізації, 

який має оплатити страховик, може досягати 365 днів протягом року. Ніяких 

особливих обмежень на випадок зараження вірусом SARS-CoV-2 не встановлено. 

Страхове покриття діє в межах і на умовах програм страхування, які обирає 

клієнт при укладенні договору страхування. Наприклад, за однією з програм - це 
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виплата в розмірі 1000 грн за кожен день перебування в лікарні [13]. 

Погоджуємося, що врегулювання даного питання потребує співпраці держави та 

страхового ринку в сфері ДМС через державно-приватне партнерство, через 

вдосконалення механізмів публічного управління, однак є лише одним з переліку 

проблем системи охорони здоров’я. 

Модернізація даної сфери наразі неможлива без капіталовкладень і 

достатнього ресурсного забезпечення, натомість державні видатки на охорону 

здоров’я в Україні щороку скорочували, починаючи з 2013 року (рис. 3), що 

призвело до погіршення медичної інфраструктури, трудової міграції медичних 

працівників за кордон та не відповідає загальним тенденціям більшості 

європейських країн.  

Рис. 3. Видатки зведеного бюджету України (% до ВВП) на охорону здоров’я 

[14]. 

Помітне збільшення фінансування охорони здоров’я (до 4,1% ВВП) 

відбулося у 2020 році [14] в умовах пандемії, очікується, що в наступному році 

даний показник збережеться на цьому ж рівні.  

У міжнародних відносинах COVID-19 засвідчить трансформацію форм 

глобального лідерства, відносне послаблення традиційних міжнародних 

інституцій; зростання ролі і впливу суспільств держав із ефективними 

інституціями [15]. Виходячи з досвіду країн, які здійснюють перехід до реальної 

демократії (як Україна), установлено, що «вплив політичної еліти та політичних 

лідерів на якісні перетворення в системі державного управління, формування 

громадянського суспільства значно сильніший, ніж у країнах сталої 

демократії»  [16, c. 17].  

Відмітимо певну активізацію в роботі громадських організацій, добровольців 

і волонтерів після 2014 року, що в цілому, однак, не змінює небажання органів 

публічної влади розглядати інститути громадянського суспільства (далі – ІГС) в 

якості повноцінних партнерів щодо вироблення та реалізації публічної політики. 

Цей факт на фоні інших хронічних проблем в Україні, наявної системної кризи в 

різних сферах, сповільнений соціальний прогрес, корупцію нівелюють окремі 

успіхи   децентралізації     публічної     влади,   цифровізації,   від     впровадження 

1 – планові 

показники 
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електронних послуг та принципів «належного врядування» (good governance) у 

роботу органів публічної влади.  

За середньою оцінкою наявності корупції в країні, Україна (8,39) дуже 

близька до Греції (8,35), наближення показника до 10 означає повсюдність 

корупції, що власне негативно впливає на імідж, позиції України у європейському 

співробітництві, а також сприяє делегітимаційним процесам всередині країни.  

Рис. 4. Порівняння сприйняття корупції в Україні та інших країнах, 

2017-2020 рр. [17, с. 92]. 

Зазначимо, що довіра до державних установ, судової системи, роботи 

Кабінету Міністрів, політичних партій та Верховної Ради України знизилася у 

2020 році в порівнянні з 2011 роком [17, с. 61], що характеризує нестабільність 

(відсутність стійкості) середовища, невпевненість у дієвості державних 

інституцій, їх готовності та спроможності покращити якість життя населення.  

Припускаємо, що країни з вищим рівнем резильєнтності швидше зможуть 

подолати наслідки пандемії, хоча не доведено, що вони є і менш вразливі до 

сучасних криз та негараздів.  

Якщо розглядати резильєнтність одночасно і як захисний механізм країн 

перехідного режиму (окремих їх територій), то здебільшого нижчий рівень 

резильєнтності означає, що такі території є більш слабшими в економічному 

плані, управлінському аспекті, у соціокультурному розвитку, ін.  

Разом з тим, безліч невирішених питань у контексті реформ в Україні 

актуалізують наукові розробки щодо вивчення дії різних факторів на формування 

резильєнтності. 

Щодо сталості інститутів демократії можна зробити висновок на підставі 

аналізу індексу демократії, за яким Україна декілька років поспіль знаходиться в 

т.зв.  групі  «гібридного  режиму»  (hybrid  regime),  тобто перехідного  режиму   з 
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 ознаками демократичного врядування (рис. 5). 

 
Рис. 5. Індекс демократії в динаміці за 2006-2018 рр. [18] 

Індекс Демократії України [18] декілька років знаходиться в т.зв. групі 

«гібридного режиму» (Hybrid regime), який багато хто толерантно перекладає з 

англійської як «перехідний». Або такий, що має лиш ознаки демократичного 

врядування. 2017-2018 рр. для України вийшов краще за Замбію, Арменію і 

Білорусь, та гірше за Гондурас, Молдову та Румунію.  

В загальному рейтингу Україна посіла лиш 83 місце, а внутрішній індекс зріс 

з 5,42 до 5,69 (чим більший показник до 10, тим кращі позиції). На рис. 5 видно, 

що найвищий індекс демократії в Україні був зафіксований в 2006 та 2008 роках 

(дані за 2007 рік відсутні).  

Вищезгадані два фактори впливу на НР (рівень довіри до влади у суспільстві 

й міцність демократії) разом з іншими (внутрішні та зовнішні) умовно можна 

класифікувати за сферами впливу (табл. 2). 

Таблиця 2 
 

Фактори впливу на резильєнтність  

 

Політичні  Економічні  Соціальні 

Сталість цінностей в суспільстві; 

зрілість інститутів громадянського 

суспільства;  

рівень включення громадян до 

суспільно-політичних процесів; 

оцінку руху (успішності реалізації) 

ключових реформ в країні;  

спроможність державних інституцій; 

рівень транспарентності органів 

публічної влади, ін.  

рівень захищеності та забезпеченості 

прав і свобод людини і громадянина. 

Характер розвитку 

(диференціація) регіонів 

та оцінка наявних 

диспропорцій в рівні та 

якості життя населення;  

забезпеченість 

ресурсами  

(фінансовими, 

кадровими, 

інфраструктурними);  

% середнього класу в 

країні. 

Соціальне самопочуття 

(рівень добробуту та якості 

життя населення); 

Рівень сервісизації та 

якості публічних послуг на 

національному, 

регіональному та 

місцевому рівнях (в тому 

числі ОТГ).  
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В межах дослідження розглядаємо забезпечення якості публічних послуг 

як одну з умов формування резильєнтності на національному (макро-), 

регіональному (мезо-), місцевому (мікро-). На наш погляд, саме довкола 

категорії «якість» має формуватися резильєнтність на всіх трьох рівнях – 

якість життя населення, якість публічних послуг, якість управлінських  

рішень. 

На завершальній стадії децентралізації особливо важливим вважаємо 

забезпечення якості публічних послуг, що створить передумови для формування 

локальної резильєнтності, якщо говорити про рівень ОТГ чи старостинських 

округів. З одного боку, це вимагає від місцевої влади створення сприятливих 

умов, що дозволять пришвидшити процес формування резільєнтності ОТГ, а з 

іншого, виникає гостра потреба у ресурсах для здійснення владою власних і 

делегованих державою повноважень та вирішення питань місцевого значення на 

довготривалу перспективу.  

Крім того, можлива кардинальна зміна ситуації не тільки на рівні ОТГ, але й 

на всій території України за умови системної роботи над аналізом стресорів. 

Припускаємо, що це дозволить визначити траєкторію змін при настанні певних 

ризиків та є досить важливим у цьому процесі.  

Не слід відкидати можливі збої у забезпеченні якості публічних послуг для 

громадян, що може загальмувати процес формування резильєнтності чи повністю 

спинити дію окремих стресорів.   

Разом з тим, для ефективності та стійкості системи державного управління 

значення має резильєнтність цієї системи по відношенню, в тому числі до тиску 

гетерономії (нав’язуються чужі правила) іноземного або міжнародного 

публічного порядку, що тягне за собою шкоду національному громадському 

порядку та національним інтересам, світовою фінансовою, економічною, 

енергетичною та продовольчими кризами, іноземним агресивним культурним, 

релігійним та ідеологічним експансіям, діям чи бездіяльності своїх токсичних 

державних лідерів, ін. [7]. 

Серед пріоритетних, стратегічних завдань для органів публічної влади у 

напрямі формування резильєнтності як одного з елементів зміцнення національної 

безпеки вважаємо розробку інтегрального показника, що включатиме окремі 

компоненти (фактори) впливу (зовнішні, внутрішні) та дозволить оцінити 

(виміряти) стан резильєнтності на різних рівнях: національному, регіональному та 

місцевому.  

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити такі висновки: 

1. Резильєнтність можна розглядати як здатність до відновлення, вміння 

системи, країни, окремої особи адаптуватися до змін навколишнього середовища. 

Резильєнтність розрізняють за масштабами (національна, регіональна та місцева), 
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за напрямами впливу (адміністративна, соціальна, епідеміологічна) та об’єктом 

впливу (резильєнтність системи, країни чи окремих територій, особи, нації).   

2. На основі аналізу джерел важливими компонентами формування 

резильєнтності визначено пластичність (англ. plasticity), пружність (англ. 

elasticity), спроможність (англ. capacity), що не є синонімами терміну 

«резильєнтність».   

3. Резильєнтність можна вважати елементом зміцнення національної безпеки, 

зважаючи на важливість стійкості країни та окремих її територій для зміцнення 

позицій держави на міжнародній арені. З огляду на це, формування 

резильєнтності на трьох рівнях: національному (макро-), регіональному (мезо-), 

місцевому (мікро-) пом’якшить негативний вплив на суспільний розвиток при 

настанні (появі) нових викликів і загроз безпеці внутрішньої та зовнішньої 

політики країни, соціальному середовищі проживання осіб, якщо ми говоримо 

про особисту резильєнтність (стресостійкість).  

4. Запропоновано ключові фактори впливу на формування резильєнтності 

(внутрішні та зовнішні), які є вимірюваними і за сферами впливу поділяються на 

економічні, політичні та соціальні.  

5. Існує об’єктивна потреба комплексно оцінити рівень резильєнтності на 

національному, регіональному та місцевому рівнях, що вимагає розробки  

ґрунтовної методологічної бази оцінки резильєнтності.   

6. У процесі формування резильєнтності на всіх рівнях задіяна велика 

кількість суб’єктів (органи публічної влади, інститути громадянського 

суспільства, міжнародні фонди, представники бізнесу, освітніх та наукових 

установ, профспілки та профільні асоціації, засоби масової інформації). Важливо 

налагодити ефективну взаємодію між зацікавленими учасниками, активізувати 

участь громадян у виробленні та реалізації публічної політики та розробці 

антикризових заходів, забезпечивши впевненість серед населення у дієвості 

державних інституцій, їх готовності та спроможності покращити якість життя 

людей. У цьому контексті довкола категорії «якість» має формуватися 

резильєнтність – якість життя населення, якість публічних послуг, якість 

управлінських рішень.  

7. З метою підвищення резильєнтності та своєчасного реагування на виклики 

та загрози на інституційному рівні можуть застосовуватися сучасні інструменти, 

серед них: стратегічне, зокрема сценарне планування, тематичні тренінги, 

вивчення успішних кейсів з міжнародної антикризової практики щодо пошуку 

інноваційних підходів у прийнятті управлінських рішень в індетермінованих 

умовах (невизначеності), що в кінцевому результаті сприятиме прискоренню 

реагування країни та відновлення під час кризи.  

Безумовно, в сучасному світі кризи, стихійні лиха є невід’ємним елементом 
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розвитку будь-якої країни, однак, на нашу думку, в країнах, що мають 

сформовану резильєнтність (стресостійкість) швидше відбуваються процеси 

відновлення соціально-економічної та політичної систем.  
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ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ БОРОТЬБИ З НЕЛЕГАЛЬНИМИ АЗАРТНИМИ 

ІГРАМИ В УКРАЇНІ 

Анотація. У статті розглянуто особливості правового забезпечення реалізації 

державної політики щодо розбудови правових механізмів боротьби з 

нелегальними азартними іграми у період дії заборони на проведення азартних ігор 

в Україні у 2009-2020 роках. 

Зокрема, досліджено хронологію запровадження на законодавчому рівні 

правових механізмів протидії правопорушенням у сфері азартних ігор, які 

застосовувалися до суб’єктів господарювання за зайняття гральним бізнесом та до 

фізичних осіб за участь в азартних іграх. Встановлено, що в період дії заборони на 

проведення азартних ігор та участь у азартних іграх для фізичних осіб 

передбачалася адміністративна відповідальність, для суб’єктів господарювання – 

фінансова та кримінальна відповідальності. Проаналізовано обсяг повноважень 

відповідних державних органів щодо застосування правових механізмів боротьби 

з нелегальним гральним бізнесом та азартними іграми. Досліджено практику 

застосування уповноваженими державними органами правових механізмів 

боротьби з незаконними проявами грального бізнесу у вказаному періоді. 

Виявлено правові прогалини зазначених правових механізмів та проблемні 

аспекти їх практичної реалізації державними органами, наділеними відповідними 

повноваженнями. 

Проаналізовано результативність запроваджених правових механізмів боротьби 

з незаконними проявами грального бізнесу. Зокрема, досліджено практику 

застосування фінансової відповідальності суб’єктів незаконного грального бізнесу, 

притягнення їх до кримінальної відповідальності, а також практику застосування 

заходів адміністративного впливу до фізичних осіб за участь у нелегальних азартних 

іграх.  Висвітлено особливості судової практики у цій сфері. Визначено ймовірність 

аналогії впливу у теперішніх реаліях легалізованих азартних ігор особливостей 

застосування санкцій за кримінальні правопорушення за зайняття незаконним 

гральним бізнесом, тотожні 2009-2020 рокам.  
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LEGAL MECHANISMS FOR COMBATING ILLEGAL GAMBLING IN 

UKRAINE 

 

Abstract. The article considers the peculiarities of legal support for the 

implementation of state policy on the development of legal mechanisms to combat 

illegal gambling during the period 2009-2020, when there have banned on gambling in 

Ukraine.  

In particular, the chronology of the introduction at the legislative level of legal 

mechanisms to combat gambling offenses, which were applied both to businesses for 

gambling and to individuals for gambling. It was found that during the ban on gambling 

and participation in gambling for individuals provided for administrative liability, for 

businesses - financial and criminal liability. The scope of powers of the relevant state 

bodies to apply legal mechanisms to combat illegal gambling and gambling was 

analyzed. The practice of application by the authorized state bodies of legal mechanisms 

of struggle against illegal manifestations of gambling business in the specified period 

was worked out and analyzed. The legal gaps of the mentioned legal mechanisms and 

problematic aspects of their practical implementation by the state bodies endowed with 

the corresponding powers are revealed.  

The effectiveness of the introduced legal mechanisms to combat illegal 

manifestations of the gambling business is analyzed. In particular, the practice of 

applying financial responsibility to illegal gambling entities, bringing them to criminal 

responsibility, as well as the practice of applying administrative penalties to individuals 

for participating in illegal gambling was studied. Peculiarities of judicial practice in this 

area are noted. The probability of the impact of sanctions for criminal offenses for 

engaging in illegal gambling in the current situation, when gambling is legalized, 

similar to that which took place in 2009-2020, was determined. 

Keywords: gambling, mechanisms of state regulation of gambling, organization of 

gambling, regulation of gambling, legal mechanisms to combat illegal gambling. 

 

Постановка проблеми. Дискусійність у питанні азартних ігор притаманна не 

лише для нашого суспільства. Ця тема завжди викликала різнополярні погляди, 
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тому й позиції в її вирішенні залежно від політичної кон’юнктури були різними у 

різний час. Так в Україні, з часу незалежності, азартні ігри спочатку були 

загальнодозволеними, потім повністю забороненими, а наразі згідно з Законом 

України від 14.07.2020 № 768-ІХ «Про державне регулювання діяльності щодо 

організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон № 768) мають знову набути 

легальної форми. 

В період тотальної заборони в Україні на організацію і проведення азартних 

ігор та участь в азартних іграх на законодавчому рівні були створені та діяли 

відповідні правові механізми протидії правопорушенням у цій сфері. Разом з тим, 

як свідчать результати досліджень, запровадження таких механізмів не 

спрацювало на очікуваному рівні. Водночас, оскільки наразі законодавчо 

дозволено займатися діяльністю з організації та проведення азартних ігор, 

питання запобігання здійсненню такої діяльності «в обхід» закону залишається 

відкритим. У цьому контексті необхідність детального аналізу та оцінки дії 

чинних протягом періоду заборони грального бізнесу та азартних ігор правових 

механізмів щодо протидії їх незаконного прояву, обумовлюють актуальність цієї 

статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням правового 

регулювання грального бізнесу, проблематикою розслідування зайняття гральним 

бізнесом в Україні займалися такі науковці у галузі права, як М. Погорецький, 

С. Чернявський, Д. Сергєєва, З. Топорецька, В. Філютович-Герасименко. 

Криміналістична характеристика, проблематика визначення видового об’єкта 

злочину та тенденції розвитку грального бізнесу в Україні досліджувалися в 

роботах С. Рябчук, Н. Кашкової, В. Висоцької. Теоретико-правові і організаційно-

тактичні засади запобігання злочинам у сфері грального бізнесу, їх виявлення та 

припинення стали предметом наукового інтересу В. Некрасова та Є. Айдемського. 

Водночас, віддаючи належне всім попереднім дослідникам та їх роботам, 

потребує більш детального аналізу проблематика та результативність реалізації 

правових механізмів боротьби з нелегальним гральним бізнесом та азартними 

іграми в Україні протягом більше, ніж одинадцятирічної їх заборони, з 

використанням емпіричних даних.  

Мета статті полягає у визначенні особливостей правового забезпечення 

реалізації державної політики у період дії заборони на проведення азартних ігор в 

Україні, результативності правових механізмів протидії нелегальному гральному 

бізнесу через дослідження практики їх застосування відповідними державними 

органами, висвітленні особливостей та проблемних аспектів у даній сфері, 

зокрема, у судовій практиці.  

Виклад основного матеріалу. З набранням чинності Законом № 768 

одночасно визнано таким, що втратив чинність, Закон України від 15.05.2009 
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№ 1334-VI «Про заборону грального бізнесу в Україні» (далі – Закон № 1334), який 

діяв з 25.06.2009, тобто протягом більше одинадцяти років, і згідно з яким, гральний 

бізнес та участь в азартних іграх були заборонені (тимчасово, до створення 

спеціального законодавства), окрім організації та проведення лотерей, а також інших 

видів розваг, які цим законом до азартних ігор не віднесені (творчі конкурси, більярд, 

боулінг, спортивні змагання, «кран-машина», безоплатні розіграші) [1]. Водночас, на 

законодавчому рівні були створені правові механізми протидії правопорушенням у 

сфері азартних ігор, які застосовувалися як до суб’єктів господарювання за зайняття 

гральним бізнесом, так і до фізичних осіб за участь в азартних іграх. 

Так, згідно зі ст. 3 Закону № 1334 до суб’єктів господарювання, які 

організовували і проводили на території України азартні ігри, застосовувалися 

фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 8000 мінімальних заробітних плат з 

конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої 

азартної гри підлягав перерахуванню до держбюджету. Реалізація положень цієї 

правової норми здійснювалася у формі адміністративного судочинства за 

поданням позовів уповноваженими органами, якими визначено до 13.01.2011 

виключно органи державної податкової служби, з 13.01.2011 – органи міліції 

та/або органи державної податкової служби, з 11.08.2013 – органи міліції та/або 

органи доходів і зборів, з 13.02.2020 – органи міліції та/або податкові органи, з 

27.02.2020 – органи Національної поліції та/або податкові органи, 

визначені Податковим кодексом України [1]. 

Отже, застосування фінансових санкцій до правопорушників у сфері 

грального бізнесу мало відбуватися за позовами органів державної податкової 

служби (органів доходів і зборів, податкових органів) (далі – податкові органи) 

протягом усього часу дії заборони на гральний бізнес, органами міліції з 

13.01.2011 до 27.02.2020. Проте, оскільки Закон України «Про міліцію» з 

набранням 07.11.2015 чинності Законом України від 02.07.2015 № 580-VIII «Про 

Національну поліцію України» втратив чинність, а відповідні зміни до Закону 

№ 1334 були внесені лише на початку 2020 р., органи Національної поліції 

України з кінця 2015 р. фактично були позбавлені повноважень щодо реалізації 

приписів ст. 3 Закону № 1334. 

Таким чином, фактично єдиними органами, які протягом усього часу дії 

Закону № 1334 були наділені повноваженнями щодо реалізації положень 

зазначеної вище норми, були податкові органи. Водночас історія численних 

реформувань та оцінка їх впливу на результативність цих органів заслуговує 

окремого дослідження. В контексті цього дослідження звернемо увагу лише на 

останні зміни. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1200 

утворено Державну податкову службу України (далі – ДПС) та Державну митну 

службу України (далі – ДМС) як центральні органи виконавчої влади, що є 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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правонаступниками майна, прав та обов’язків реорганізованої Державної фіскальної 

служби України (далі – ДФС) у відповідних сферах діяльності. Фактично ДПС 

розпочала виконання функцій і повноважень ДФС з реалізації державної податкової 

політики та державної політики з адміністрування єдиного внеску з 21.08.2019 згідно з 

відповідним розпорядженням Уряду України № 682-р. Отже, 2019 р. для ДФС був 

роком чергового реформування, яке на сьогодні повністю не завершене, при цьому 

функції ДФС частково передані ДМС, частково розпорошені між ДФС та ДПС, що, в 

принципі, завжди призводить до «загублення» деяких функцій. 

Так, за інформацією ДФС (лист ДФС від 05.08.2020 № 3559/5/99-99-04-02-03-

16), наразі цей орган продовжує, зокрема, здійснювати повноваження та 

виконувати функції з реалізації державної політики у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, здійснюючи 

оперативно-розшукову, кримінальну, процесуальну та охоронну функції до 

завершення здійснення заходів з утворення центрального органу виконавчої 

влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, 

припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом 

яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені 

до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу 

України. Однак у згаданому листі ДФС зазначено, що вона не є розпорядником 

інформації щодо реалізації у 2019–звітному періоді 2020 рр. органами доходів і 

зборів положень ст. 3 Закону № 1334. Своєю чергою, за інформацією ДПС (лист 

ДПС від 11.08.2020 № 1428/ЗПІ/99-00-05-01-02-10) у розпорядженні цієї служби 

також відсутня така інформація, що, в кінцевому підсумку, свідчить про 

нездійснення цими органами у 2019–серпні 2020 рр. таких повноважень. Детальна 

інформація щодо застосування приписів ст. 3 Закону № 1334 представлена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Показники стану реалізації податковими органами положень ст. 3 Закону 

України «Про заборону грального бізнесу в Україні»  у 2009–серпні 2020 рр. 
                                                              Період 2009-2018 рр.  

2019-серпень 

2020 рр. 

 

Разом 2009-

серпень 2020 рр. 
  

усього 
з них: 

Показник  2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Кількість поданих позовів 211 - 1** - - відс.*** 211 

Кількість задоволених у судовому порядку 

позовів 
127 - - - - відс.*** 127 

Загальна сума застосованих фінансових 

санкцій усього, млн грн. 
678,5 - - - - відс.*** 678,5 

Надходження від сплати фінансових 

санкцій до Державного бюджету 

України, млн грн. 

17,6 - - - - відс.*** 17,6 

*Джерело. Таблиця складена автором за даними ДФС: листи від 13.12.2018 № 19786/К/99-99-11-01-03-14, від 28.12.2018 №№ 

20791/К/99-99-11-01-03-14, 20800/К/99-99-11-01-03-14, 20797/К/99-99-11-01-03-14, від 05.08.2020 № 3559/5/99-99-04-02-03-16 та 

ДПС: лист від 11.08.2020 № 1428/ЗПІ/99-00-05-01-02-10. 

** Наявна одна справа на загальну суму 11024,0 тис. грн: лист ДФС від 28.12.2018 № 20794/К/99-99-11-01-03-14. 

*** Інформація відсутня: листи ДФС від 05.08.2020 № 3559/5/99-99-04-02-03-16 та ДПС від 11.08.2020 № 1428/ЗПІ/99-00-05-01-02-10. 
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Як свідчать дані, наведені в табл. 1, за весь період дії мораторію на 

організацію і проведення азартних ігор територіальними органами ДФС до 

судових органів подано 211 позовів, з яких 127 позовних заяв, або 60,2 % 

задоволено у судовому порядку. Сума застосованих фінансових санкцій склала 

майже 678,5 млн грн, з яких станом на кінець 2018 р. до держбюджету надійшло 

лише 17,6 млн грн, або 2,6 % від суми застосованих санкцій. За останні шість 

років заборони на гральний бізнес органами доходів і зборів фінансові санкції до 

суб’єктів господарювання не застосовувалися (за винятком однієї наявної у     

2016 р. справи на загальну суму 11,0 млн грн, результат якої, на жаль, не 

відомий). Тобто, зазначений правовий механізм не застосовувався податковими 

органами з 2015 р., як і органами Національної поліції з кінця цього ж року. 

Отже, низька результативність від запровадження такого правового 

механізму обумовлена, з однієї сторони, правовою неузгодженістю, коли 

внаслідок внесення змін до одних законодавчих актів, через не приведення у 

відповідність інших блокується можливість виконання державними органами 

певних повноважень (міліція/поліція, органи державної податкової служби/ 

органи доходів і зборів/податкові органи). Негативного ефекту з точки зору 

організації процесів додають також численні їх реформування. З іншої сторони, 

специфіка доказування через призму кваліфікуючих ознак ускладнювалась 

неоднозначним їх застосуванням судами, тобто на практиці мали місце 

неоднозначні підходи судів при оцінці змісту способу вчинення правопорушення. 

Наприклад, частина судів у справах № 2-а-40401/09/2070 та № 2а-5814/10/1870 

вважали, що для прийняття рішення щодо задоволення позовних вимог 

обов’язковим мала бути, зокрема, наявність складеного адміністративного 

протоколу щодо особи, яка брала участь в азартній грі, тобто надання «доказів 

притягнення до адміністративної відповідальності будь-яких осіб за діяння, 

описані в акті перевірки (гравця тощо)» [2, 3]. Разом з тим, фактична відсутність 

після 2014 р. звернень податкових органів з позовними заявами до суду (окрім 

однієї справи у 2016 р.) може свідчити про умисне уникнення від виконання ними 

таких повноважень. 

З початку 2011 р. до суб’єктів господарювання за зайняття гральним бізнесом 

окрім фінансової, передбачалося також застосовувати кримінальну 

відповідальність. Такий правовий механізм був запроваджений з прийняттям 

Закону України від 22.12.2010 № 2852-VI «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» (набув чинності 13.01.2011), яким Кримінальний 

кодекс України (далі – КК України) доповнено ст. 203-2, згідно з якою зайняття 

гральним бізнесом каралося накладенням штрафу від 170 грн до 850 тис. грн та 

обмеженням волі на строк до 5 років – за повторне притягнення до кримінальної 

відповідальності за аналогічне правопорушення [4]. Згодом Законом України від 
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15.11.2011 № 4025-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської 

діяльності» (набув чинності 17.01.2012), з однієї сторони, пом’якшено 

кримінальну відповідальність за повторне притягнення до кримінальної 

відповідальності за вказане правопорушення шляхом заміни покарання у вигляді 

позбавлення волі на фінансові санкції у розмірі від 680 тис. грн до 850 тис. грн, а з 

іншої – за притягнення до кримінальної відповідальності за таке правопорушення 

вперше мінімальний розмір штрафу збільшено зі 170 грн до 170 тис. грн, а 

максимальний розмір, навпаки, зменшено з 850 тис. грн до 680 тис. гривень. При 

цьому в обох випадках було визначено застосування обов’язкового додаткового 

покарання у вигляді конфіскації грального обладнання [4], яке діяло до його 

вилучення з 28.02.2016. 

Згідно зі ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК 

України) підслідність ст. 203-2 визначено за слідчими органами Національної 

поліції України (внутрішніх справ до 2016 року) [5]. До введення зазначеної 

спеціальної статті, притягнення до кримінальної відповідальності за зайняття 

незаконним гральним бізнесом відбувалося на підставі ст. 203 КК України 

«Зайняття забороненими видами господарської діяльності» на загальних 

підставах. Після її виокремлення, особливістю застосування санкцій ст. 203-2 

була необхідність застосування судами змісту її ознак через категорійний апарат, 

визначений Законом № 1334 («гральний бізнес», «азартна гра», «організатор 

азартних ігор», «організація і проведення азартних ігор», «учасник азартної гри»), 

що мало вирішальне значення при встановленні наявності у діях особи ознак 

складу злочину у кримінальному провадженні, тобто підстави для притягнення до 

кримінальної відповідальності [6]. 

Незважаючи на посилення кримінальної відповідальності за зайняття 

гральним бізнесом, як відмічають Погорецький М. А., Чернявський С. С., 

Сергєєва Д. Б., Топорецька З. М., у 2010–2012 рр. «правоохоронними органами 

фіксувалися численні випадки незаконної організації, проведення азартних ігор та 

надання доступу до них невизначеному колу зацікавлених осіб, зокрема й 

неповнолітнім» [7]. Так, авторами зазначено, що «згідно з інформацією МВС 

України за 2010 рік та перший квартал 2011 року правоохоронними органами 

направлено до суду всього 108 кримінальних справ, або 14,4 % від кількості, що 

перебували у провадженні, за 8 місяців 2011 року цей показник становив 37,6 %, 

за 9 місяців – 42,1 %, за 10 місяців – 42,2 %, за 12 місяців – 48,9 %, за 11 місяців 

2012 року направлені до суду 573 кримінальні справи, або 50,57 %. Разом з тим, 

лише у 51 % проваджень винесено обвинувальні вироки, тобто лише у кожному 

четвертому випадку із виявлених фактів зайняття гральним бізнесом винуватих 

було притягнуто до кримінальної відповідальності» [7]. 
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Водночас, у праці Некрасова В. А. та Айдемського Є. В., присвяченій 

боротьбі зі злочинами у сфері грального бізнесу, за результатами їх дослідження 

відмічено, що «гральний бізнес погано контролюється правоохоронними 

органами, насамперед оперативними підрозділами, і криміналізований значно 

більше, ніж про це свідчать офіційні дані. При цьому й організатори грального 

бізнесу, намагаючись забезпечити власну безпеку й безпеку своєї «справи», 

використовують у своїй протиправній діяльності можливості приватних 

охоронних структур і охоронного комерційного бізнесу (служби безпеки, 

охоронних агентств), приватних охоронних підприємств», у яких працюють 

«колишні професіонали правоохоронної розвідки МВС України та СБ        

України» [8]. 

Узагальнені відомості про зареєстровані у 2013–серпні 2020 рр. кримінальні 

правопорушення (провадження) за ст. 203-2 КК України, результати їх досудового 

розслідування та кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, представлені в табл. 2 (до 2013 р. у звітності Генеральної 

прокуратури України, як держателя Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

облік кримінальних правопорушень, вчинених за ст. 203-2 КК України, не 

виокремлювався). 

Таблиця 2 

Показники щодо зареєстрованих у 2013–серпні 2020 рр. кримінальних 

правопорушень (проваджень) за статтею 203-2 КК України, результатів їх 

досудового розслідування та кількості виявлених осіб, які вчинили 

кримінальні правопорушення 

Період 

Зареєстро

вано 

кримінал

ьних 

провадже

нь 

Кримінальні 

правопорушення, 

у яких 

провадження 

закрито 

Обліковано 

кримінальн

их 

правопору

шень у 

звітному 

періоді 

Кримінальні 

правопоруше

ння, у яких 

особам 

вручено 

повідомленн

я про підозру 

Кримінальні правопорушення, за якими 

провадження направлені до суду 

Усього 

у т. ч. з 

обвинува

льним 

вироком 

вчинені: 

Усього 

у т. ч. 

за ст. 

284** 

КПК 

Украї

ни 

особами, які 

раніше 

вчиняли 

кримінальні 

правопоруш

ення 

групою 

осіб 

2013 рік 5 500 4258 4 252 1 248 428 384 382 63 32 

2014 рік 2 453 1 371 1 369 1 084 187 143 140 29 20 

2015 рік 1 110 376 375 735 41 38 38 2 19 

2016 рік 1 463 499 499 964 24 13 13 0 3 

2017 рік 777 308 308 469 39 30 30 1 12 

2018 рік 441 140 140 301 12 9 9 0 7 

2019 рік 927 163 163 764 18 5 5 0 3 

січень-

серпень 

2020 

року 

384 103 103 281 24 18 18 3 12 

Разом 13 055 7 218 7 209 5 846 773 640 635 98 108 
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частка у 

зареєстр

ованих 

правопор

ушеннях 

х 55,3% 
55,2

% 
44,8% 5,9% 4,9% 4,9% 0,8% 0,8% 

частка у 

облікова

них 

правопор

ушеннях 

х х х х 13,2% 10,9% 10,9% 1,7% 1,8% 

*Джерело. Таблиця складена автором за даними звітності форми № 1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення» Офіса 

Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) та листа Офіса Генерального прокурора від 07.10.2020 № 27/3-

4464ВИХ-20. 

** За ч.1 п.п. 1, 2, 4, 6 ст. 284 КПК України: встановлена відсутність події кримінального правопорушення (п.п. 1); встановлена 

відсутність в діянні складу кримінального правопорушення (п.п. 2); набрав чинності закон, яким скасована кримінальна 

відповідальність за діяння, вчинене особою (п.п. 4); існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або 

постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню (п.п. 6). 

 

Як видно з табл. 2, у 2014 р. за ст. 203-2 КК України зареєстровано вдвічі 

менше (на рівні 45 %) кримінальних проваджень від показника 2013 р., проте, 

зважаючи на той факт, що починаючи з 2014 р. статистична звітність не враховує 

дані по окупованим територіям України у зв’язку з їх відсутністю, зазначені 

обставини не дозволяють здійснити коректне порівняння періодів до та після 2014 

року. Виходячи з цього, доцільним вбачається досліджувати динаміку 

кримінальних проваджень за ст. 203-2 КК України за період 2014–2019 рр. 

Дані, представлені в табл. 2, свідчать, що починаючи з 2014 р. кількість 

зареєстрованих кримінальних проваджень за ст. 203-2 КК України щорічно 

зменшувалась (окрім зростання на 32 % у 2016 р. та на 110 % у 2019 р. у 

порівнянні до попередніх років) і за 2019 р. становила 38 % від рівня 2014 р., 

тобто менше у 2,6 рази. При цьому рівень кримінальних проваджень, у яких 

провадження було закрито, також зменшувався, проте з облікованих 

кримінальних правопорушень частка правопорушень, у яких особам вручено 

повідомлення про підозру, та кримінальних правопорушень, за якими 

провадження направлені до суду, також зменшувалася. Загалом за період 2013–

серпень 2020 рр. зареєстровано трохи більше 13 тис. кримінальних проваджень за 

зайняття гральним бізнесом, з яких більше половини закриті. З кримінальних 

правопорушень, що перебували у провадженні (облікованих), лише у 13 % 

випадків особам вручено підозри і у 11 % випадків кримінальні правопорушення 

за результатами досудового розслідування направлені до суду з обвинувальним 

вироком. З загальної кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень за 

ст. 203-2 КК України лише у 5 % випадків провадження направлялися до суду з 

обвинувальним вироком. 

Рябчуком С. В. на підставі проведеного дослідження архівних кримінальних 

справ (проваджень), розглянутих судами України протягом 2011–2014 рр. за ст. 203-

2 КК України у відношенні 235 засуджених осіб, що становить 40 % від загальної 

кількості осіб, засуджених за вчинення вказаного злочину у 2011–2014 рр., 
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відмічено, що лише у 10-20 % зареєстрованих злочинів вироками судів 

засуджуються особи, винні в організації грального бізнесу. На думку автора, це 

обумовлено низкою причин, зокрема «недоведеність правоохоронними органами 

вини, ухиленням винних від органів слідства, звільнення з різних підстав 

обвинувачених від кримінальної відповідальності та ін.» [9]. 

Згідно з висновками, наведеними в Аналізі судової практики розгляду справ 

щодо зайняття гральним бізнесом за 2013–2014 рр., затвердженому суддями 

судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, об’єктивна сторона злочину, 

передбаченого ст. 203-2 КК України «може полягати у вчиненні принаймні 

одного із таких трьох діянь: 1) організації азартних ігор; 2) їх проведенні; 

3) наданні можливості доступу до таких ігор» [6]. Такого ж висновку у своїх 

дослідженнях дійшли Погорецький М. А., Чернявський С. С., Сергєєва Д. Б., 

Топорецька З. М. На їхню думку, організація, проведення та надання доступу до 

азартних ігор – кожне окремо вже є самостійним закінченим злочином, хоча 

реалізовуватися можуть як окремо, так і в поєднанні. Водночас, у практичній 

діяльності, що встановлено дослідженнями авторів, суди неоднозначно 

трактували зміст способу вчинення зайняття гральним бізнесом [7]. До прикладу, 

у кримінальному провадженні № 226/809/13-к обвинуваченого було виправдано у 

зв’язку з тим, що суд вважав, що гральним бізнесом є діяльність, пов’язана з 

наявністю в сукупності усіх трьох вище окреслених діянь [10]. Разом з тим, у 

кримінальному провадженні № 107/6179/13-к суд дотримався іншої точки зору, 

визнавши винуватими у зайнятті гральним бізнесом адміністратора та охоронця 

грального закладу як посібника [11]. 

Крім того, на думку частини суддів, для притягнення до кримінальної 

відповідальності особи за зайняття гральним бізнесом необхідно було встановити 

не лише вчинення в сукупності дій з організації та проведення азартних ігор, а й 

обов’язково встановити факт отримання прибутку. Тому відсутність доведеного 

факту отримання організатором грального бізнесу прибутку також оцінювалася 

судами як відсутність складу злочину, а розміщення грального обладнання у 

приміщенні без грошових коштів у ньому чи в касі грального закладу, як 

зазначали суди, не може свідчити про зайняття гральним бізнесом як діяльністю, 

спрямованою на отримання прибутку [7].  

Також у судовій практиці склався неоднозначний підхід до вирішення 

питання про суб’єкта злочину, передбаченого ст. 203-2 КК України. Оскільки 

Законом № 1334 організатори азартних ігор визначені як фізичні та юридичні 

особи – суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з 

організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку [1], деякими 

судами суб’єктом зазначеного злочину не визнавалися фізичні особи, якщо вони 
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не були зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності [6]. Наприклад, 

справа № 191/3510/13-к, де основною з підстав прийняття виправдувального 

вироку зазначено, що особа не є суб’єктом злочину, передбаченого ч.1 ст. 203 -2 

КК України, «оскільки ніде не працює та не є суб’єктом підприємницької 

діяльності, оскільки ніде не значиться як суб’єкт підприємницької          

діяльності» [12].  

Відповідно до іншого підходу суб’єктом злочину визнавалася не лише 

фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, а будь-яка інша особа, яка 

вчинила кримінальне правопорушення. Такого висновку дійшла колегія суддів 

Вищого спеціалізованого суду України на підставі системного аналізу положень 

ст. 203-2 КК України та Закону №1334, зазначивши у своєму рішенні, що 

суб’єктами цього злочину можуть бути як суб’єкти підприємницької чи 

господарської діяльності, так і інші особи, які фактично виступають у ролі 

організаторів, але при цьому не зареєстровані як суб’єкти підприємницької чи 

іншої господарської діяльності [6]. 

Крім того, мали місце випадки неоднакової судової практики під час 

вирішення питання про ознаки об’єктивної сторони складу злочину, 

передбаченого ст. 203-2 КК України, стосовно осіб, які не були організаторами 

грального бізнесу, однак брали участь у забезпеченні його діяльності (касири, 

оператори, круп’є, менеджери гральних залів, продавці, охоронці) [6]. Так, в 

одних випадках судами формулювалася позиція щодо того, що не можуть 

визнаватися суб’єктом злочину ті особи, яких організатор набирає за договором 

для виконання окремих видів робіт чи надання певних послуг, зокрема, 

оператори, адміністратори, наприклад, у справі № 243/8505/13-к [13]. Тобто, 

згідно з наведеною позицією вчинення дій, які полягають у наданні можливості 

доступу до азартних ігор, не є кримінально-караними. Водночас, у справі № 

263/238/13-к [14] особу визнано судом винною у вчиненні злочину, передбаченого 

ст. 203-2 КК України, як таку, що виконувала доручені їй функції оператора 

гральних автоматів за грошову винагороду. 

Отже, низький рівень ефективності правового механізму щодо застосування 

заходів кримінального впливу до суб’єктів господарювання за зайняття 

незаконним гральним бізнесом обумовлений низкою взаємопов’язаних факторів, 

як то недоведеність правоохоронними органами вини, ухилення винних від 

органів слідства, звільнення з різних підстав обвинувачених від кримінальної 

відповідальності, неналежний контроль правоохоронними органами, 

неоднозначне застосування судами змісту ознак ст. 203-2 КК України через 

трактування визначення понять, закріплених у Законі № 1334, що мало істотне 

значення для вирішення питання про наявність у діях особи ознак злочину, а 

отже, про наявність підстави для притягнення до кримінальної відповідальності. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909753/ed_2014_04_19/pravo1/T012341.html?pravo=1#909753
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909753/ed_2014_04_19/pravo1/T012341.html?pravo=1#909753
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До фізичних осіб, які були причетні до участі в азартних іграх, передбачалося 

застосування заходів адміністративного впливу. Такий правовий механізм 

передбачений ст. 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі 

– КУпАП), згідно з якою за участь в організованих без дозволу азартних іграх

(карти, рулетку, «наперсток» та інші) на гроші, речі та інші цінності винні особи

притягалися до адміністративної відповідальності у вигляді попередження або

накладення штрафу від 51 грн до 119 грн з конфіскацією грального приладдя, а

також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої

(повторно протягом року від 119 грн до 425 грн з конфіскацією грального

приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без

такої) [15]. Окрім участі в азартних іграх, за цією статтю до адміністративної

відповідальності передбачено також притягнення особи за ворожіння у

громадських місцях.

Складати протоколи про правопорушення, передбачені ст. 181 КУпАП, 

згідно зі ст. 255 КУпАП мають право виключно уповноважені на те посадові 

особи органів внутрішніх справ (Національної поліції) [15]. Дані стосовно 

притягнення осіб до адміністративної відповідальності та щодо накладених 

адміністративних стягнень представлені у табл. 3. 

Таблиця 3 

Інформація щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності за 

статтею 181 КУпАП у 2009-2019 рр.** 

      Роки 

Показники 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Разом 

за 

2009-

2019 

роки 

Надійшло справ 

за звітний період 
329 233 310 234 634 276 119 216 385 149 135 3020 

Кількість осіб, щодо 

яких розглянуто 

справи усього, з них: 

283 190 283 204 547 230 91 140 322 154 88 2532 

накладено 

адміністративне 

стягнення, у т. ч.: 

228 121 217 162 477 188 69 93 209 70 56 1890 

попередження 3 7 9 8 39 7 1 1 04 7 8 844 

штраф 125 74 118 104 238 101 48 62 105 43 28 1046 

застосувати 

заходи впливу, 

передбачені ст. 

24-1 КУпАП (для

неповнолітніх)

6 7 8 8 9 3 1 0 4 9 3 8 

закрито справи 

з них у зв'язку із: 
49 52 58 34 61 39 21 37 99 75 29 554 

звільнення від 

адміністративної 

відповідальності при 

малозначущості 

правопорушення 

3 3 1 4 1 3 - 7 5 3 5 05 
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відсутності 

складу і події 

адміністративного 

правопорушення 

5 4 9 5 4 1 2 6 7 9 9 91 

закінчення строку 

адміністративного 

стягнення 

7 3 8 5 6 5 9 4 5 3 5 50 

Сума штрафу 

накладеного, грн 
10240,0 5614,0 8025,0 7481,0 17113,0 7547,0 3075,0 4063,0 7259,0 12580,0 1598,0 84595,0 

Сплачено 

добровільно, грн 
3798,0 1153,0 1690,0 1531,0 4154,0 2030,0 748,0 1122,0 629,0 306,0 85,0 17246,0 

*Джерело. Таблиця складена автором за даними Державної судової адміністрації України.

** Дані включають притягнення до адміністративної відповідальності за участь у азартних іграх та ворожіння у 
громадських місцях, оскільки їх облік у звітності Державної судової адміністрації України не розмежовується.

Як свідчать дані, наведені в табл. 3, у період 2009–2019 рр. щорічно 

здійснювалось притягнення до адміністративної відповідальності за участь в 

організованих без дозволу азартних іграх. Так, найменше випадків зафіксовано у 

2015 р. – 119 випадків, найбільше у 2013 р. – 634 випадки. Загальна кількість 

складених та направлених до суду адміністративних протоколів за 11 років 

заборони азартних ігор становила 3020, з яких розглянуто судом та винесено 

постанову у 2532 випадках. Із загальної кількості судових рішень у 1890 

випадках, або майже 75 % накладено адміністративне стягнення (у т. ч. у 45 

випадках у вигляді попередження, у 55 випадках – накладення штрафу), у 3,5 % 

розглянутих справ фігурантами виступали неповнолітні та майже у 22 % справ 

судами приймалися рішення про їх закриття (у т. ч. у 45 % випадків у зв’язку з 

закінченням строку адміністративного стягнення, у 34,5 % випадків – відсутності 

складу і події адміністративного правопорушення, у 19 % випадків – через 

малозначущість правопорушення). Загальна сума накладених за 11 років на 

правопорушників штрафів склала 84,6 тис. грн, що в розрахунку на особу 

порушника складає в середньому 80,9 гривень. 

Отже, на підставі наведених даних можна стверджувати, що наявна у 2009–

2019 роках заборона на участь у азартних іграх не забезпечила ефекту 

стримування і для осіб, бажаючих спробувати свою удачу при досить низькому 

рівні розміру штрафних санкцій. Майже в половині випадків закриття 

адміністративних справ за фактом участі в азартних іграх, вони закривалися через 

перевищення встановлених для притягнення до відповідальності термінів, а у 

третині випадків – через відсутність достатніх доказів щодо складу та події 

адміністративного правопорушення. 

Як уже зазначалося, з 13.08.2020 набрав чинності Закон № 768, яким 

визначені правові засади здійснення державного регулювання господарської 

діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, 

економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор [16]. 

Отже, з цього моменту широкий спектр азартних ігор в Україні став легальним за 
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умови отримання відповідної ліцензії, виданої уповноваженим органом – 

Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – Комісія). При цьому, за 

порушення законодавства у сфері азартних ігор для організаторів останніх наразі 

встановлена адміністративна та кримінальна відповідальність у вигляді штрафу. 

Так, КУпАП доповнено ст. 156-4, яка передбачає адміністративну 

відповідальність за порушення правил прийняття ставок у лотерею (прийняття 

ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18-річного віку) [15], а ст. 203-2 КК 

України в частині кваліфікації злочину викладено у новій редакції.  

Відтак, тепер кримінальним злочином за вказаною статтею визначено 

організацію або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження 

відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що 

видається відповідно до закону, або випуск чи проведення лотерей особою, яка не 

має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з 

метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі 

Інтернет» [4]. Таким чином, особливістю застосування санкцій за ст. 203-2 КК 

України у новій редакції залишиться необхідність застосування судами змісту 

ознак цієї статті тепер уже через понятійний апарат Закону № 768, яким визначені 

поняття «азартна гра» та її види, «ліцензія», «організатор азартних ігор» та їх 

види, проте не визначено поняття «організація азартних ігор», «проведення 

азартних ігор», «організація чи функціонування закладів з метою надання доступу 

до азартних ігор чи лотерей». Тож існує ймовірність виникнення складнощів при 

застосуванні санкцій ст. 203-2 КК України в теперішніх умовах та редакції. 

Висновки. Отже, особливістю правового забезпечення реалізації державної 

політики у період дії у 2009-2020 рр. заборони на проведення азартних ігор в 

Україні було застосування за незаконне зайняття гральним бізнесом та за участь у 

незаконних азартних іграх кримінальної, адміністративної та фінансової 

відповідальності. Проте, запроваджені правові механізми не забезпечили 

належного ефекту стримування ні для бізнесу, ні для азартних гравців, а їх 

застосування на практиці мало низку проблем, зокрема, законодавчої 

неузгодженості, неналежного виконання повноважень уповноваженими органами, 

неоднозначності застосування судами ознак змісту понять, які мали істотне 

значення, що, в кінцевому підсумку, мало наслідком низьку результативність 

запроваджених правових механізмів запобігання нелегальним азартним іграм в 

Україні. 
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ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ ФІХІВЦЯ У СФЕРІ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДО АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ 

Анотація. В основу європейської політики покладено науково обґрунтовані 

стратегії, які мають вирішити дві основні задачі: покращення здоров’я для всіх і 

скорочення нерівності по відношенню до здоров’я, а також удосконалення 

лідерства і колективного керівництва. 

Метою наукової статті є оцінювання готовності психологічної складової 

фахівця у сфері здоров’я до адаптивного навчання. У науковій статті використано 

такі наукові методи: експериментального опитування – для розподілу фахівців у 

сфері здоров’я до адаптивного навчання за рівнем розвитку особистісного 

адаптаційного потенціалу, за рівнем розвитку саморегуляції; моделювання – для 

визначення взаємозв’язку компонентів адаптованості та саморегуляції 

особистості. 

Психологічна готовність фахівців у сфері здоров’я до адаптивного навчання 

– це сукупність якостей, на основі яких виникає стан мобілізованості психіки,

спрямованості на професійні дії в умовах практичної діяльності.

Стан готовності має складну динамічну структуру і включає в себе такі 

компоненти: мотиваційний (відповідальність за виконання обов’язків, завдань, 

почуття обов’язку); орієнтаційний (знання та уявлення про особливості та умови 

діяльності, її вимоги до особистості); операційний (володіння прийомами та 

способами професійної діяльності); вольовий (самоконтроль, мобілізованість, 

саморегуляція дій); оціночний (самооцінка підготовленості, критичність 

виконання). 

Фахівцям у сфері здоров’я переважно мають середній рівень розвитку 

особистісного адаптаційного потенціалу. Їм властиві ознаки різних акцентуацій, 

які у звичних умовах частково компенсовані і можуть з’являтися при зміні 

діяльності, тому успішність їх адаптації залежить від зовнішніх умов середовища. 

Також більшість фахівців у сфері здоров’я мають достатній рівень нервово-

психічної стійкості та поведінкової регуляції, можуть поводити себе агресивно у 

випадку утиснення їх інтересів, але при бажанні можуть увійти в контакт та 
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досягнути взаєморозуміння з оточуючими. Вони адекватно сприймають 

морально-етичні норми поведінки і в цілому намагаються їм відповідати. 

Адаптивне навчання дозволяє уникнути численних прогалин в 

індивідуальній підготовленості фахівців у сфері здоров’я, допомагає досягати 

йому отримати бажаний рівень знань. Останні тенденції в освітніх процесах 

показують актуалізацію технологій адаптивного навчання та необхідність змін у 

підході до навчання. Тим самим підкреслюються і актуалізуються питання 

розвитку відкритої освіти загострюються проблеми формування у відкритих 

освітніх системах адаптивного навчання високого рівня інформативних 

компетентностей фахівців у сфері здоров’я. 

Ключові слова: сфера здоров’я, адаптивне навчання, психологічна складова, 

розвиток, особистісний потенціал, саморегуляція, адаптованість 
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PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF READYNESS OF HEALTHCARE IN 

THE FIELD OF HEALTHCARE FOR ADAPTIVE LEARNING 

 

Abstract.  European policy is based on science-based strategies that address two 

main challenges: improving health for all and reducing health inequalities, and 

improving leadership and collective leadership. 

The purpose of the scientific article is to assess the readiness of the psychological 

component of a health professional for adaptive learning.  The following scientific 

methods are used in the scientific article: experimental survey - for the distribution of 

specialists in the field of health to adaptive learning according to the level of 

development of personal adaptive potential, according to the level of development of 

self-regulation;  modeling - to determine the relationship between the components of 

adaptability and self-regulation of the individual. 

The psychological readiness of health professionals for adaptive learning is a set of 

qualities on the basis of which there is a state of mobilization of the psyche, the focus 

on professional action in practice. 

The state of readiness has a complex dynamic structure and includes the following 

components: motivational (responsibility for the performance of duties, tasks, sense of 

duty);  orientational (knowledge and ideas about the features and conditions of activity, 

its requirements for the individual);  operating (possession of techniques and methods of 

professional activity);  volitional (self-control, mobilization, self-regulation of actions);  
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evaluation (self-assessment of preparedness, critical performance). 

Healthcare professionals generally have an average level of personal adaptability.  

They are characterized by different accentuations, which in normal conditions are 

partially compensated and may appear when the activity changes, so the success of their 

adaptation depends on the external environmental conditions.  Also, most health 

professionals have a sufficient level of neuropsychological stability and behavioral 

regulation, can behave aggressively if their interests are suppressed, but if desired, can 

get in touch and reach mutual understanding with others.  They adequately perceive the 

moral and ethical norms of behavior and generally try to comply with them. 

Adaptive learning avoids numerous gaps in the individual training of health 

professionals, helps to achieve the desired level of knowledge.  Recent trends in 

educational processes show the actualization of adaptive learning technologies and the 

need for changes in the approach to learning.  Thus, the issues of development of open 

education are emphasized and actualized, the problems of formation in open educational 

systems of adaptive learning of a high level of informative competences of specialists in 

the field of health are aggravated. 

Keywords: health sphere, adaptive learning, psychological component, 

development, personal potential, self-regulation, adaptability 

 

Постановка проблеми. В основу європейської політики покладено науково 

обґрунтовані стратегії, які мають вирішити дві основні задачі: покращення 

здоров’я для всіх і скорочення нерівності по відношенню до здоров’я, а також 

удосконалення лідерства і колективного керівництва. Крім того, визначено 

чотири стратегічні напрямки дій: інвестиції в здоров’я на всіх етапах життя 

людини та розширення прав і можливостей громадян; вирішення найбільш 

актуальних проблем Європейського регіону, які стосуються неінфекційних та 

інфекційних хвороб; зміцнення систем охорони здоров’я, які орієнтовані на 

людину, потенціалу охорони громадського здоров’я, а також готовності до 

надзвичайних ситуацій, епіднагляду та реагування; забезпечення стійкості 

місцевих громад та створення підтримуючого середовища. 

Вітчизняні та зарубіжні дослідники акцентують увагу на недостатності, 

непрозорості та неефективності системи фінансування охорони здоров’я України, 

надмірній децентралізації і фрагментації фінансових потоків, неадекватності 

методів фінансування закладів охорони здоров’я, низькому рівні оплати праці 

медичного персоналу, який не залежить від обсягів і якості виконуваної роботи, 

що призводить до зменшення доступності та якості надання медичної допомоги. 

Аналіз світових тенденцій свідчить, що для успішного вирішення завдань з 

реформування системи фінансування необхідне залучення достатніх коштів, 

усунення фінансових бар’єрів для покращення доступності медичних послуг та 
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зменшення фінансових ризиків, пов’язаних із захворюванням, раціональне 

використання наявних ресурсів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретико-

методологічних засад реформування державного управління у сфері здоров’я 

присвячено чимало наукових праць: Аніщенко М. А. [1], Гончаренко О. В. [2], 

Деміхов О., Дегтярьова І. [3], Корнійчук О. [4], Короленко В. В., Грузєва Т. С. [5], 

Кучук А. М. [6], Музика-Стефанчук О. А., Отраднова О. О., Данченко Т. В., 

Музика Л. А. [7], Ротаєнко А. В. [8], Сабецька Т. І., Стефанишин Л. С. [9],    

Трикоз І. В. [10]. 

У наукових працях зазначено, що готовність суспільства до глобальних 

перетворень значною мірою визначається ступенем розробленості системи 

навчання фахівців у сфері здоров’я, її орієнтацією на розвиток особистості, 

творчих здібностей, професійної та соціальної компетентності.                         

Тобто існуючи підходи орієнтовані на стабільні умови господарювання. 

Однак, перехід до інформаційного суспільства, розширення видів діяльності 

людини, «криза компетентності» характеризують сучасні умови господарювання 

як мінливі, нестабільні, транспорентні. Саме вони зумовили якісні зміни в системі 

навчання фахівців у сфері здоров’я: перехід від концепції навчання на все життя 

до концепції навчання впродовж життя, пошук нових підходів, нових технологій, 

нових навчальних систем. 

Відтак, на сьогодні існує потреба в розробці інших та удосконаленні наявних 

теоретико-методологічних положень та методичних підходів до навчання 

фахівців у сфері здоров’я. 

Мета статті. Важливим фактором забезпечення належного виконання своїх 

обов’язків є психологічна готовність та адаптація фахівців у сфері здоров’я до 

професійної діяльності. Психологічна готовність до успішної професійної 

діяльності передбачає не тільки успішне навчання фахівців у сфері здоров’я, але й 

оптимальне входження його у трудовий колектив, прийняття завдань, норм і 

цінностей професійного середовища. Така готовність найменш сформована у 

працівників з невеликим досвідом практичної роботи яка розпочинається відразу 

після закінчення навчального закладу. 

Аналіз наукових праць [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10] дозволив встановити, що це 

питання досі не знайшло відповідного відображення у літературі. Так 

невизначеним залишається трактування змісту поняття та компонентів 

психологічної готовності; з’ясування готовності сучасних фахівців у сфері 

здоров’я до адаптивного навчання та ін. 

Актуальність, практична значущість, недостатня розробленість та 

недослідженість вказаного питання зумовили вибір теми статті, визначила її мету 

та завдання. 
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Метою статті є оцінювання готовності психологічної складової фахівця у 

сфері здоров’я до адаптивного навчання та надання практичних рекомендації 

щодо її підвищення. 

Для досягнення мети в статті поставлені та вирішені такі завдання: 

визначити зміст поняття та компоненти психологічної готовності фахівців у 

сфері здоров’я до адаптивного навчання»; 

проаналізувати готовність фахівців у сфері здоров’я до адаптивного навчання 

за компонентами; 

надати практичні рекомендації щодо підвищення готовності фахівців у сфері 

здоров’я до адаптивного навчання. 

В статті використано такі наукові методи: аналізу, синтезу, порівняння, 

індукції та дедукції. 

Виклад основного матеріалу. Психологічна готовність – це виявлення суті 

властивостей і стану особистості [11; 17; 23]. Готовність – це не тільки 

властивість чи ознака окремої особистості, це концентрований показник 

діяльності особистості, міра її професійних здібностей. Психологічна готовність є 

включає в себе з однієї сторони запас професійних знань, умінь і навичок; з іншої 

– риси особистості: переконання, педагогічні здібності, інтереси, професійна 

пам'ять, мислення, увага, педагогічна спрямованість думки, працездатність, 

емоційність, моральний потенціал особистості, що забезпечать успішне 

виконання професійних функцій [12; 20; 22]. 

Готовність – це активно-дійовий стан особистості та її певна поведінка, що 

мобілізує сили з метою виконання будь-якого завдання для досягнення 

необхідного результату, в якому і визначається успішність активності особистості 

[13; 15; 21]. Серед чинників, до яких залежить рівень i успіх діяльності фахівців у 

сфері здоров’я особливе значення має психологічна готовність до різних 

життєвих ситуацій та психологічна стійкість при роботі з різними групами 

клієнтів. 

Психологічна готовність фахівців у сфері здоров’я до адаптивного навчання 

– це сукупність якостей, на основі яких виникає стан мобілізованості психіки, 

спрямованості на професійні дії в умовах практичної діяльності. 

Стан готовності має складну динамічну структуру і включає в себе такі 

компоненти [14; 16; 18; 19]: мотиваційний (відповідальність за виконання 

обов’язків, завдань, почуття обов’язку); орієнтаційний (знання та уявлення про 

особливості та умови діяльності, її вимоги до особистості); операційний 

(володіння прийомами та способами професійної діяльності); вольовий 

(самоконтроль, мобілізованість, саморегуляція дій); оціночний (самооцінка 

підготовленості, критичність виконання). 

Для підтримання психологічної готовності фахівців у сфері здоров’я до 
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адаптивного навчання як сукупності його морально-психологічних та 

професійних характеристик, що дають змогу виконувати всі покладені на нього 

функції по соціальному забезпеченню, супроводі та профілактиці доцільно 

використовувати прості й ефективні методи та прийоми саморегуляції психічного 

стану: самопереконання, самонавіювання, керування уявою/ 

Зважаючи на вищевикладене проведене експериментальне дослідження щодо 

визначення рівня готовності психологічної складової фахівців у сфері здоров’я до 

адаптивного навчання. В якості експериментальною бази залучені фахівці у сфері 

здоров’я України. Всього в дослідженні брало участь 93 досліджуваних. 

На рис. 1 представлено розподіл фахівців у сфері здоров’я до адаптивного 

навчання за рівнем розвитку особистісного адаптаційного потенціалу. 

 

 
 

Рис. 1. Розподіл фахівців у сфері здоров’я до адаптивного навчання за 

рівнем розвитку особистісного адаптаційного потенціалу 
Джерело: власна розробка на основі експериментального опитування 

 

У досліджуваних встановлено переважання середнього рівню розвитку 

особистісного адаптаційного потенціалу (56 % досліджуваних). Показники 

високого та низького рівню розвитку особистісного потенціалу складають, 

відповідно, 17% та 27%. 

Згідно з результатами досліджень [11; 15; 20], метою яких є вивчення 

адаптивних можливостей індивіда на основі оцінки деяких психофізіологічних та 

соціально-психологічних характеристик, фахівці у сфері здоров’я з високим 

рівнем розвитку особистісного адаптаційного потенціалу мають високий рівень 

нервово-психічної стійкості та поведінкової регуляції, адекватну самооцінку та 

реальне сприймання дійсності, високий рівень розвитку комунікативних 

здібностей, моральної нормативності. 

Фахівцям у сфері здоров’я з середнім рівнем розвитку особистісного 

адаптаційного потенціалу властиві ознаки різних акцентуацій, які у звичних 

умовах частково компенсовані і можуть з’являтися при зміні діяльності, тому 

успішність їх адаптації залежить від зовнішніх умов середовища. 

Фахівцям у сфері здоров’я з низьким рівнем розвитку особистісного 

адаптаційного потенціалу притаманні низький рівень самостійності, поведінкової 
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регуляції, відсутність адекватної самооцінки, та реального сприймання дійсності, 

низький рівень комунікативного потенціалу, моральної нормативності. 

На рис. 2 представлено розподіл фахівців у сфері здоров’я до адаптивного 

навчання а рівнем розвитку саморегуляції. 

 

 
 

Рис. 2. Розподіл фахівців у сфері здоров’я до адаптивного навчання за рівнем 

розвитку саморегуляції 
Джерело: власна розробка на основі експериментального опитування 

 

Як видно з рис. 2, переважна кількість (52%) опитуваних мають середній 

рівень розвитку саморегуляції. Високий рівень розвитку саморегуляції 

встановлений у 19%, а низький – у 29% опитуваних. 

Дослідження, представлені у наукових працях [14; 18; 21], мають за мету 

діагностику рівню розвитку індивідуальної саморегуляції та її індивідуального 

профілю, до якого відносяться показники, що відзначаються у відповідності до 

основних регуляторних процесів (планування, моделювання, програмування, 

оцінки результатів) та регуляторно-особистісних властивостей (самостійність, 

гнучкість). 

У фахівців у сфері здоров’я з низьким рівнем саморегуляції потреба в 

усвідомлюваному плануванні та програмуванні своєї поведінки не сформована. 

Вони є більш залежними від ситуації та думки оточуючих, зазнають труднощі при 

взаємодії з іншими людьми (переважно у плані контролю свого психічного стану). 

У фахівців у сфері здоров’я з середнім рівнем саморегуляції мають достатній 

рівень нервово-психічної стійкості та поведінкової регуляції, можуть поводити 

себе агресивно у випадку утиснення їх інтересів, але при бажанні можуть увійти в 

контакт та досягнути взаєморозуміння з оточуючими. Досліджувані з середнім 

рівнем саморегуляції адекватно сприймають морально-етичні норми поведінки і в 

цілому намагаються їм відповідати. 

У фахівців у сфері здоров’я з високим рівнем саморегуляції притаманні 

самостійність, гнучка та адекватна реакція на зміну ситуації, швидка адаптація до 

нових умов діяльності, висунення та досягнення мети в них значною мірою 

усвідомленні. При високій мотивації досягнень вони здатні формувати такий 
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стиль саморегуляції, який дозволяє їм компенсувати вплив особистісних, 

характерологічних особливостей, що перешкоджають досягненню мети. 

Шкала планування характеризує індивідуальну розвиненість самостійності та 

ініціативності в плануванні та постанові навчальних цілей, гнучкість змін цілей у 

відповідності до зміни обставин, їх стійкості у психологічно складних умовах, 

тобто рівень сформованості усвідомленого планування діяльності. 

За шкалою планування у фахівців у сфері здоров’я з високим рівнем 

встановлені: високий рівень розвиненості цього регуляторного процесу – у 38%, 

середній – у 48%, низький – у 14%. Таким чином, більшість фахівців у сфері 

здоров’я виявляють ступінь сформованості усвідомленого планування діяльності 

на середньому, задовільному рівні, тобто переважна більшість фахівців у сфері 

здоров’я з високим рівнем вже вміють планувати свою діяльність та ставити 

адекватні цілі. 

Шкала моделювання дає можливість діагностувати індивідуальну 

сформованість навичок, які дозволяють правильно конкретизувати навчальну ціль 

відповідно до реальних значущих умов навчання. 

За шкалою моделювання у фахівців у сфері здоров’я переважає високий 

рівень розвиненості цього регуляторного процесу – 52%. Середній рівень 

встановлений у 22%, низький – у 26% опитуваних. Тобто переважна більшість 

фахівців у сфері здоров’я виявляє сформованість навичок конкретизації 

навчальної цілі відповідно до умов навчання, вміє швидко орієнтуватися у змінах 

ситуації та вибирати відповідно до умов програму виконавчих дій чи тактику 

поведінки з викладачем, а також демонструє стійкість цих процесів в умовах 

високої та низької психічної напруги на задовільному та високому рівнях. 

Шкала програмування дає характеристику індивідуальної розвиненості 

усвідомленого програмування людиною своїх дій. 

За шкалою програмування у фахівців у сфері здоров’я переважає середній 

рівень розвиненості цього регуляторного процесу. Він діагностується у 64% 

опитуваних. При цьому високий рівень встановлений у 36%, а низький рівень не 

був виявлений взагалі. Можна зробити висновок, що навчаючись, фахівці у сфері 

здоров’я більшу увагу звертають на чіткість, послідовність, тобто програмування 

своїх дій. Специфіка адаптивного навчання вимагає певних адаптаційних 

можливостей до фахівців у сфері здоров’я, що, в свою чергу, виявляється у 

високих показниках за шкалою програмування. 

Шкала оцінки результатів характеризує сформованість критеріїв успішності 

навчальної діяльності, розвиненість процесів самоконтролю та оцінки результатів 

своєї навчальної діяльності. 

За шкалою оцінки результатів у фахівців у сфері здоров’я переважає середній 

рівень розвиненості цього регуляторного процесу, який встановлений у 55%. 
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Високий рівень встановлений у 16%, а низький – у 29%. Отже, сформованість 

критеріїв успішності навчальної діяльності, гнучкості їх змін в умовах мінливих 

вимог до навчальної підготовки, розвиненість процесів самоконтролю та оцінки 

результатів своєї навчальної діяльності, стійкість цих процесів в умовах 

підвищеної та пониженої мотивації навчання та психічної напруги розвинені у 

досліджуваних переважно на низькому та середньому рівні. 

Шкала гнучкості діагностує рівень сформованості регуляторної гнучкості, 

ступінь гнучкості змін навчальних цілей та програми виконуваних дій, критеріїв 

успішності навчання відповідно до обставин, швидкість та легкість включення до 

навчальної діяльності, переходу від одного виду діяльності до іншого. 

За шкалою гнучкості у фахівців у сфері здоров’я переважає високий рівень 

(виявлений у 58%). Середній рівень встановлений у 38%, а низький – у 4% 

досліджуваних. Можливості враховувати значущі умови навчальної діяльності та 

в залежності від цього гнучко визначати тактику поведінки, швидко та легко 

включатись до навчальної діяльності, переходити від одного виду діяльності до 

іншого властиві на високому та середньому рівні більшості опитуваних. 

Шкала самостійності діагностує розвиненість регуляторної автономності. За 

шкалою самостійності у фахівців у сфері здоров’я домінує середній рівень, який 

був виявлений у 55%. Показник низького рівню – 24% переважає над показником 

високого – 21%. Отже, виявлено, що досить велика кількість фахівців у сфері 

здоров’я мають низький рівень регуляторної автономності, тобто індивідуальні 

можливості самостійно висувати навчальні цілі та програми навчальних дій, 

самостійно здійснювати ці програми у процесі підготовки до занять, під час 

відповіді та виконання навчальних завдань, незалежно від зовнішніх обставин 

формувати індивідуальні критерії оцінки результатів своїх дій розвинуті слабо. 

Таким чином, особливістю стильової саморегуляції фахівців у сфері здоров’я, які 

почали адаптивне навчання у нових, незвичних умовах, виступає низький рівень 

розвитку самостійності. Такі результати можна пояснити тим, що раніше такого 

не спостерігалося. 

За шкалою загального рівня саморегуляції у фахівців у сфері здоров’я 

переважає середній рівень (52% опитаних). Високий рівень складає 19%, а 

низький – 29% досліджуваних. Тобто більш половини фахівців у сфері здоров’я 

мають середній рівень особистісного адаптивного потенціалу та саморегуляції. 

Наступним нашим завданням було визначити особливості взаємозв’язку між 

компонентами адаптивності та саморегуляції у фахівців у сфері здоров’я. 

Результати дослідження представлені на рис. 3. 

З рис. 3 видно, що існує статистично значущий взаємозв’язок між загальним 

показником саморегуляції та показником адаптивності «нервово-психічна 

стійкість» (𝜏 = 0,486; 𝜌 < 0,01). 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №6 (6) 2020 

 

110 

Таким чином, фахівці у сфері здоров’я, які виявляють високий рівень 

нервово-психічної стійкості та поведінкової регуляції, високу адекватну 

самооцінку та реальне сприйняття дійсності, є самостійними, гнучко та адекватно 

реагують на зміни навколишніх умов, свідомо досягають цілей, впевнено 

почувають себе у незвичних ситуаціях. 

Аналіз результатів кореляційного дослідження показав, що рівень розвитку 

показників особистісного адаптивного потенціалу корелює з рівнем розвитку 

показників саморегуляції (𝜏 = 0,356; 𝜌 < 0,05). 

Отже, фахівці у сфері здоров’я до адаптивного навчання з високим рівнем 

саморегуляції, тобто ті, які виявляють самостійність, гнучко та адекватно 

реагують на зміни навколишніх умов, свідомо досягають цілей, впевнено 

почувають себе у незвичних ситуаціях, мають високий рівень особистісного 

адаптаційного потенціалу, який забезпечує легкість адаптації до нових умов 

діяльності, швидкість пристосування до нового колективу, легкість вибору 

стратегії поведінки у новій ситуації. 
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Рис. 3. Взаємозв’язок компонентів адаптованості та саморегуляції 

особистості 
Джерело: власна розробка на основі експериментального опитування фахівців у сфері здоров’я 

до адаптивного навчання 
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Встановлено статистично значущі зв'язки між загальним показником 

саморегуляції, показником «оцінка результатів» та показником адаптивності 

«моральна нормативність» (0,214 та 0,277, 𝜌 < 0,05 відповідно). Таким чином, 

високі показники моральної нормативності, що забезпечують реальну оцінку своєї 

ролі у колективі, орієнтування на відповідність соціальним нормам, пов’язані із 

такими характеристиками саморегуляції, як розвинутість та адекватність оцінки 

себе та результатів своєї діяльності та поведінки. 

Встановлено статистично значущі зв'язки між такими показниками 

саморегуляції, як «гнучкість» і «програмування» та показником адаптивності 

«комунікативні особливості» (0,232 та 0,256, 𝜌 < 0,05 відповідно). Отже, високий 

рівень розвитку комунікативних здібностей (легкість встановлення контактів із 

одногрупниками) передбачає здібність до легкої перебудови планів та програми 

виконавчих дій, адекватної реакції на швидку зміну обставин, успішність 

вирішення проблем у ситуації ризику, а також сформованість потреби намічати 

цілі та програми власних дій. Тобто схильність фахівців у сфері здоров’я 

обмірковувати, прогнозувати та корегувати свою поведінку обумовлює 

успішність їх спілкування. 

Висновки. Виокремлено два основних підходи до визначення змісту та 

структури психологічної готовності фахівця у сфері здоров’я до адаптивного 

навчання: функціональний (психологічна готовність як певний стан психічних 

функцій, який забезпечує високий рівень досягнень при виконанні того чи іншого 

виду діяльності) та особистісний, в якому психологічну готовність розглядають як 

результат підготовки по професійної діяльності. 

Відповідно до особистісного підходу готовність фахівця у сфері здоров’я до 

адаптивного навчання розуміється як стійке багатоаспектне та ієрархієзоване 

утворення особистості, яке включає ряд компонентів (мотиваційний, когнітивний, 

операційний тощо), адекватних вимогам, змісту та умовам діяльності, які в своїй 

сукупності дозволяють суб’єкту більш або менш успішно здійснювати професійну 

діяльність. 

В процесі професійного становлення фахівця у сфері здоров’я до 

адаптивного навчання важливу роль відіграє особистісний розвиток: 

усвідомлення власного світогляду як психологічного, спрямованість на 

самопізнання та саморозвиток. Для фахівця у сфері здоров’я цей процес 

передбачає відкритість до змін, філософське й творче ставлення до життя, пошук 

його сенсу й прийняття відповідальності за його здійснення, самовираженню в 

ньому, розвиток професійно важливих якостей: високий рівень емпатії, 

гуманістичний тип спрямованості практичної особистості фахівця у сфері 

здоров’я, високий рівень спілкування, ефективного вибору стратегії поведінки в 

напружених ситуаціях, високий рівень творчого потенціалу та толерантності до 
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невизначеності. 

Важливе значення у професійному становленні фахівця у сфері здоров’я до 

адаптивного навчання має формування його особистісної готовності до 

діяльності, іншими словами, сформованості в особистості фахівця у сфері 

здоров’я ряду професійно-важливих якостей особистості, які забезпечують 

можливість ефективно здійснювати професійну діяльність. Така готовність є 

результатом підготовки до професійної діяльності. 

Особистісна готовність фахівця у сфері здоров’я до адаптивного навчання є 

соціокультурним і психологічним феноменом, що включає в себе впорядковану 

сукупність ціннісно-змістовних регулювальників, що забезпечують стійкість його 

суб’єктної позиції і емоційно-вольових станів. 

Досягнення масового впровадження в систему освіти нових технологій у поданні 

навчального матеріалу, вдосконаленні видів навчальної діяльності викликає 

необхідність розвитку нових дидактичних підходів. Зазначене зумовлювалося 

тим, що потужність обчислювальних засобів стала такою, за якої вже можна було 

б говорити про автоматизовані навчальні курси або системи управління 

навчанням як про деякий квазісуб’єкт навчального процесу. Основною ознакою 

такого навчання є його персоналізована спрямованість – адаптованість 

навчального процесу до індивідуальних потреб фахівців у сфері здоров’я. 

Адаптивне навчання дозволяє уникнути численних прогалин в індивідуальній 

підготовленості фахівців у сфері здоров’я, допомагає досягати йому отримати 

бажаний рівень знань. Останні тенденції в освітніх процесах показують 

актуалізацію технологій адаптивного навчання та необхідність змін у підході до 

навчання. Тим самим підкреслюються і актуалізуються питання розвитку 

відкритої освіти загострюються проблеми формування у відкритих освітніх 

системах адаптивного навчання високого рівня інформативних компетентностей 

фахівців у сфері здоров’я. Здатність створювати оригінальні ідеї та прагнення 

втілювати їх, бажання постійно вчитися новому – ключові принципи 

майбутнього, що наближається. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВРЕГУЛЮВАННЯ 

ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Анотація. Сфера охорони здоров’я знаходить на перетині соціально-

економічних інтересів різних учасників суспільних відносин. Інтереси учасників 

соціально-економічних відносин є різноманітними, іноді навіть суперечать одне 

одному. Саме тому, на державу покладається функція гармонізації інтересів та 

врегулювання соціального конфлікту. Це особливо важливо в контексті 

забезпечення національної безпеки держави, адже охорона здоров'я є ключовим 

елементом соціальної сфери і становить особливий інтерес для забезпечення 

економічної безпеки країни як визначальний фактор якості життя і людського 

капіталу.  

Держава повинна визнати науково обґрунтовану концепцію сталого розвитку 

національної системи охорони здоров'я пріоритетною, поряд з розвитком 

економічної, політичної і національної безпеки. При вивченні соціально-

економічних інтересів учасників суспільних відносин, зазвичай використовують 

інституційну теорію дослідження суспільних явищ. 

Вивчення економічних інтересів через соціальні інститути та інституції 

дозволило ідентифікувати інтереси як окремої людини так і соціальних агентів та 

держави. Проаналізовано складові інтересів стейкхолдерів системи охорони 

здоров’я. Основна функція держави полягає в налагодженні соціального 

консенсусу через врегулювання конфлікту інтересів. 

Доведено, що державна політика в сфері охорони здоров’я має врахувати усі 

аспекти суспільного життя та відповідати іншим видам державної політики, 

зокрема: екологічної, економічної, промислової та іншим. Важливе значення для 

державної політики є врегулювання конфлікту інтересів між інституційними 

суб’єктами системи охорони здоров’я як в частинні державної так і в частинні 

приватної медицини. В цілому державна політика в сфері охорони здоров’я має 

бути направлена на дотримання конституційного права людини на здоров’я та 

забезпечення національних інтересів. 

Ключові слова: система охорони здоров’я, державна політика,   національна 
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PUBLIC POLICY AS A TOOL FOR SETTLEMENT OF HEALTH 

STAKEHOLDERS 'INTERESTS 

 

Abstract. The field of health care is at the intersection of socio-economic interests 

of various participants in public relations. The interests of participants in socio-

economic relations are diverse, sometimes even contradictory. That is why the state is 

entrusted with the function of harmonizing interests and resolving social conflict. This 

is especially important in the context of ensuring the national security of the state, 

because health care is a key element of the social sphere and is of particular interest to 

ensure the economic security of the country as a determining factor in the quality of life 

and human capital. 

The state must recognize the scientifically based concept of sustainable 

development of the national health care system as a priority, along with the 

development of economic, political and national security. When studying the socio-

economic interests of participants in public relations, usually use the institutional theory 

of the study of social phenomena. 

The study of economic interests through social institutions and institutions allowed 

us to identify the interests of both the individual and social agents and the state. The 

components of the interests of health system stakeholders are analyzed. The main 

function of the state is to establish social consensus through the settlement of conflicts 

of interest. 

It is proved that the state policy in the field of health care should take into account 

all aspects of public life and correspond to other types of state policy, in particular: 

ecological, economic, industrial and others. It is important for public policy to resolve 

conflicts of interest between institutional actors in the health care system, both           

public and private. In general, public health policy should be aimed at respecting                    

the constitutional human right to health and ensuring national interests. 

Keywords: health care system, public policy, national security, stakeholders, 

conflict of interest. 

 

Постановка проблеми. Важливою складовою при розробці державної 

політики в соціальній сфері є формування механізмів налагодження соціального 
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консенсусу. Соціальний консенсус в системі охорони здоров’я стає можливим за 

умови, що державна політика враховує інтереси усіх зацікавлених осіб. 

Відповідно на сьогодні особливо важливим є оцінка інтересів різних 

стейкхолдерів та визначення точок їх перетину та виникнення конфлікту. В 

цілому узгодження інтересів різних стейкхолдерів в результаті дозволить виявити 

інноваційні вектори щодо розробки механізмів формування та реалізації 

державної політики в сфері охорони здоров’я. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ідентифікації проблеми 

та позицій щодо розвитку державного управління в сфері охорони здоров’я були 

розкритті в працях таких вчених: Радиш Я.Ф., Бугайцов С.Г., Ярош Н.П., 

Рингач Н.О, Банчук М.В., Клименко О.В., Надюк З.О., Курило Т.М., Рудий В.М., 

Мартинюк О.І., Лещенко В.В., Паращич І.М., Буравльов Л.О., Бедрик І.О., 

Ляховченко Л.А., Торбас О.М., Васюк Н.О., Корольчук О.Л., Висоцька Т.Є., 

Білоус І.В., Дудка В.В., Кузьмінський П.Й., Жилка К.І., Фірсова О.Д., 

Кризина Н.П., Мокрецов С.Є., Коваленко Т.Ю., Білинська М.М., Джафарова Д.М., 

Фуртак І.І., Пітко Я.М., Дуб Н.Є., Фільц Ю.О., Штогрин О.П., Юристовська Н.Я., 

Шегедин Я.Ю., Шевчук В.В., Вовк С.М., Карлаш В.В., Устимчук О.В., 

Галацан О.В., Котляревський Ю.О., Кравченко Ж.Д. , Лєрмонтова Ю.О. 

Мета статті – дослідження державної політики як інструменту врегулювання 

інтересів стейкхолдерів системи охорони здоров’я. 

Виклад основного матеріалу. «Охорона здоров’я є галуззю держави, метою 

якої є організація і забезпечення доступного медичного обслуговування 

населення, до складу якої входять поліклінічні заклади, дитячі лікарні, санітарно-

епідеміологічні установи, науково-дослідні медичні установи, санаторно-курортні 

заклади, лікарні та спеціалізовані лікарняні заклади, будинки дитини, вищі 

медичні навчальні заклади, регіональні органи управління охороною здоров’я, 

інші заклади охорони здоров’я. Метою галузі є підтримка здоров’я нації» [1]. 

Державне управління в сфері охорони здоров’я займає ключову роль. І в даному 

випадку погоджуємося із вітчизняними вченими: «Як об’єктивна реальність 

управління є суспільним явищем, притаманним усім країнам на будь-яких етапах 

людської цивілізації. За часом виникнення управління передує виникненню 

перших державних утворень. Основні риси владно-розпорядчої діяльності 

характерні ще для історичних періодів первісної доби, коли основою влади були 

кровна родинність, традиції, звичаї, вірування племені. Адже вже на той час 

головним завданням влади (глави роду чи старійшини) було життєзабезпечення 

племені, а соціальні цінності полягали в задоволенні інтересів більшості громади 

у цілому. Тому генезис у соціальних спільнотах розглядається як історичне 

виокремлення особливого виду діяльності з групової сумісної праці людей» 

[2, с. 8]. Отже, система державного управління в сфері охорони здоров’я має 
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забезпечити врахування інтересів різних учасників суспільних відносин, та в 

першу чергу інтересів суспільства загалом.   

Сфера охорони здоров’я знаходить на перетині соціально-економічних 

інтересів різних учасників суспільних відносин. Інтереси учасників соціально-

економічних відносин є різноманітними, іноді навіть суперечать одне одному. 

Саме тому, на державу покладається функція гармонізації інтересів та 

врегулювання соціального конфлікту. Це особливо важливо в контексті 

забезпечення національної безпеки держави, адже «Охорона здоров'я є ключовим 

елементом соціальної сфери і становить особливий інтерес для забезпечення 

економічної безпеки країни як визначальний фактор якості життя і людського 

капіталу. Держава повинна визнати науково обґрунтовану концепцію сталого 

розвитку національної системи охорони здоров'я пріоритетною, поряд з 

розвитком економічної, політичної і національної безпеки» [3, c. 18]. 

При вивченні соціально-економічних інтересів учасників суспільних 

відносин, зазвичай використовують інституційну теорію дослідження суспільних 

явищ. Це дозволяє при дослідженні врахувати інтереси усіх соціальних інституцій 

та виробити державну політику в сфері охорони здоров’я, яка б дозволила 

уникнути як конфлікту інтересів так і інституційних пасток. Адже, якщо уважно 

прослідкувати провал будь-якої реформи, в тому числі в сфері охорони здоров’я, 

його причиною завжди буде зіткнення соціально-економічних інтересів різних 

учасників суспільних відносин.  

Вивчення економічних інтересів через соціальні інститути та інституції 

дозволяє ідентифікувати інтереси як окремої людини так і соціальних агентів та 

держави. Варто зауважити, що держава окрім того, що є носієм соціально-

економічних інтересів, виступає також інструментом врегулювання конфлікту 

інтересів. Особливо важливим є налагодження соціального консенсусу в сфері 

охорони здоров’я через врегулювання соціально-економічних інтересів різних 

учасників суспільних відносин.  

Стейкхолдерами державної політики в сфері охорони здоров’я є:  

- людина як користувач послуг в сфері охорони здоров’я; 

- суб’єкти господарювання як користувачі трудових ресурсів, які є носіями 

громадського здоров’я; 

- держава як носій національних інтересів та регулятор розвитку системи 

охорони здоров’я; 

- реалізатори послуг в сфері охорони здоров’я (заклади охорони здоров’я).  

Складові інтересів зазначених стейкхолдерів представлено на рис. 1. 

Відповідно до зазначеного основна функція держави полягає в налагодженні 

соціального консенсусу через врегулювання конфлікту інтересів. Сфера     

охорони здоров’я знаходиться на перетині інтересів більшості соціальних 
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інститутів, адже є інструментом забезпечення фундаментальної складової потреб 

людини.  

Для врегулювання конфлікту інтересів між суб’єктами системи охорони 

здоров’я, держава має використати складний інструментарій державного 

управління та державної політики. Адже, в сучасних ринкових умовах 

господарювання, держава виступає не лише надавачем медичних послуг, через 

державні заклади охорони здоров’я, але й виступає регулятором ринку приватної 

медицини. В цьому і закладається складність власне процесів формування та 

реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я.  

Державна політика має бути побудована таким чином, щоб врегулювати 

інтереси людини як носія індивідуального здоров’я, суспільства як носія 

громадського здоров’я, держави як носія національних інтересів та власне 

суб’єктів ринку приватної медицини. Досить важливим при розробці державної 

політики в сфері охорони здоров’я врахування ринкових механізмів та 

інструментів їх гармонізації із забезпеченням національних інтересів та гарантією 

забезпечення конституційного права людини на здоров’я. 

 
Рис. 1. Зацікавленні сторони в системі охорони здоров’я 

 

Відповідно до цього можна визначити наступні конфлікти інтересів, які 

можуть виникнути при формування та реалізації державної політики в сфері 

охорони здоров’я: 

- людина як носій індивідуального здоров’я. «Споживач послуг охорони 

здоров'я і дійсний носій позитивного результату медичної діяльності 
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(збереженого і зміцненого здоров'я) - конкретна людина. У зв'язку з цим 

виділяється така категорія як індивідуальне здоров'я. Самооцінка здоров'я 

пацієнтом виявляється через особисте відчуття бадьорості та відмінного 

самопочуття. Об'єктивно здоров'я виражається через встановлені медичними 

методами норми, параметри, показники функціонування фізичної основи та 

індивідуальної свідомості пацієнта при його зверненні за послугою до лікаря або 

при наданні профілактичних послуг (диспансеризація)» [4, с. 30]. Державна 

політика має врегулювати конфлікт інтересів в контексті наступних суб’єктних 

пар: «пацієнт – лікар»; «пацієнт – держава»; «пацієнт – заклад охорони здоров’я». 

Суб’єктна пара «пацієнт - лікар» є центром конфлікту інтересів а умови 

незадоволеності пацієнта отриманою медичною послугою, що може бути 

причиною як об’єктивних причин (стан здоров’я пацієнта, вчасність звернення за 

допомогою, екологічні умови та інші) так і суб’єктивні причини, а саме: 

професійність лікаря, лікарська помилка, дотримання лікарем протоколу, 

дотримання етичних принципів та інше. Важливе значення у врегулюванні такого 

роду конфлікту інтересів є державна кадрова політика в сфері охорони здоров’я. 

Конфлікт «пацієнт – держава» може проявити у неспроможності держави 

(державної політики чи носія державної влади) забезпечити конституційне право 

людини на здоров’я. Конфлікт між пацієнтом та закладом охорони здоров’я маже 

проявитися як в результаті конфлікту «пацієнт - лікар» так і результаті неякісного 

обслуговування в закладі охорони здоров’я, або ж не відповідності вартості таких 

послуг їх якості, якщо послуга була реалізована приватним закладом охорони 

здоров’я. Врегулювання зазначеного конфлікту можливе через встановлення 

вимог до закладів охорони здоров’я як з позиції медичної частини так і з позиції 

фінансової або бізнесової. Причиною такого конфлікту між пацієнтом та 

державним закладом охорони здоров’я може стати низький рівень державного 

фінансування, що можливо уникнути при реформуванні державної фінансової 

політики в сфері охорони здоров’я; 

- суспільство як носій громадського здоров’я. Суспільство в цілому поєднує в 

собі інтереси населення, а тому може виникати конфлікт «суспільство – держава». 

Сутність даного конфлікту може проявлятися як у низькій якості системи охорони 

здоров’я так і неспроможності держави забезпечити конституційне право людини 

на здоров’я. Якщо перший вид конфлікту пов'язаний із низькою ефективністю 

державних фінансової, кадрової, інформаційно-профілактичної та інвестиційного-

інноваційної політик в сфері охорони здоров’я, то другий охоплює усю сукупність 

факторів, що може вплинути на стан громадського здоров’я, а саме: охорона 

праці, екологія, промисловість, природно-кліматичні умови.  

Висновки. Вище представлене визначає, що державна політика в сфері 

охорони здоров’я має врахувати усі аспекти суспільного життя та відповідати 
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іншим видам державної політики, зокрема: екологічної, економічної, промислової 

та іншим. Важливе значення для державної політики є врегулювання конфлікту 

інтересів між інституційними суб’єктами системи охорони здоров’я як в частинні 

державної так і в частинні приватної медицини. В цілому державна політика в 

сфері охорони здоров’я має бути направлена на дотримання конституційного 

права людини на здоров’я та забезпечення національних інтересів.  
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ПРИВАТНІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

Анотація. У статті розглянуто питання приватних медичних закладів як 

об’єкта державного регулювання. Доведено, що система охорони здоров'я 

виступає головною складовою загальної системи соціального захисту держав. 

Визначено, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на 

сьогоднішній день, у світі виділяють лише три основні моделі охорони здоров‘я: 

державну, страхову та приватну модель медицини. Роз’яснено зміст поняття 

«медичне обслуговування», під яким варто розглядати діяльність закладів 

охорони здоров’я та діяльність фізичних осіб - підприємців, які мають відповідну 

реєстрацію та одержали ліцензію відповідно до установленого законом порядку, 

який стосується сфери охорони здоров’я, діяльність яких не обов’язково може 

обмежуватись медичною допомогою. Зазначено, що медичну послугу також 

можна розглядати як діяльність особи, яка надає ці послуги, що спрямована на 

досягнення такого результату чи корисної властивості, завдяки якому будуть 

здатні задовольнити потреби особи у відновленні та/або підтриманні її здоров’я, 

безпосередньо в процесі реалізації доцільної діяльності особи - надавача послуг, 

який не має упредметненого вираження (матеріальної форми) і не може бути 

гарантований надавачом послуг. Виявлено, що ринок медичних послуг зростає 

завдяки розширенню кількості закладів охорони здоров’я різних форм власності, 

їх існування та стрімкий розвиток не дозволяє оцінити масштаби наданих послуг 
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та їх фінансування в цілому, адже як в державним, так і приватним закладам 

притаманний тіньовий економічний сегмент. Доведено, що розвиток приватних 

медичних закладів сприяє зменшенню тиску на державну систему охорони 

здоров’я, оскільки може перейняти ту частину громадян, яка спроможна оплатити 

всі необхідні послуги. Зауважено, що приватним закладам охорони здоров’я 

притаманна певна специфіка правового регулювання наданих медичних послуг, 

результативність якого має юридичне значення. 

Ключові слова: охорона здоров’я, ринок приватної медицини, здоров’я 

населення, державне регулювання медичних закладів, приватні медичні заклади 
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PRIVATE MEDICAL SERVICES AS AN OBJECT OF STATE REGULATION 

Abstract. The article considers the issue of private medical institutions as an 

object of state regulation. It is proved that the health care system is the main component 

of the general system of social protection of states. It has been determined that, 

according to the World Health Organization, there are currently only three main models 

of health care in the world: public, insurance and private models of medicine. The 

meaning of the concept of "medical care", which should be considered the activities of 

health care institutions and the activities of natural persons - entrepreneurs who have the 

appropriate registration and license in accordance with the procedure established by 

law, which relates to health care, whose activities may not necessarily be limited to 

medical care. It is noted that the medical service can also be considered as the activity 

of the person providing these services, aimed at achieving such a result or useful 

property, which will be able to meet the needs of the person to restore and / or maintain 

his health, directly in the process of implementing appropriate activities of a person - a 
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service provider, which has no material expression (material form) and cannot be 

guaranteed by the service provider. It was found that the market of medical services is 

growing due to the expansion of the number of health care facilities of various forms of 

ownership, their existence and rapid development does not allow to assess the scale of 

services provided and their funding in general, as both public and private institutions 

have a shadow economic segment. It has been proven that the development of private 

medical institutions helps to reduce the pressure on the state health care system, as it 

can take over the part of the citizens that is able to pay for all necessary services. It is 

noted that private health care facilities have a certain specificity of legal regulation of 

medical services, the effectiveness of which has legal significance. 

Keywords: health care, private medicine market, public health, state regulation of 

medical institutions, private medical institutions 

 

Постановка проблеми. Сучасні економічні умови вимагають розвиток 

послуг, які орієнтуються на розвиток людського капіталу. З цієї причини, 

важливим каталізатором сучасного розвитку ефективності та стабільності 

виробничого суспільства набувають приватні послуги медичного характеру, що 

надаються системою охорони здоров'я України. Аналізуючи ситуацію, що 

склалася враховуючи медичну допомогу різних державах світу є переконливим 

факт: здоров’я - це найдорожче що є у людини. Якщо звернутись до класифікації 

медичних закладів, що пропонує Всесвітня організація охорони здоров’я, на 

сьогоднішній день, у світі виділяють лише три основні моделі охорони здоров‘я. 

До них відносять: державну, страхову та приватну модель медицини. Враховуючи 

чинники економічного розвитку, жодна з наведених моделей не зустрічається у 

«чистому вигляді, проте є обов‘язковим переважання якоїсь одної. 

Саме тому, на сьогоднішній день система охорони здоров'я виступає 

головною складовою загальної системи соціального захисту держав. Сучасній 

системі притаманна пострадянська розгалужена мережа медичних закладів, яка 

сповнена відтінком сучасності де саме приватний сектор медичних послуг 

починає займати суттєве місце в системі охорони здоров’я Україні. Наведеній 

сфері притаманні якості специфічного виробництва, де товар – медичні послуги, 

які належить загальній системі економічних відносин. Стрімкий розвиток 

приватних медичних закладів зумовлений платоспроможністю населення, де 

пацієнт самостійно сплачує вартість свого лікування враховуючи лише власну 

ініціативу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній та зарубіжній науці 

існує значна кількість досліджень, присвячених державному управління закладів 

охорони здоров’я, проблемам у цій сфері та можливостям її реформування у 

контексті євроінтеграційних настроїв України. Наукові праці  І.С. Білої, 
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Д.С. Бондаренко, О.М. Вінник, С.М. Вовк, С.А. Квітки, М.З. Масик, 

Л.В. Сергієнко, С.В. Сімак, В.А. Устименко, О.П. Фоменко, та інших присвячені 

даній проблематиці.  

Однак відсутність публікації, що торкаються теми приватних медичних 

закладів як об’єкта державного регулювання зумовило написання даної статті. 

Метою статті є обґрунтування значення приватних медичних послуг як 

об’єкту державного регулювання. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на стрімкі зміни з боку 

державного фінансування, перехід лікарень на комунальну форму власності, все ж 

більшість лікувальних закладів залишається залежним від бюджетного 

фінансування, що впливає на загальний стан оснащення лікарень та низьку 

матеріально – технічну оснащеність. Саме з цієї причини стрімкого розвитку 

набули приватні заклади охорони здоров'я, які сприяли зміні поглядів на саму 

діяльність лікарського складу та дозволили розглядати медичні послуги на рівні з 

іншими видами послуг, які є товаром, що реалізується задля задоволення потреб 

кінцевих споживачів. Таким чином, популярності набувають приватні медичні 

послуги які реалізовуються приватними закладами охорони здоров’я. Швидка 

популярність приватної медицини зумовлена ініціативністю потенційних 

споживачів послуг, які орієнтуються на практикуючих приватних лікарів. 

Характерною особливістю приватних закладів охорони здоров’я постійне 

дотримання прав пацієнтів, шанобливе та гуманне ставлення до їх потреб з 

дотриманням основного психофізіологічного феномену - професійний погляд на 

особистість пацієнтів, який дозволяє налагодити взаємозв’язок між пацієнтом та 

лікарем, з врахуванням його анамнезу та максимальне виключення похибок в 

лікуванні. Одночасний розвиток приватних закладів охорони здоров’я сприяє 

становленню та розвитку поняття «медична послуга». 

З’ясування сутності та визначення поняття «медична послуга» розглядалось в 

працях багатьох дослідників та законодавців. В одних законодавчих документах 

було роз'яснено зміст самого поняття «медичне обслуговування», під яким 

розглядають діяльність закладів охорони здоров'я та діяльність фізичних осіб - 

підприємців, які мають відповідну реєстрацію та одержали ліцензію відповідно до 

установленого законом порядку, який стосується сфери охорони здоров'я, 

діяльність яких не обов'язково може обмежуватись медичною допомогою. 

Одні дослідники розглядають медичні послуги у контексті конкретної 

діяльності медичного персоналу щодо здійснення конкретних заходів 

профілактики, діагностики, лікування, адміністративно-господарських, 

управлінських та інших дій, спрямованих на збереження, зміцнення, поліпшення, 

відтворення індивідуального та громадського здоров’я [1]. 

Інші дослідники розглядають медичні послуги як певний вид взаємовідносин 
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що стосуються надання кваліфікаційної медичної допомоги, що регулюються 

договором на надання відповідної медичної послуги. Таким чином, можемо 

вважати, що медична послуга є однією із складових приватної медичної 

допомоги, яка не є тотожною медичній допомозі, адже медична допомога, за 

своїм змістом набагато ширшою. 

Окремі групи вчених вважають, що медична послуга є медичною допомогою 

певного виду і обсягу. Така послуга надається приватним медичним закладом 

певного типу, пацієнту, з дотриманням певних правових формах.  

Інших вчені вважають, що медична послуга є своєрідним різновидом послуг, 

які застосовуються в тій сфері суспільних відносин, в якій громадяни (задля 

задоволення власних потреб) одержують особливу спеціалізовану медичну 

діяльність відповідно до організації чи фахівця, до якого вони звернулись.  

Медичну послугу також можна розглядати як діяльність особи (яка надає ці 

послуги), що спрямована на досягнення такого результату чи корисної 

властивості, завдяки якому будуть здатні задовольнити потреби особи у 

відновленні та (або) підтриманні її здоров’я, безпосередньо в процесі реалізації 

доцільної діяльності особи - надавача послуг, який не має упредметненого 

вираження (матеріальної форми) і не може бути гарантований надавачом      

послуг [2]. 

Варто наголосити, що медичні послуги є необхідним елементом для 

кінцевого споживання в цивілізованому суспільстві, адже саме вони забезпечують 

збереження основних цінностей  людини - її здоров'я. При цьому, послуги 

приватних закладів охорони здоров’я не є звичайний товаром, виробництво і 

споживання якого можна визначити за допомогою співвідношення 

платоспроможності попиту та пропозиції населення, а соціальне благо, яке має 

бути надано людині у будь-якому випадку, незалежно від її матеріального чи 

соціального становища. [3]. 

Виходячи з вищезазначеного, досить важливо ознайомитись з класифікацією 

медичних послуг (табл. 1), які виробляються закладами охорони здоров’я України 

в процесі реалізації їх основної діяльності. 

Таблиця 1 

Класифікаційні ознаки послуг закладів охорони здоров’я 
За видами медичної практики: ˗ консультації; 

˗ діагностика; 

˗ лікувальна справа. 

За місцем надання послуги: ˗ стаціонар; 

˗ поліклініка; 

˗ швидка та невідкладна допомога; 

˗ санаторії, профілакторії та ін. 

За складністю: ˗ прості послуги; 

˗ складні послуги. 
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За часом виконання: ˗ короткострокові; 

˗ довгострокові. 

За кількістю учасників, зайнятих у 

наданні послуги: 

˗ одноосібні; 

˗ групові 

За характером економічних відносин: ˗ послуги державних установ; 

˗ послуги комунальних установ; 

˗ послуги установ приватного сектору. 

Джерело: [4,5,6] 

 

Виходячи з класифікаційних ознак ми спостерігаємо, що медичні послуги 

мають ряд класифікаційних ознак, кожна з яких ускладнює процес їх отримання 

кінцевим споживачем. В результаті ускладненого процесу отримання послуг, в 

сучасних умовах розвиваються приватні заклади охорони здоров’я, які активно 

розширюють перелік платних послуг та створюють максимально гнучкий графік 

роботи, який дозволяє водночас отримати всі необхідні послуги відвідавши лише 

одного спеціаліста. 

Виходячи з аналізу, було виявлено, що ринок медичних послуг зростає 

завдяки розширенню кількості закладів охорони здоров’я різних форм власності. 

Існування та стрімкий розвиток приватних закладів охорони здоров’я не дозволяє 

оцінити масштаби наданих послуг та їх фінансування в цілому, адже як в 

державним так і приватним закладам притаманний тіньовий економічний сегмент. 

Розвиток приватних медичних закладів сприяє зменшенню тиску на державну 

систему охорони здоров’я, оскільки може перейняти ту частину громадян, яка 

спроможна оплатити всі необхідні послуги. Окрім цього, розширення приватних 

медичних закладів створює конкурентне середовище на ринку медичних послуг, 

задля підвищення ефективності роботи всієї галузі в цілому та впливає на якість 

надання лікувально-профілактичних послуг. 

Розвиток приватних закладів охорони здоров'я є важливою умовою реалізації 

механізму зміцнення інноваційного потенціалу всієї системи охорони здоров’я 

країни. Система включає сукупність науково-технічних, технологічних, 

інфраструктурних, фінансових, правових, соціокультурних та інших 

можливостей, які сприяють сприйняттю й реалізації нововведень.  

Враховуючи класифікаційні ознаки медичних послуг стає очевидним, що 

система охорони здоров'я є складною системою, яка поєднує в собі державну, 

муніципальну і приватну структури, але потребує державного нагляду за всіма 

складовими з метою підвищення ефективності та доступності послуг, які 

надаються. В такому випадку, основним замовником медичних послуг, незалежно 

від їх форми власності, виступає держава, яка сприяє підвищенню якості життя 

населення та підтримує національну безпеку країни. 

Платність кожної медичної послуги визначається ступенем її соціальної 

важливості та доступності для кінцевого споживача, з урахуванням поділу 
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населення за рівнем доходів. Також, результативність та ефективність платних 

послуг приватних закладів охорони здоров'я зумовлено трудовим потенціалом. 

Невідповідність підготовки фахівців потребам та неможливість вирішення 

завдань структурної перебудови державних закладів сприяє відтоку 

кваліфікованих кадрів в приватні заклади, де їх знання, вміння та навички 

оцінюють вище. Як наслідок - приватні заклади охорони здоров'я сприяють 

розвитку та вдосконаленню свого персоналу, що підвищує престижність самих 

закладів, де вони працюють. 

Виходячи з викладено матеріалу, можемо стверджувати, що основна мета 

діяльності приватних закладів полягає в наданні якісної медичної послуги, яка 

підкріплена вимогами, які стосуються: високоякісної діяльності медичного 

персоналу; здійснення ретельних заходів щодо профілактики, діагностики, 

лікування відповідно до потреб замовника; адміністративно-господарських, 

управлінських та інших дій основна діяльність яких спрямована на збереження, 

зміцнення, поліпшення, відтворення індивідуального та суспільного здоров’я . 

Таким чином, зрозуміло, що діяльність приватних медичних закладів 

пов’язана з наданням послуг, зазначимо, що більша частина дослідників 

схиляється до думки, що медична послуга як і інші види послуг, має притаманні 

лише їй спеціальні властивості (ознаки). 

Відповідно до вищезазначеного, до основних властивостей платних 

медичних послуг зокрема належать наступні: 

- послуга є невідчутною, і тому не може бути збережена; 

- послуга не може бути відокремлена від джерела надання послуг; 

- послуга не може мати постійну якість (адже якість залежить від кваліфікації 

лікарів, виду лікувального закладу та інше.); 

- послуга не має чіткої товарної форми і споживчих властивостей. 

Наведений перелік специфічних властивостей платних медичних послуг 

впливає на формування якості медичної послуги та може бути визначений 

щонайменше чотирма наступними критеріями: 

- матеріально-технічною базою лікувальної установи; 

- кваліфікацією медичного персоналу; 

- раціоналізацією та ощадливим використанням ресурсів охорони здоров’я; 

- задоволеністю пацієнтів. 

Таким чином, проаналізована інформація свідчить, що платні медичні 

послуги вимагають від установи більш кваліфікованих кадрів та здійснюються на 

платній основі, задля підвищення їх ефективності та окупності. 

В процесі дослідження варто розглянути специфіку платних медичних послуг 

вченого Чехуна, який пропонує виділити кілька специфічних особливостей 

медичної послуги: 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №6 (6) 2020 

 

131 

- медична послуга є діяльністю або сукупністю дій, здійснення яких 

притаманне не всім особам. Пропонуючи таку послугу, до виконавця законом 

пред’являються підвищені вимоги до кваліфікації. Саме це є основою для видачі 

ліцензії на здійснення діяльності суб’єкту господарювання. Таким чином 

«медична послуга» – це професійна діяльність чи сукупність професійних дій. 

- будь – яка діяльність щодо надання платних медичних послуг здійснюється 

для досягнення певної мети. Пацієнт є замовником послуг. Звертаючись до 

лікарняної установи, має на меті усунення певних психофізіологічних негативних 

проявів свого організму. В такому випадку, медична діяльність базується на 

«об’єктивній потребі людей у збереженні та відтворенні свого тілесного 

існування». 

- виходячи з загальної класифікації медична послуга не має матеріального 

результату. Вона лише може бути поєднана зі створенням матеріального 

компонента. Але, цей компонент не являє собою самостійну матеріальну цінність, 

а входить як складова до способу лікування. 

- в більшості випадків, результат медичної послуги не може бути 

гарантований виконавцем. Такі випадки можемо пояснити за допомогою двох 

чинників: по-перше, медична послуга являє собою не односторонні дії виконавця, 

а також зустрічні дії з боку пацієнта; а по-друге, необхідно враховувати 

індивідуальні особливості кожного людського організму. Проте специфіка 

правового регулювання медичних послуг зумовлена тим, що досягнення 

реального результату має певне юридичне значення. Вказівка на об’єктивну 

можливість досягнення результату повинна включатися в поняття медичної 

послуги, що має практичне значення при вирішенні питання про належне чи 

неналежне здійснення виконавцем своїх обов’язків. 

Медична послуга, будучи об’єктом цивільних прав, має визначену вартість, 

тому її надання супроводжується еквівалентним обов’язком з її оплати. Оплата 

включає витрати виконавця на її надання та його винагороду [7]. 

Сучасні умови розвитку будь якого закладу охорони здоров’я сповнені 

постійною конкуренцією. Заклади приватного типу перебувають в умовах 

жорсткої конкуренції, де досягнути успіху в змозі ті медичні установи, які 

передають всі існуючі непрофільні активи і процеси управління зовнішнім 

підрядникам чи аутсорсинговим компаніям. На сьогоднішній день саме 

аутсорсинг є доволі перспективним напрямом для приватних закладів охорони 

здоров’я, оскільки частина роботи закладів охорони здоров’я потребує великих 

затрат робочого часу, який не пов'язаний з основою їх діяльністю, а витрачається 

на функції адміністративно-управлінського, маркетингового та іншого характеру. 

Аналізуючи статистичні дані було виявлено, що приватні заклади охорони 

здоров’я охопили близько 20 % загального обсягу ринку усіх медичних послуг. 
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Для порівняння, кількість приватних закладів та обсяг наданих медичних послуг 

приватного сектору в 2012 р. був всього 1 % загального ринку охорони здоров’я 

України. В 2016 році вони зайняли близько 10 %. Станом на 2019 р. приватні 

заклади охорони здоров’я мали біля 20 % ринку послуг, які надаються медичними 

закладами.  

Темп змін є стрімкий, але недостатньо високим, оскільки медичні послуги 

приватних закладів, так як і всіх інших закладів мають специфічні особливості, 

що гальмують їх приріст. Одними з основних особливостей є: 

- медична послуга є сукупністю дій, які можуть здійснювати особи, які мають 

відповідну освіту та постійно підтверджують свою кваліфікацію. Пропонуючи 

такі види послуг, виконавцю законом пред’являються підвищені вимоги до 

кваліфікації. Якщо враховувати, що розвиток приватних закладів охорони 

здоров’я створює основну конкуренцію державним закладам - саме це і є основою 

для уповільнення процесі видачі ліцензії на здійснення відповідної діяльності 

суб’єкту господарювання;  

- діяльність приватних закладів створення для здійснення певної мети. 

Пацієнт, який виступає замовником, звертаючись до приватного лікаря, має на 

меті усунення негативних проявів власного здоров’я;  

- медична послуга не є матеріальною. Такі послуги поєднуються зі 

створенням певного матеріального компонента який не несе матеріальної 

цінності, а лише входить до складу виду та способу лікування;  

- ефективність та результативність послуги не може гарантуватись 

виконавцем в повній мірі, адже: медична послуга є діяльністю, яка потребує 

зворотного зв’язку від виконавця та не може залежати лише від лікаря; а також, 

необхідно враховувати особливості кожного людського організму індивідуально.  

Таким чином, врахувавши особливості, можемо стверджувати, приватний 

сектор закладів охорони здоров’я України, порівнявши з іншими країнами, не є 

достатньо насиченим, адже країни в яких розвинена приватна медицина містить 

частку  приватних медичних послуг не менше 50-60 % від загального обсягу всіх 

медичних послуг. 

Окрім вищевикладеного матеріалу слід зауважити, що приватним закладам 

охорони здоров’я притаманна певна специфіка правового регулювання наданих 

медичних послуг, результативність якого має юридичне значення. Тобто, існує 

об’єктивна можливість досягнення результату приватних закладів охорони 

здоров’я, оскільки: 

- платна медична послуга, будучи об’єктом цивільних прав, має визначену 

вартість, встановлюючи яку приватні заклади наділені відповідними обов’язками; 

- приватні заклади охорони здоров’я, надаючи свій перелік послуг 

ототожнюють послугу з товаром, який має ряд ознак: не існує до початку 
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отримання; трудомістка без чіткого визначення вартості до закінчення виконання; 

не матеріальна; важка у розрахунку; персоніфікована; залежить від 

інтелектуальних здібностей надавача послуг; якість послуги мінлива навіть при 

виконанні її одним й тим самим лікарем; будується на до послуги є суб’єктивною 

і залежить від особливостей споживача та ін. 

Таким чином, варто відзначити, що приватна система охорони здоров’я 

виступає в ролі сукупності об’єктів охорони здоров’я, що здійснюють приватну 

медичну діяльність, під час якої застосовують індивідуальний підхід до кожного 

замовника з детальним вивченням його анамнезу. В такому випадку приватна 

медична діяльність - це діяльність яка необхідна для надання приватної медичної 

допомоги, що здійснюється суб’єктами приватної системи охорони здоров’я. 

Приватні медичні організації є комерційними організаціями, майно яких 

перебуває в приватній та інших, окрім державної, формах власності та 

використовуються власником на власний розсуд задля надання максимально-

ефективних послуг. 

Розвиток приватного сектору в медичній галузі зумовила поява 

багатопрофільних медичних установ, професійних організацій, що захищають 

інтереси приватних лікувальних установ, підвищення добробуту й медичної 

культури населення, зростання рівня захворюваності [8, с. 17]. 

На сьогодні, кількість приватних закладів медицини налічує близько 50 тис., 

яка включає в свою діяльність приватну лікарську практику, якій відведено майже 

10 % всього ринку медичних послуг. Більшою мірою, приватна медицина 

розвинена за тими медичними спеціалізаціями, де державні заклади медицини є 

найслабшими. До найслабших галузей державної медицини віднесено: 

інструментальні та лабораторні дослідження, діагностичні послуги, 

репродуктивна медицина. Наявність саме таких слабких ланок в державній 

медицині зумовлена не бажанням витрачати кошти на модернізацію обладнання 

та закупку нового, а також значною кількістю корупційних схем, які притаманні 

на всіх етапах розподілу бюджетних коштів, натомість приватні заклади охорони 

здоров’я, усвідомлюючи всю важливість та необхідність зазначених проблемних 

секторів, застосовують їх задля свого розвитку. Таким чином, головною 

рушійною силою стрімкого розвитку кількості закладів приватної медицини в 

період 2016-2018років, було фінансування платних медичних послуг , які були 

поділені між: фізичними особами - близько 80 %, юридичними особами - 12 %, а 

також страховими компаніями - 6 %.  Враховуючи таку особливість, збільшення 

кількості приватних медичних послуг могло б бути більш динамічним. 

Враховуючи те, що протягом всього існування галузі приватних медичних 

закладів не було розроблено жодної загальнодержавної програми підтримки, 

розбудови та удосконалення приватних медичних послуг, в останні роки така 
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необхідність є. Це зумовлено стрімким збільшенням загальної кількості закладів. 

Проте, на сьогоднішній день, в Україні, надалі медичні заклади приватного типу 

займають другорядну роль у формуванні загальної державної системи охорони 

здоров’я в нових ринкових відносинах. Відсутність чіткої програми підтримки та 

подальшого розвитку є підтвердженням. 

Кваліфікація більшості лікарів є однаковою для всіх форм закладів охорони 

здоров’я, адже увесь медичний персонал працює який працює в приватному, 

водночас працює і в державному секторах, (через низьку оплату праці перших), 

проте значна різниця зосереджена саме в технічному забезпеченні.  

Висновки. Отже, для приватних закладів охорони здоров’я є характерною 

позитивна тенденція щодо розвитку та зростання кількості лікарів-практиків, 

підвищення їхньої кваліфікаційної категорії з одночасним зменшенням їхнього 

числа в державній сфері. Як ще одне свідчення гальмівного процесу збільшення 

кількості приватних медичних закладів - відсутність загальнодержавного реєстру 

підприємств, установ і закладів приватного сектору галузі, що дозволило б 

акцентувати увагу на тих сегментах ринку, які користуються найменшим 

попитом. Без реєстру відсутня чітка загальнодержавна  системи приватної 

медицини з відпрацьованими принципами її функціонування, методологією 

розвитку, адекватною нормативно-правовою базою, інвестиційними програмами 

розвитку тощо. 
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ПУБЛІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ: ДОСВІД ФРАНЦІЇ 

Анотація. Статтю присвячено дослідженню явища публічного контролю, 

визначенню його ролі в якості основного елементу взаємодії держави та 

суспільства, що створює підґрунтя для соціального спрямування політики 

держави. Так, серед факторів, які зумовлюють розвиток правової бази держави, 

автором зауважено на доцільності впровадження в процес нормотворення не лише 

органів влади, які наділені правотворчими функціями за Конституцією держави, а 

і тих неформальних соціальних структур, які, можливо, не будуть відігравати 

визначальної ролі в цьому процесі, однак зможуть надати аргументи «за» або 

«проти» прийняття певних нормативно-правових актів.  

Автором виявлені і недоліки практичного втілення принципу «транспарентності» 

в діяльності державної влади в Україні та запропоновано шляхи його 

удосконалення, спираючись на досвід Французької Республіки, яка досягла 

суттєвих успіхів у сфері нормативно-правового та технічного закріплення 

взаємовідносин між громадянами і державною владою. 

Питання забезпечення відповідності правових актів реаліям життя завжди 

хвилювало як законодавця, так і громадянське суспільство.  Першого 

обумовлений необхідністю досягнення державних цілей у сенсі регуляторного 

впливу на суспільні відносини, а другий властивою особистої мотивацією кожної 

окремої особи та групи людей до легальних пошуків комфортного життя в 

суспільстві. Зокрема, мова йде про виявлення факторів, які або заважають бачити 

ідеї справедливості та формальної рівності в праві, або можуть сприяти 

перетворенню формальних правових конструкцій в ефективно функціонуючі 

основи соціальної системи. публічний контроль можна охарактеризувати як вияв 

власної волі громадян щодо нагляду за діями інститутів державної влади. 

Основою для здійснення ефективного публічного контролю є налагоджена 

система доступу громадськості до всіх, які не є державною таємницею, аспектів 
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діяльності держави, адже виміром соціальної ефективності влади є ступінь 

суспільної підтримки та довіри до її діяльності, рівень соціального схвалення та 

готовності населення безпосередньо допомагати владі, тобто співпрацювати з 

нею. 

Ключові слова: публічне управління, публічний контроль, взаємодія 

громадськості та державної влади, відкриті дані, цифрова політика, 

транспарентність, нормотворення. 

 

Laktionova Olena Oleksandrivna Postgraduate Student of the Department of 

Public Administration and Innovation Management, National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine, Heroiv Oborony St., 15, Kyiv, 03041, tel.: 

(044) 527-82-42, e-mail: laktionovaolena@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-

5294-5493 

 

PUBLIC CONTROL AS AN TOOL OF RELATIONS BETWEEN PUBLIC 

AUTHORITIES AND PUBLIC: THE FRENCH EXPERIENCE 

 

Absract. The article is devoted to the study of the phenomenon of public control, 

defining its role as the main element of interaction between the state and society, which 

creates the basis for the social direction of state policy.  Thus, among the factors that 

determine the development of the legal framework of the state, the author noted the 

feasibility of introducing into the rule-making process not only authorities that are 

endowed with law-making functions under the Constitution, but also those informal 

social structures that may not play a decisive role.  this process, however, will be able to 

provide arguments "for" or "against" the adoption of certain regulations. 

The author also identified the shortcomings of the practical implementation of the 

principle of "transparency" in the activities of state power in Ukraine and suggested 

ways to improve it, based on the experience of the French Republic, which has made 

significant progress in legal and technical consolidation of relations between citizens 

and government. 

The issue of ensuring the conformity of legal acts to the realities of life has always 

worried both the legislator and civil society.  The first is due to the need to achieve state 

goals in terms of regulatory impact on public relations, and the second inherent personal 

motivation of each individual and group of people to the legal search for a comfortable 

life in society.  In particular, it is a question of revealing of the factors which either 

interfere with seeing ideas of justice and formal equality in the right, or can promote 

transformation of formal legal constructions into effectively functioning bases of social 

system.  public control can be described as a manifestation of citizens' own will to 

oversee the actions of institutions of state power.  The basis for effective public control 
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is a well-established system of public access to all non-state secrets, aspects of state 

activity, because the measure of social efficiency of government is the degree of public 

support and trust in its activities, the level of social approval and willingness to directly 

assist the government and cooperate with her. 

Keywords: public administration, public control, interaction between the public 

and public authorities, open data, digital policy, transparency, rule-making. 

 

Постановка проблеми. Механізм комунікації між державною владою, яка 

відповідає за процес нормотворчості, зміну та скасування правових норм, 

заснованих на соціальних факторах, та суспільством, яке визначає їх якість, не 

може відбуватися в закритій системі.  Державна влада вимагає громадського 

контролю, оскільки насправді саме остання наділила її повноваженнями 

створювати правове поле.  Концепція взаєморозуміння між державною владою та 

суспільством вимагає врахування різних точок зору в діалектичному обміні 

думками [1, с.  21]. 

Аналізуючи представленні в межах сучасних наукових підходів концепції 

публічного контролю, особливу увагу слід звернути на те, що в українській 

правовій теорії не вироблено єдиного розуміння змісту і поняття публічного 

контролю. Не створено законодавчої концепції способів реалізації публічного 

контролю над державною владою, не розглядаються проблеми взаємоконтролю 

влади і суспільства, зокрема, як порушення прав людини, так і порушення права 

влади на конфіденційність при певних обставинах, що витікають із забезпечення 

національних інтересів держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичне підґрунтя 

цього дослідження становлять праці вітчизняних науковців, як А. Буханевич,       

С. Вітвіцький, Н. Дніпренко, В. Журавльова, С. Косінов, В. Кравчук, А. Лапшина, 

Г. Пришляк, О. Савченко, Є. Селіванова та інші. 

На нашу думку, на увагу заслуговує також інтерпретація сутності публічного 

контролю, відображена французькими дослідниками. Так, В.К. Рахуа вважає, що 

публічний контроль у державному управлінні є «важливим критерієм 

безпосередньої реалізації принципу публічності, відповідно до якого 

запроваджуються регламентаційні механізми, які стимулюють громадян до участі 

у здійсненні контролю за діяльністю державної влади» [4, с. 187]. Відповідно до 

цього принципу, який має бути чітко закріпленим у національному законодавстві, 

виховується не тільки рівень правової свідомості громадян, а й їхня зацікавленість 

у безпосередній участі в формуванні демократичного суспільства шляхом нагляду 

за діями влади. 

Французькі дослідники Р. Давид, К. Жоффре-Спинозі, які визнають, що 

публічний контроль є обов’язковою умовою для формування громадянського 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №6 (6) 2020 

 

139 

суспільства, а тому нагляд громадян за діями влади є запорукою її ефективності та 

результативності. На думку Р. Давіда, К. Жоффре-Спинозі, в зміст поняття 

публічного контролю доцільно вкладати такі елементи та норми, які регулюють 

стосунки між людьми у сфері їх права на здійснення нагляду за діяльністю 

соціальних інститутів [5, с. 64]. 

Мета статті - обґрунтування необхідності «публічного контролю», що 

висвітлює взаємодію органів державної влади із суспільством на основі аналізу 

розуміння цього явища у Франції. Досягнення цієї мети дасть можливість 

розглянути поняття "громадський контроль" як категорії, що виникла в результаті 

модернізації громадського доступу до діяльності державних установ, і допоможе 

знайти шляхи вдосконалення громадського контролю в Україні на основі 

іноземного досвіду. 

Виклад основного матеріалу. Можна з упевненістю стверджувати, що 

найуніверсальнішим методом участі громадян в управлінні державними справами 

у всіх країнах із демократичними режимами є вибори. Так, народ, надаючи згоду 

на використання державною владою своїх повноважень, наділяє її правом 

законного примусу і погоджується з тим, що в подальшому парламент, президент 

і уряд діють самостійно без згоди громадян. 

Про таку природу речей влучно висловився М. Дюверже: «Правління народу 

за допомогою народу», «керування нацією за допомогою її представників» – 

голосні слова, які нічого не означають. Ніхто і ніколи не бачив народ, який сам 

собою керує, і ніколи не побачить. Будь яке правління олігархічне, і це неминуче 

призводить до панування небагатьох осіб над масою [8, с. 244]. 

З цього твердження вбачається, що воля народу не є дієвою і остаточною, 

оскільки в парламенті головує більшість, яка виступає як форма підтвердження 

права на здійснення правління у державі фактичною меншістю, яка дуже часто 

представляє олігархічні кола суспільства, перетворюючи народ із суб’єкта влади в 

її об’єкт. 

Слушну думку щодо публічного контролю над державними інституціями 

висловив С.Ф. Денисюк. Він вважає, що в демократичних суспільствах народ як 

сукупність громадян та їхніх асоціацій здійснює публічну владу безпосередньо і 

через систему інститутів. Інституції, яким народ делегує власні повноваження – 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, діють від його 

імені. Саме тому народ повинен контролювати як свою (самоконтроль, 

внутрішній контроль), так і їхню (контроль і зовнішній контроль)             

діяльність [9, с. 46]. 

З наведеного вбачається, що публічний контроль тісно пов’язаний із 

державною владою. Так, у статті 12 французької Декларації прав людини і 

громадянина 1789 року (далі – Декларація) зазначено: «Для гарантії прав людини 
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і громадянина необхідна державна сила; вона створюється в інтересах всіх, а не 

для особистої вигоди тих, кому вона довірена». 

У цій статті Декларації зумовлений зміст існування державної влади як 

головної сили, якій надано право народом забезпечити дотримання основних прав 

громадян, відвернути насилля, особисту помсту та агресію між людьми. Фактично 

своїм правом вибору люди наділили певних громадян державною владою і дали 

свою згоду на виконання законів і норм, напрацьованих цією владою, але при 

цьому вони залишають за собою право вимагати звітності і виконання нею тих же 

законів і норм, які передбачені для всіх громадян. 

У французькій науці цей термін існує під назвою «транспарентність» (від фр. 

la transparense – прозорість). Незважаючи на те, що цей термін у юридичний 

лексикон був введений французькими вченими не так давно, суть його була 

викладена ще в 1789 році у статті 15 славнозвісної Декларації: «Суспільство має 

вимагати від будь-якої посадової особи звіту про її діяльність» [13]. На 

законодавчому рівні у Франції це право закріплено Законом № 78-753 від 17 

липня 1978 року «Про заходи, спрямовані на покращення відносин між органами 

управління та населенням, та про адміністративні, соціальні і фінансові 

положення», який доповнено Законом № 2000-321 від 12 квітня 2000 року «Про 

права громадян у їх відношеннях з адміністрацією». Виконання цих законів 

покладено на незалежну Комісію по доступу до адміністративних документів 

(далі – Комісія) [14; 15]. Метою створення цієї Комісії є посилення прозорості 

діяльності публічної влади. Склад Комісії із 11 різних за своїм статусом осіб є 

гарантією її незалежності. До неї входять три представники магістратури, три 

представники виборних посад, університетський професор і чотири представники 

галузевих спеціалістів. Кожен член комісії має помічника. Термін призначення 

помічника – три роки. Головуючий у Комісії державний радник, який присутній 

при прийнятті рішення. До Комісії звертається громадянин у тому випадку, якщо 

компетентний орган протягом місяця не виконає його запит щодо ознайомлення з 

відповідним документом, який викликає в нього зацікавленість, і не дає 

вмотивовану відмову. Комісія має розглянути причину відмови і протягом місяця 

дати заявнику відповідь. Контрольна роль Комісії полягає у виявленні недоліків у 

роботі адміністрації і формуванні рекомендацій по їх усуненню [14; 15]. 

Звичайно, існують межі доступу до інформації, і вони зафіксовані у статті 

311-5 Кодексу про відносини між адміністрацією і населенням. Відповідно до 

статті 311-6 цього Кодексу тільки зацікавлена особа може ознайомитися і 

одержати адміністративні документи:1) які можуть нанести шкоду захисту 

особистого життя, лікарській, комерційній і промисловій таємниці; 2) які містять 

оцінку або судження про фізичну особу, яка дозволяє її ідентифікувати; 3) які 

презентують поведінку особи, і в разі, коли оприлюднення відомостей про цю 
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поведінку може нанести шкоду цій особі. Комісія покликана для виконання трьох 

основних завдань: дає висновок про можливість або неможливість видачі певного 

документа і наділена при цьому великими слідчими повноваженнями. Звернення в 

Комісію є обов’язковим перед зверненням із позовом в органи адміністративної 

юстиції. Контрольна функція Комісії полягає у виявленні недоліків у роботі 

адміністрації і виробленні рекомендацій з їх усунення [14; 15; 16]. Таким чином, 

право кожного громадянина бути обізнаним в урядових справах, право 

отримувати рішення, які стосуються діяльності громади є основним принципом 

місцевої демократії. Влада повинна забезпечити простий спосіб доступу громадян 

до правових норм, які вона створює. 

Франція пильно слідкує за вдосконаленням рівня систематизації 

законодавства у сфері відносин між громадянами і державною владою. Про це 

свідчить прийняття у 2016 році Кодексу відносин між адміністрацією та 

населенням. Принцип транспарентності публічного контролю запроваджує ідею 

відкритого для населення уряду, електронної адміністрації. Під електронною 

адміністрацією розуміють модель державного управління, яка заснована на 

використанні сучасних інформаційних та комунікаційних технологій з метою 

підвищення ефективності та прозорості влади, а також встановлення суспільного 

контролю над нею [16]. 

При цьому французький уряд також вжив заходів щодо створення цифрового 

публічного простору. Насамперед слід згадати запровадження програми PAGSI: 

«Програма урядової діяльності за інформаційне суспільство», яка була заявлена в 

1997 році Прем’єр-міністром і спрямовувалася на поширення публічних 

парламентських інтернет-сайтів та зразків  адміністративних  документів [16]. 

12 квітня 2000 року був прийнятий Закон № 2000-321 «Про права громадян у 

їх відносинах із адміністрацією», який покладає на всі державні установи певні 

обов’язки щодо споживачів їх послуг [15]. На виконання наведеного Закону у 

Франції розроблено та введено в дію численні урядові програми, які покликані 

налагодити роботу у сфері електронних послуг, наприклад Програма під назвою 

«Біла книга: Електронна адміністрація і захист персональних даних», яка 

підготовлена Міністерством публічної служби в лютому 2002 року та була 

спрямована на посилення технічних та юридичних гарантій захисту персональних 

даних. 

Крім того, у квітні 2004 року Прем’єр-міністром була започаткована урядова 

програма електронної адміністрації на 2004-2007 роки, спрямована на форсування 

розповсюдження інформаційних та комунікаційних технологій в адміністрації для 

того, щоб задовольнити очікування споживачів послуг і покращити ефективність 

публічних послуг. 

       Порівнюючи  впровадження  електронних  послуг у Французькій   Республіці, 
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спрямованих на вдосконалення публічного контролю, необхідно зауважити, що 

процес побудови цифрового виміру державної адміністрації для спрощення 

доступу до неї громадян в Україні вже розпочато. Так, у лютому 2020 року 

Президент В. Зеленський, Прем’єр-міністр О. Гончарук та Міністерство цифрової 

трансформації презентували мобільний застосунок «Дія». Вже зараз у додатку 

працюють е-посвідчення водія та свідоцтво для реєстрації (техпаспорт) для 

автомобіля. О. Гончарук додав, що метою Уряду є протягом трьох років 

оцифрувати всі державні послуги, а 50 основних послуг – вже у 2020 році. 

Отже, наведене свідчить про те, що процес введення електронних засобів в 

управлінських структурах, який нині відбувається в Україні, у Франції пройшов 

ще в 90-х роках минулого століття. Саме тому буде доцільним звернути увагу на 

досвід «спроб і помилок» у сфері забезпечення роботи електронної адміністрації 

цієї країни. 

Вважаємо, що Україна рухається до створення цифрового суспільства, 

оскільки більшість країн Європейської спільноти вже подолали цей рубіж, суттєво 

підвищивши якість функціонування свого державного апарату. Електронна 

адміністрація є передумовою якісно нового рівня доступу населення до публічних 

даних та ефективного контролю з їх боку за діяльністю держави. Публічний 

контроль тісно пов’язаний із державною владою. Інститути публічної влади 

повинні діяти суворо в рамках закону. Публічний контроль іноді діє стихійно та 

емоційно, часто залежно від дій держави, які викликають суспільний резонанс. 

Це відбувається тоді, коли населення не досить поінформоване про мету і 

засоби діяльності влади. Українські парламентарі намагалися унормувати 

публічний контроль. Однак спроба прийняти Закон України «Про публічний 

контроль» зазнала невдачі через невизначеність об’єкту такого контролю, 

суб’єктів, які його здійснюють, процедуру проведення та наслідки такого 

контролю. Зокрема, проєкт відповідного закону від 6 липня 2015 року № 2297а 

був запропонований для розгляду в Верховній Раді України без врахування 

європейської демократичної практики, яка ґрунтується на ідеї дорадчої 

демократії: врахуванні думки громадян у процесі прийняття владних рішень, що 

вважається однією із фундаментальних засад демократії. 

Висновки. Активність публічного контролю над державною владою 

базується на таких критеріях, як відповідність мети і змісту діяльності державної 

влади інтересам більшості населення та політичної і соціальної свідомості 

соціуму, який спостерігає за діяльністю органів державної влади. 

Отже, публічний контроль можна охарактеризувати як вияв власної волі 

громадян щодо нагляду за діями інститутів державної влади. Основою для 

здійснення ефективного публічного контролю є налагоджена система доступу 

громадськості до всіх, які не є державною таємницею, аспектів діяльності 
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держави, адже виміром соціальної ефективності влади є ступінь суспільної 

підтримки та довіри до її діяльності, рівень соціального схвалення та готовності 

населення безпосередньо допомагати владі, тобто співпрацювати з нею. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ 

ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ 

Анотація. У статті проаналізовані сучасні напрями вдосконалення 

механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні. Виокремлено наступні напрями вдосконалення механізмів 

державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні: по-перше, реформування системи державного управління у сфері 

соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

частково дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади 

розвитку; по-друге, вдосконалення законодавчого та нормативно-правового 

забезпечення інституційного догляду та виховання дітей в Україні, зокрема, 

модернізації чинного законодавства, приведення його у відповідність з вимогами 

у сфері надання соціальних послуг зазначеним категоріям дітей, пов’язаних з 

реформою системи інституційного догляду та виховання в умовах децентралізації 

влади; по-третє, впровадження інноваційних форм надання соціальних послуг у 

закладах, у яких здійснюється інституційний догляд та виховання дітей щодо 

забезпечення надання якісних соціальних, освітніх, виховних, юридичних, 

медичних, реабілітаційних послуг; по-четверте, удосконалення механізмів 

державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні – впровадження громадського контролю за закладами інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні щодо забезпечення прийняття рішень 

стосовно дитини в її найкращих інтересах, дотримання прав і законних інтересів 

дитини, посилення захисту їх особистих і майнових прав. Обґрунтовано, що 

основною формування ефективної системи інституційного догляду дітей є 

формування відповідального батьківства та материнства, надання якісних 
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адміністративних та соціальних послуг сім’ям з дітьми з метою захисту прав і 

законних інтересів дітей та підтримки сімей, які цього потребують. 

Ключові слова: державне управління, деінституціалізація, інтернати, 

механізми державного управління, система інституційного догляду та виховання 

дітей, соціальна політика, соціальний захист прав дітей, соціальні послуги. 
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PRIORITY AREAS FOR IMPROVING PUBLIC GOVERNANCE 

MECHANISMS IN THE FIELD OF INSTITUTIONAL CARE AND 

EDUCATION OF CHILDREN IN UKRAINE 

 

Abstract. The article analyzes the current directions of improving the 

mechanisms of public administration in the field of institutional care and education 

of children in Ukraine. The author singles out the following areas of improving 

public administration mechanisms in the field of institutional care and upbringing 

of children in Ukraine: first, reforming the system of public administration in the 

field of social protection of orphans, children deprived of parental care, children 

with disabilities, children in difficult life circumstances, in part children with 

special educational needs who have complex developmental disabilities; secondly, 

improvement of legislative and normative-legal provision of institutional care and 

upbringing of children in Ukraine, in particular, modernization of the current 

legislation, bringing it in line with the requirements in the field of social services 

for these categories of children related to the reform of institutional care and 

upbringing in the conditions of decentralization of power; third, the introduction of 

innovative forms of social services in institutions that provide institutional care and 

education of children to ensure the provision of quality social, educational, 

upbringing, legal, medical, rehabilitation services; fourth, improvement of public 

administration mechanisms in the field of institutional care and upbringing of 

children in Ukraine - introduction of public control over institutions of institutional 

care and upbringing of children in Ukraine to ensure decision-making regarding the 

child in its best interests, observance of children's rights and legitimate interests 

their personal and property rights. The main formation of an effective system of 

institutional care for children is the formation of responsible fatherhood and 
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motherhood, the provision of quality administrative services for families with children 

in order to raise and live children in families, support families in need. 

Keywords: public administration, deinstitutionalization, boarding schools, 

mechanisms of public administration, system of institutional care and upbringing of 

children, social policy, social protection of children 's rights, social services. 

 

Постановка проблеми. Проблеми формування відповідального суспільства 

починаються з виховання майбутнього покоління, формування у них сімейних 

цінностей, патріотизму та збереження власних традицій та ідентичності. У зв’язку 

з чим питання ефективності інституційного догляду та виховання дітей в Україні 

набуває актуального характеру. Крім того, на сьогодні існує загроза збільшення 

дітей, які є соціальними сиротами, або які залишилися без батьківського 

піклування у зв’язку з соціально-економічною кризою та пандемією. Адже 

виховання дітей в державних інституціях наносить шкоду при соціалізації 

майбутнього покоління. На сьогодні актуалізується питання запровадження 

інноваційних форм догляду за такими дітьми, формування відповідальних 

підходів у суспільстві щодо виховання дітей, які залишилися без батьківського 

піклування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Напрями вдосконалення 

механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та виховання 

дітей в Україні аналізують: В.Авер’янов, О.Амосов, Г.Атаманчук, В.Бакуменко, 

Д.Безносенко, І.Гасюк, Н.Глазунова, В.Коваленко, В.Корженко, О.Коротич, 

М.Круглов, М.Кравченко, М.Лесечко, Н.Мельтюхова, А.Михненко, Н.Нижник, 

В.Олуйко, Л.Паращенко, Л.Приходченко, І.Розпутенко, Р.Рудницька, 

А.Сіцінський, М.Сіцінська, О.Стельмах, , О.Федорчак, О.Фурсін, Л.Юзьков та 

інші. 

Проте, в науковій літературі відсутні системні дослідження наукових 

підходів до напрямів вдосконалення механізмів державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні. 

Мета статті – систематизація напрямів вдосконалення механізмів 

державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні. 

Виклад основного матеріалу. Проведений аналіз дає підстави визначити 

основну роль механізмів державного управління у сфері інституційного догляду 

та виховання дітей в Україні: 

- захист прав і законних інтересів дітей, які перебувають в закладах 

інституційного догляду; 

- підвищення ефективності забезпечення додержання прав і законних 

інтересів дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування; 
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- дітей та дітей з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих

обставинах, і також дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні 

вади розвитку; 

- посилення захисту їх особистих і майнових прав;

- забезпечення якості надання соціальних, освітніх, виховних, юридичних,

медичних, реабілітаційних послуг дітям, які виховуються в інтернатах; 

- здійснення моніторингу та контролю за якістю надання послуг дітям з

особливими потребами в системі ІДтаВД; 

- забезпечення якості надання соціальних, освітніх, виховних, медичних,

реабілітаційних та юридичних послуг дітям, які виховуються в інтернатах; 

- підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників закладів

інституційного догляду та виховання дітей; 

- розширення видів діяльності щодо підтримки дітей-сиріт, дітей

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку; 

- оптимізацію взаємовідносин органів виконавчої влади та інститутів

громадянського суспільства у сфері інституційного догляду та виховання дітей, 

забезпечення їх якості та ефективності тощо. 

На основі змісту та ролі механізмів державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей, запропоновані пріоритетні напрями 

вдосконалення механізмів державного управління у сфері інституційного догляду 

та виховання дітей в Україні та шляхи їх реалізації. Класифікація напрямів та 

шляхів: 

Відповідно до першого напряму вдосконалення механізмів державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні – 

реформування системи державного управління у сфері соціального захисту дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку, встановлено, що в умовах 

децентралізації влади зростають ризики розбалансування державного управління, 

які полягають у відсутності чіткого розподілу, взаємодії між органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування функцій, повноважень і 

відповідальності та невизначеності формальних показників, за якими можна 

здійснювати контроль та оцінку ефективності системи забезпечення прав та 

інтересів дітей. Саме тому, реформуванню підлягає не тільки система 

інституційного догляду та виховання  дітей, але і принципи державного 

управління нею. 

Отже, метою реформи системи інституційного догляду та виховання дітей, є 
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утримання дітей з позиції оптимальних умов розвитку особистості з пріоритетом 

збереження сімейного та родинного виховання. 

На завершальному етапі деінституалізації, вирішальними мають стати саме 

потреби дітей, а не закладів. Необхідність запровадження певних послуг у 

середині громади буде залежати від попиту на них, саме у цій громаді, а не 

ініціюватись на загальнодержавному рівні. Процес забезпечення цих послуг також 

буде залежати від внутрішніх ресурсів громади. До уряду мають надходити чіткі 

пропозиції на основі моніторингу проблем, що відображають реальну ситуацію у 

регіонах. 

Отже, далі очевидним постає наступний напрям вдосконалення механізмів 

державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні, який ми вбачаємо у вдосконаленні законодавчого та нормативно-

правового забезпечення інституційного догляду та виховання дітей в Україні, 

зокрема, модернізації чинного законодавства , приведення його у відповідність з 

вимогами у сфері надання соціальних послуг зазначеним категоріям дітей, 

пов’язаних з реформою системи інституційного догляду та виховання в умовах 

децентралізації влади. 

Відповідно, другий напрям передбачає приведення нормативно-правової бази 

у відповідність із сучасним станом державного управління у сфері інституційного 

догляду та виховання дітей в Україні. 

Україна знаходиться лише на початку здійснення реформи деінституалізації. 

Національна Стратегія реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017–2026 роки [1] покликана створити в країні відповідні 

умови щодо реформування, проте не може гарантувати повного виконання 

стратегічних завдань, закладених у її зміст. Відповідно, адаптуючись до сучасних 

умов децентралізації, удосконалення законодавства та проведення низки реформ у 

всіх сферах суспільного життя, необхідно запроваджувати інноваційні форми 

надання соціальних послуг у закладах інституційного догляду та виховання дітей. 

Метою запровадження цих форм є реалізація державної політики у сфері захисту 

прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, частково 

дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади розвитку, у 

перехідний період деінституалізації. 

З огляду на це, маємо третій напрям удосконалення механізмів державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні – 

впровадження інноваційних форм надання соціальних послуг у закладах, у яких 

здійснюється інституційний догляд та виховання дітей щодо забезпечення 

надання якісних соціальних, освітніх, виховних, юридичних, медичних, 

реабілітаційних послуг. 
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Соціальне обслуговування в Україні здійснюється шляхом надання 

соціальних послуг: 

- за місцем проживання особи (удома); 

- у стаціонарних  установах та закладах інституційного догляду; 

- у реабілітаційних установах та закладах; 

- в установах та закладах денного перебування; 

- в установах та закладах тимчасового або постійного перебування; 

- у територіальних центрах соціального обслуговування; 

- в інших закладах соціальної підтримки (догляду) [2]. 

Для нас інновації соціальної сфери становлять інтерес у вузькому розумінні, 

а саме, як інноваційні форми надання соціальних послуг дітям у закладах 

інституційного догляду та виховання з метою покращення рівня їх проживання, 

розвитку, реабілітації тощо. 

Зрозуміло, що обрання інноваційних форм соціальних послуг, які можуть 

надаватись в закладах, буде залежати від профілю інституційного закладу. Проте 

можуть існувати також інноваційні соціальні форми надання послуг типового 

змісту. 

Умовно, в залежності від змісту інноваційних форм надання соціальних 

послуг дітям у закладах інституційного догляду та виховання можемо розділити 

їх на профільні, навчально-виховні, соціалізуючі. 

До профільних віднесемо інноваційні форми надання соціальних послуг 

дітям у закладах інституційного догляду, які пов’язані з підвищенням якості 

надання медичних, реабілітаційних та послуг з відновлення стану здоров’я, 

відповідно до типу закладу за призначенням. До них, зокрема, можемо віднести 

інноваційні форми надання соціальних послуг щодо організації відпочинку за 

межами закладу та запровадження нестандартних методик надання 

реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю. 

Так, наприклад одним з інноваційних підходів, який на нашу думку, потребує 

явної корекції в українських реаліях є досвід Канади у об’єднанні будинків для 

літніх людей та дитячих будинків. В результаті експерименту, люди похилого віку 

отримали можливість передачі власного соціального досвіду дітям, які не мали 

змоги отримати його у межах інституційного закладу. Лікарі констатували 

поліпшення всіх життєвих функцій у літніх людей, а у дітей зникли страх, 

невпевненість, смуток, вони стали схожими на дітей, що зростають у сімейному 

оточенні [3]. 

До навчально-виховних інноваційних форм надання соціальних послуг дітям 

у закладах інституційного догляду та виховання віднесемо інновації, що пов’язані 

із підвищенням якості надання освітніх та виховних послуг у інституціях. 

Таким чином, на сьогоднішній день у загальноосвітніх школах, що є у складі 
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закладів інституційного догляду та виховання, можуть пропонуватись до 

впровадження різнопланові інноваційні форми надання освітніх послуг, 

пов’язаних з реалізацією реформи сфери освіти. А у процесі виховної роботи 

закладів інституційного догляду та виховання дітей необхідно впроваджувати 

інноваційні форми соціальної роботи, спрямованої на виховання сімейно-

орієнтованої особистості вихованців. 

До соціалізуючих, відповідно, віднесемо інноваційні форми надання 

соціальних послуг дітям у закладах інституційного догляду та виховання, які 

пов’язані з підвищенням ефективності формування навичок самостійного життя 

вихованців інтернатів, соціалізації, професійного самовизначення. 

Зокрема, до інноваційних соціалізуючих форм надання соціальних послуг 

дітям у закладах інституційного догляду та виховання, можна віднести послугу – 

наставництва. 

Багато дітей-сиріт, які проживають в інтернатах, з різних причин (здоров’я, 

старший вік, відсутність статусу сироти) не можуть бути всиновленими. У дітей 

старше п’яти років шанси знайти батьків різко знижуються. А бажаючих 

усиновити підлітка – одиниці. Це значно шкодить емоційному та психологічному 

стану дітей. Як результат, діти не отримують самостійних навичок існування, 

тому, більшість з них після виходу з інтернату ведуть асоціальний спосіб       

життя [4]. 

За офіційною статистикою, після виходу із інтернатних закладів кожна друга 

дитина здійснює злочин, кожна п’ята – стає безхатченком, кожна сьома здійснює 

спробу самогубства, тільки 1% дітей-сиріт вступають у вищі навчальні        

заклади [5]. 

З 2009 року наставництвом в Україні займається громадська організація 

«Одна надія», яка надавала експертну підтримку процесу створення та розвитку 

програми наставництва відповідно до наявних у її фахівців досвіду та 

компетентності. 

Фахівцями цієї організації розроблений посібник «Методичні рекомендації з 

реалізації програми наставництва над дітьми», в якому викладена інформація 

щодо понятійного апарату та структури механізму запровадження інноваційної 

послуги наставництва у сфері інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні [6]. 

Напрацювання громадської організації «Одна надія» лягли в основу розробки 

послуги наставництва на державному рівні. Початком підтримки цієї інноваційної 

послуги державою стала постанова Кабінету міністрів від 04 липня 2017 року № 

465 «Деякі питання здійснення наставництва над дитиною», якою були введені в 

дію Положення про наставництво та форма типового договору про наставництво. 

Положення про наставництво визначає основні завдання цієї послуги, ними є:  
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- визначення та розвиток здібностей дитини, сприяння реалізації її інтересів у 

професійному самовизначенні; 

- надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки; 

- формування в дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до 

самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження 

власним майном і коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, 

адміністративних та інших послуг; 

- ознайомлення дитини з особливостями суспільного спілкування та подолання 

складних життєвих ситуацій; 

- сприяння становленню дитини як відповідальної та успішної особистості; 

- формування в дитини навичок здорового способу життя [7]. 

Одним з цікавих інноваційних підходів, що запроваджено за кордоном, є 

встановлення наставника з числа літніх людей, які самі перебувають на утриманні 

держави. Такий вид наставництва є основою формування взаємовигідного 

комунікативного зв’язку між молодим та дорослим поколінням, надання дітям 

навичок комунікації з дорослими, формування у них поваги до старих людей, 

вміння спілкуватися та турбуватися. Для старшого покоління дає можливість 

передати власний досвід, а також отримати тепло та позитивні емоцій у 

спілкуванні. 

Досліджуючи потенційні можливості здійснення деінституалізації у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні, знаходимо підтвердження 

важливості напрацювань громадських та благодійних організацій у сфері надання 

послуг для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, частково 

дітей з особливими освітніми потребами, які мають складні вади розвитку. 

На підтвердження цієї думки, виокремлюємо четвертий напрям 

вдосконалення механізмів державного управління у сфері інституційного догляду 

та виховання дітей в Україні – упровадження громадського контролю за 

закладами інституційного догляду та виховання дітей в Україні щодо 

забезпечення прийняття рішень стосовно дитини в її найкращих інтересах, 

дотримання прав і законних інтересів дитини, посилення захисту їх особистих і 

майнових прав. 

Реалізація державної політики у сфері охорони дитинства базується на таких 

основних принципах: 

- безпека і благополуччя дитини є пріоритетом державної політики; 

- сім’я є найкращим середовищем для виховання та розвитку дитини; 

- збереження сім’ї для дитини є головною умовою забезпечення найкращих 

інтересів дитини та її благополуччя; 

- державою заохочується та підтримується відповідальне батьківство; 
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- реформування системи інституційного догляду та виховання дітей проводиться з 
урахуванням потреб, думки та інтересів кожної дитини;

- залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх життя та         
майбутнього [1]. 

За результатами проведеного дослідження сучасного стану державного 

управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей, вважаємо за 

необхідність доповнити цю систему такими основними принципами: 

- відкритості й послідовності політики у сфері соціального захисту дітей, які

виховуються в закладах інституційного догляду та виховання: дітей-сиріт, дітей

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку;

- інтегрованого підходу органів державної влади та місцевого самоврядування до

проведення державної політики у сфері інституційного догляду та виховання

дітей;

- компетентності кадрів у сфері інституційного догляду та виховання дітей;

- забезпеченні захисту особистих і майнових прав дітей, які потребують опіки

держави;

- забезпечення прав на освіту для дітей з особливими освітніми потребами

шляхом запровадження інклюзивної форми навчання;

- формуванні ціннісно-орієнтованої та морально-духовної особистості вихованців

закладів інституційного догляду та виховання дітей, як повноцінних членів

громадянського суспільства.

Державне управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей, що 

є складовою сфери охорони дитинства, без залучення громадськості не буде 

ефективним. 

Цікавою, на нашу думку, є напрацювання представників громадської 

організації – «Альянс Україна без сиріт» та громадської організації «Одна надія» 

щодо створення «Єдиної Національної Електронної Бази Дітей, які перебувають в 

інтернатній системі». Метою цього проекту є збір інформації про вихованців 

інтернатів задля попередження збільшення їх кількості у системі інституційного 

догляду та виховання дітей. Кроки реалізації він вбачає у проведенні трьох етапів 

проекту. Зокрема: 

1. Підготовка законодавчого підґрунтя:

- формування міжвідомчої групи з представників профільних Міністерств та

залучених громадських експертів;

- напрацювання відповідних законопроектів, розробка стандартів, критеріїв,

механізмів контролю за функціонуванням бази, які дадуть правову можливість;

- лобіювання проекту та напрацьованих законодавчих ініціатив.
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2. Налагодження комунікації з цільовими аудиторіями та розвиток

співпраці з учасниками проекту: 

- проведення стратегічних сесій;

- підписання меморандумів та угод про співпрацю;

- формування координаційних груп та залучення фахових ГО.

3. Технічне створення та внесення даних ЄНЕБД:

- розробка онлайн платформи для розміщення бази даних;

- внесення даних в базу;

- адміністрування ЄНЕБД [6].

В результаті здійснення даного проекту автор прогнозує позитивні зрушення 

у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні, а саме:                      
«... - створення ЄНЕБД стане одним з ключових компонентів у вирішенні 

проблеми сирітства в Україні та допоможе не втратити жодну дитину за всіма 

цифрами і реформами. 

- ЄНЕБД дозволить ретельно дослідити та проаналізувати ситуацію кожної

дитини зі 106 тис. дітей, які виховуються в інтернатних закладах.

- ЄНЕБД допоможе оцінити реальні потреби дітей та ефективно спланувати

створення необхідних послуг.

- фінансування на утримання інтернатної системи-це 9 млрд. гривень коштів

платників податків щорічно, які витрачаються не ефективно і не прозоро. ЄНЕБД

сприятиме використанню цих коштів в інтересах дитини.

- інтернатна система – найбільш закрита система в Україні, тому що керівник

закладу – це єдина людина, яка вирішує, кого допустити до дитини. Закрита

система веде до збільшення корупції та нехтування правами дітей. ЄНЕБД

зробить інтернатну систему більш прозорою.

- громадський контроль-це показник зрілості та відповідальності суспільства.

Нічиїх чи державних дітей не існує! Ми повинні усвідомити, що вирішення

проблем дітей в інтернатних закладах – це пряма відповідальність кожної окремої

громади і суспільства в цілому» [6].

Підсумовуючи результати попереднього дослідження щодо удосконалення 

механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та виховання 

дітей, слід зауважити, що на усіх ключових етапах знаходимо відображення участі 

громадськості у процесах державного управління. Часто діяльність громадськості 

супроводжує усі функції державного управління, бере участь у формуванні його 

механізмів. Беззаперечною є і подібність функцій громадськості щодо здійснення 

державної політики у соціальній сфері до функцій державного управління, а саме: 

- функції прогнозування;

- функції організації;

- функції координації;
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- функції контролю [8]. 

Оскільки, під час процесу дослідження стану державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання в Україні, ми постійно спирались на 

матеріали напрацьовані громадськими та благодійними організаціями, що 

здійснюють активну діяльність у сфері захисту прав дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими 

освітніми потребами, які мають складні вади розвитку, очевидним та актуальним 

стає здійснення функції не лише моніторингу а й громадського контролю за 

діяльністю інституційних закладів різних сфер управління та підпорядкування. 

Висновки. Проведений аналіз дає підстави виокремити наступні напрями 

вдосконалення механізмів державного управління у сфері інституційного догляду 

та виховання дітей в Україні: по-перше, реформування системи державного 

управління у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, частково дітей з особливими освітніми потребами, які 

мають складні вади розвитку; по-друге, вдосконаленні законодавчого та 

нормативно-правового забезпечення інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні, зокрема, модернізації чинного законодавства, приведення його у 

відповідність з вимогами у сфері надання соціальних послуг зазначеним 

категоріям дітей, пов’язаних з реформою системи інституційного догляду та 

виховання в умовах децентралізації влади; по-третє, упровадження інноваційних 

форм надання соціальних послуг у закладах, у яких здійснюється інституційний 

догляд та виховання дітей щодо забезпечення надання якісних соціальних, 

освітніх, виховних, юридичних, медичних, реабілітаційних послуг; по-четверте, 

вдосконалення механізмів державного управління у сфері інституційного догляду 

та виховання дітей в Україні – упровадження громадського контролю за 

закладами інституційного догляду та виховання дітей в Україні щодо 

забезпечення прийняття рішень стосовно дитини в її найкращих інтересах, 

дотримання прав і законних інтересів дитини, посилення захисту їх особистих і 

майнових прав. 

Основною формування ефективної системи інституційного догляду дітей є 

формування відповідального батьківства та материнства, надання якісних 

адміністративних послуг сім’я з дітьми з метою виховання та проживання дітей у 

сім’ях, підтримки сімей, які цього потребують. 
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ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: 

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Анотація. У пропонованій статті з позицій науки державного управління 

розглядаються механізми запобігання та протидії домашньому насильству з 

урахуванням позитивного світового та європейського досвіду його подолання. 

Проведено огляд негативних проявів сімейного насильства на території України 

та досліджуються заходи, що було здійснено для його подолання: як у межах 

ухвалення нового національного законодавства, так і у сфері його реалізації в 

практичній площині. З метою ефективного вдосконалення національної системи 

захисту та протидії насильству, авторами вивчаються результати вже 

впроваджених у нашій державі заходів, на основі яких відстежується певний 

прогрес та позитивні результати. Окрім того, авторами аналізуються причини 

негативної ситуації з ґендерно зумовленим насильством в Україні, серед яких 

насамперед звертається увага на національну консервативність, психологічні 

бар’єри, безробіття, тривалий карантин, викликаний коронавірусом. Крім того, у 

статті наголошується, що значну роль у запобіганні та протидії домашньому 

насильству відіграло створення та імплементація до законодавства України низки 

національних та міжнародних нормативно-правових актів, що стосувалися 
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закріплення демократичних принципів суспільного життя, гендерної рівності, 

визначення поняття насильства, способів йому протидіяти та встановлювали 

покарання за його прояви. Також авторами закцентовано увагу на тому, що 

найбільш ефективними механізмами допомоги постраждалим від домашнього 

насильства та вартими до розвитку в Україні є активна пропаганда, насамперед 

проведення публічних акцій, тренінгів для жінок, круглих столів тощо; 

координація дій усіх зацікавлених у протидії домашньому насильству органів і 

громадськості; розбудова системи шелтерів (притулків, кризових центрів), що 

функціонують на різних рівнях, оскільки це місце, до якого жертва може 

звернутися негайно та отримати необхідну для неї допомогу. 

Ключові слова: сім’я, насильство в сім’ї, причини насильства, механізми 

запобігання та протидії домашньому насильству. 
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PREVENTION AND COMBATING OF DOMESTIC VIOLENCE: 

MECHANISMS OF IMPLEMENTATION IN MODERN UKRAINE 

 

Abstract. In the proposed article, from the standpoint of the science of public 

administration, the mechanisms of prevention and counteraction to domestic violence 

are considered, taking into account the positive world and European experience of 

overcoming it. The review of negative manifestations of domestic violence on the 

territory of Ukraine is carried out and the measures taken to overcome it are 

investigated: both within the framework of adoption of new national legislation and in 

the field of its implementation in practice. In order to effectively improve the national 
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system of protection and combating violence, the authors study the results of measures 

already implemented in our country, on the basis of which some progress and positive 

results are monitored. In addition, the authors analyze the causes of the negative 

situation with gender-based violence in Ukraine, among which attention is paid to 

national conservatism, psychological barriers, unemployment, and long-term quarantine 

caused by the coronavirus. In addition, the article emphasizes that a significant role in 

preventing and combating domestic violence was played by the creation and 

implementation of a number of national and international legal acts concerning the 

consolidation of democratic principles of public life, gender equality, defining violence 

and ways to combat it, and established penalties for its manifestations. The authors also 

emphasize that the most effective mechanisms to help victims of domestic violence and 

worthy of development in Ukraine are active advocacy, especially public campaigns, 

trainings for women, round tables, etc.; coordination of actions of all bodies and the 

public interested in combating domestic violence; building a system of shelters (crisis 

centers) that operate at different levels, as this is a place where victims can go 

immediately and get the help they need. 

Keywords: family, domestic violence, causes of violence, mechanisms to prevent 

and combat domestic violence. 

Постановка проблеми. Сьогодні проблема домашнього насилля є досить 

поширеною у вимірі сучасного соціального простору, а також однією із найбільш 

поширених у світі форм порушення прав людини. Домашнє насилля вважається 

серйозною проблемою в кожній країні, де вивчається це питання. Закон України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» [1] подає таку дефеніцію 

цьому ганебному явищу. Так, домашнє насильство законодавець визначає як 

діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або 

економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання 

або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими 

особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають 

(не перебували) в родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від 

того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому 

самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь [1].  

Відповідно до названого Закону «діяння визнається насильством лише тоді, 

коли воно порушує вимоги чинного законодавства і призводить чи може 

призводити до порушення конституційних прав і свобод члена сім’ї. Домашнє 

насильство може мати форму, як активних дій (нанесення побоїв, знищення майна 

тощо), так і бездіяльності, тобто пасивної поведінки особи, коли вона не вчиняє 

дій, які могла та повинна була вчинити, щоб запобігти настанню шкідливих 

наслідків  (наприклад,  ненадання   допомоги   члену   сім’ї,    який    перебуває   у  
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небезпечному для життя становищі)» [1]. 

Реалізовуючи норми нового законодавства про протидію та запобіганню 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі в Україні будується нова 

система боротьби з цим ганебним явищем. Водночас, за даними Міністерства 

соціальної політики України, загальнонаціональна статистика за 2019 рік 

свідчить, що шлях до подолання домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі ще досить довгий Так, упродовж 2019 року в Україні зафіксовано (а скільки 

не зафіксовано – авт.) понад 130 тис звернень громадян з приводу домашнього 

насильства, що на 15 % більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року, із 

них 88 % - від жінок, 10% – від чоловіків. Від дітей надійшло 1055 звернень [2]. 

Саме тому наразі нагальною проблемою в країні є формування «нульової 

толерантності» до насильства та готовності протидіяти його проявам.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом до проблематики 

запобігання та протидії домашньому насильству, насамперед з позицій юридичної 

науки, зверталися Г. Попов (описує досвід Королівства Швеції щодо запобігання 

та протидії домашньому насильству) [3], У. Митник (розглядає кримінально-

правову протидію домашньому насильству в окремих країнах Європейського 

Союзу) [4] , Н. Грідіна (висвітлює досвід Грузії та можливості його використання 

в Україні щодо протидії ґендерно обумовленому насильству) [5]. Проти в цих та 

інших наукових розвідках увага надається лише висвітленню світового та 

європейського досвіду щодо запобігання і протидії насильству і по суті не було 

відбито стан справ у цій галузі життєдіяльності та, що найголовніше, – отриманих 

позитивних результатів після ухвалення спеціального Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству (2017, набув чинності в січні 

2019) [1], постанов Кабінету Міністрів України, скерованих на виконання Закону 

[8; 9; 12], Листа Міністерства освіти і науки України від 18 травня 2018 року за 

№1/11-5480, яким затверджено такий засадничий відомчий документ, як 

«Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» [6].  

Мета статті. Саме тому метою нашого дослідження й стало виокремлення 

основних напрямів реалізації положень нового національного законодавства та 

висвітлення механізмів запобігання і протидії домашньому насильству в сучасній 

Україні з урахуванням світового та європейського досвіду.  

Викладення основного матеріалу. Як уже зазначалося, насильство в сім’ї – 

це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного 

спрямування одного члена сім’ї стосовно іншого, якщо ці дії порушують 

конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять 

йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю. 

Сучасні наукові виокремлюють такі причини, що призводять до домашнього 

насильства: 
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• соціальні (напруження, конфлікти, насильство в суспільстві; пропагування в 

засобах масової інформації насильства як моделі поведінки); 

• економічні (матеріальні нестатки; відсутність гідних умов життя та 

одночасно – відсутність умов для працевлаштування і заробітку грошей; 

економічна залежність; безробіття); 

• психологічні (стереотипи поведінки); 

• педагогічні (відсутність культури поведінки – правової, моральної, 

громадянської, естетичної, економічної, трудової); 

• соціально-педагогічні (відсутність усвідомленого батьківства, сімейних 

цінностей у суспільстві, позитивної моделі сімейного життя на засадах ґендерної 

рівності, сімейного виховання на основі прав дитини); 

• правові (відношення до насильства як до внутрішньосімейної проблеми, а 

не як до негативного суспільного явища, до членів сім’ї – як до власності; 

недостатня правова свідомість); 

• політичні (схильність до ґендерних стереотипів; недостатній пріоритет 

проблем сім'ї та ґендерної рівності; увага до материнства й дитинства, а не до 

сім’ї загалом; брак уваги до батьківства, чоловіків); 

• соціально-медичні (відсутність репродуктивної культури в населення, 

відповідального батьківства, системи сімейних лікарів; алкоголізм, наркоманія, 

агресія тощо); 

• фізіологічні та медичні (порушення гормонального фону, обміну речовин, 

швидкості реакцій; прийом збуджувальних лікарських препаратів; хвороби 

нервової системи тощо) [7]. 

Як відомо, захист сімей від жорстокості, попередження злочинів проти них є 

надзвичайно важливим, соціально значущим і актуальним завданням, вирішення 

якого носить міждисциплінарний характер. До діяльності щодо припинення 

насильства в сім’ї мають залучатися працівники правоохоронної системи, органів 

опіки та піклування, представники соціальної та педагогічної спільнот, 

співробітники медичної і психологічної служб, представники громадянського 

суспільства, депутати місцевих рад та інші категорії зацікавлених осіб. Однак, 

найчастіше зусилля зі створення ефективної системи профілактики та припинення 

насильства в сім’ї, надання допомоги жертвам жорстокого поводження (як 

дорослим, так і дітям) розбиваються через перешкоди, з-поміж: відомча 

обмеженість і міжвідомча роз’єднаність, суб’єктивізм у виборі недержавних 

організацій для співпраці, відсутність єдиних методичних і системних підходів в 

організації профілактичної роботи; ігнорування профілактичної спрямованості в 

роботі з дітьми і сім’єю; відсутність законодавчих норм і правозастосовної 

практики щодо захисту та реабілітації жертв, що посилюється правовою 

неписемністю і недовірою населення до правоохоронних органів, низькими 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №6 (6) 2020 

 

163 

матеріальними статками, що не дозволяють звертатися за кваліфікованою 

юридичною допомогою; несформованістю в педагогічних, поліцейських, 

соціальних, медичних працівників навичок спілкування з жертвою, що веде до 

приховування або замовчування фактів насильства, особливо за відсутності 

особистої зацікавленості дорослого в покаранні кривдника і реабілітації 

постраждалого від домашнього насильства; відсутність ефективно діючої і 

доцільно організованої реабілітаційної системи [6]. 

Нині в Україні розпочато процес імплементації міжнародних стандартів у 

сфері запобігання та протидії ґендерно зумовленому й домашньому насильству. 

Однак новий механізм запобігання і протидії такому вкрай негативному 

соціальному явищу, як домашнє насильство, у нашій державі знаходиться лише 

на етапі свого розроблення та становлення.  

Верховна Рада України з урахування вимог Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із 

цими явищами (Стамбульська конвенція) [8] 7 грудня 2017 року ухвалила Закон 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», у якому, 

зокрема, закріплено, що «цей Закон визначає організаційно-правові засади 

запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації 

державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 

спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого 

насильства» [1]. На виконання названого Закону Урядом України було прийнято 

низку відповідних постанов [9; 10; 11]. 

За статистикою, яку оприлюднили під час голосування за Закон України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» [1], понад 3 мільйони 

дітей в Україні щороку спостерігають за актами насильства у сім’ї або є їхніми 

вимушеними учасниками, а майже 70% жінок піддаються різним формам знущань 

і принижень. Щороку близько 1500 жінок, і ця тенденція збільшується за останні 

три роки, помирають від рук власних чоловіків. Діти скривджених матерів у 6 

разів схильніші до суїциду, а 50% – до зловживань наркотиками. Майже 100% 

матерів, які зазнали насильства, народили хворих дітей – переважно з неврозами, 

заїканням, енурезами, церебральним паралічем, порушенням психіки. Домашнє 

насильство в Україні – причина 100 тисяч днів госпіталізації, 30 тисяч звернень до 

відділів травматології, 40 тисяч викликів лікарів. Водночас, лише 10% 

постраждалих звертаються за допомогою, оскільки донині багато хто вважає такі 

стосунки «нормальними» [6].  

Саме тому на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу з цими явищами», що ухвалений Верховною Радою 
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України 6 грудня 2017 року і набрав чинності, як уже зазначалося вище, у січні 

2019 року) до Кримінального кодексу України додано статтю 126-1, якою 

передбачено відповідальність <…> за домашнє насильство, тобто умисне 

систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства 

щодо теперішнього чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний 

перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до 

фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, 

емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи» [12]. 

Своєю чергою, Міністерство освіти і науки України з метою виконання 

законодавчих вимог Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» [1] ще 2018 року надіслало закладам освітим для використання в 

профілактичній освітній діяльності Методичні рекомендації, розроблені спільно з 

Міністерством молоді та спорту України, з метою застосування в освітній 

діяльності щодо формування в дітей та молоді нетерпимого ставлення до 

насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, 

усвідомлення домашнього насильства як порушення прав людини [6]. 

З метою протидії насильства в сім’ї щороку в усьому світі наприкінці 

листопада – на початку грудня проводиться кампанія «16 днів активних дій проти 

насильства стосовно жінок і дітей», що розпочинається 25 листопада, у 

Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок, і завершується 10 грудня, 

у Міжнародний день прав людини. Наразі до цієї кампанії приєдналося понад 160 

держав для здійснення стратегії, що закликає до викорінення всіх форм 

насильства стосовно жінок і дітей. 2020 рік ознаменувався тим, що кампанія 

проводиться 29-ий раз у всьому світі (в Україні – 21-й), оскільки наша держава 

приєдналася до неї лише 2000 року, об’єднавши 20 регіонів України та 75 

державних та неурядових організацій. У ці дні по всій Україні проходять 

різноманітні заходи, покликані привернути увагу громадськості, засобів масової 

інформації та державних органів до проблеми насильства стосовно жінок, дівчат 

та дітей, сприяти зміні історично сформованих стереотипів негативного характеру 

в сімейних відносинах і поведінці, звернути увагу членів сім’ї на неприпустимість 

насильницької поведінки в сім’ї. Серед таких заходів – круглі столи, тренінги для 

жінок і молоді, публічні акції, презентації підсумків роботи за поточний рік з цієї 

тематики та інші публічні заходи. 

Окрім пропаганди, нині в Україні значну увагу зосереджено на проблемах 

надання соціальних послуг, у тому числі послуг тимчасового притулку особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема внаслідок учинення 

стосовно них домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Такі 

послуги в нашій державі наразі забезпечують: 21 центр соціально-психологічної 

допомоги; 23 притулки або відділення для осіб, які постраждали від домашнього 
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насильства та / або насильства за ознакою статі; 339 мобільних бригад соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та / 

або насильства за ознакою статі; 12 центрів медико-соціальної реабілітації 

постраждалих осіб; 12 центрів денного перебування постраждалих осіб; 142 

«гарячі лінії» [2]. 

Одна із таких структур функціонує і в Херсоні, де міська рада 2018 року 

підібрала приміщення, виготовила проєктно-кошторисну документацію, було 

підписано Меморандум з Фондом ООН у галузі народонаселення щодо спільних 

дій в сфері протидії домашньому насильству. А вже 2019 року в міський цільовій 

програмі «Соціальний захист» було передбачено першу частину фінансової 

підтримки для реалізації такого проєкту в Херсоні. Для постраждалих від 

домашнього насильства винаймано секретне тимчасове житло на 8 осіб 

одночасно, підібрано персонал (директор, психолог, юрист, соціальні 

працівники), які вже пройшли спеціалізоване навчання. Окрім того, було 

укладено угоди про співпрацю з основними суб’єктами, що здійснюють свою 

діяльність відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» [1]. 

Проєкт реалізується громадською організацією «Ліга соціально 

відповідальних жінок» за підтримки Фонду ООН в галузі народонаселення в 

Україні, Угорської Екуменічної служби допомоги та Херсонської міської ради. 

Партнерами проєкту є Херсонський міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді та управління соціальної політики Херсонської міської ради.  

Як видно із викладеного вище, наразі можна назвати кілька найбільш ефективних 

механізмів запобігання і протидії домашньому насильству: 1) активна пропаганда, 

насамперед проведення публічних акцій, тренінгів для жінок, круглих столів 

тощо; 2) координація дій усіх зацікавлених у протидії домашньому насильству 

органів і громадськості; 3) створення кризових центрів, притулків тимчасового 

перебування осіб, що зазнали насильства в сім’ї (насамперед для жінок, дітей, а 

почасти й чоловіків).  

Висновки. Отже, сімейне насильство – це проблема, яку не можна не 

помічати, оскільки будь-яке насильство є руйнівним для розвитку особистості. 

Насильство – дія, за допомогою якої добиваються необмеженої влади над 

людиною, повного контролю поведінки, думок, почуттів іншої людини. 

Способами досягнення подібної влади та контролю є приниження, образи, 

погрози, залякування, маніпуляції, шантаж, загроза фізичного впливу, надмірне 

обмеження, а так само використання фізичного, психологічного, сексуального й 

економічного насильства.  

Існування сімейного насильства та шляхи його подолання є наразі однією із 

надзвичайно актуальних проблем, що постають перед суспільством, тож кожна 
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демократична країна, що стикається з його проявами, прагне виробити 

найефективніші способи протидії такому насильству. Частіше за все для цього 

вони звертаються за допомогою до міжнародних організацій, що вже мають 

певний досвід у цій сфері, вивчають практику запобігання сімейного насильства в 

прогресивних країнах світу та Європи. Для України світовий та європейський 

досвід щодо запобігання та протидії насильству в сім’ї вкрай важливий у зв’язку 

із внесенням змін і доповнень до Кримінального кодексу України, що набрали 

чинності в січні 2019 року [12], та ухваленням Закону України «Про запобігання 

та протидію домашньому насильству» (2017) [1].  

Проте, на нашу думку, найбільш ефективним засобом допомоги 

постраждалим від домашнього насильства є система шелтерів (притулків, 

кризових центрів), що функціонують на різних рівнях, оскільки це місце, до якого 

жертва може звернутися негайно та отримати необхідну для неї допомогу. На 

теренах України (зокрема і в Херсоні, 2018 р.) останнім часом створено низку 

кризових центрів або притулків для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі, що утворюється місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 
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ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА 

Анотація. У статті проведено комплексне дослідження формування 

ефективної взаємодії між суб’єктами публічного управління (органами державної 

влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства) на 

засадах партнерства. Наголошено, що партнерські відносини не існують та не 

виникають самі по собі, а потребують ретельної розбудови, з урахуванням цілей 

всіх суб’єктів взаємодії. Підґрунтям таких відносин визнано рівноправність і 

свободу всіх учасників, що заснована на довірі один до одного. Узагальнено 

сукупність основних понять, що аналізуються, що розкривають зміст публічно-

партнерської взаємодії (партнерство, взаємодія, інтеграція, співробітництво). 

Підкреслено, що наявність суб’єкт-суб’єктних відносин у процесі  публічно-

партнерської взаємодії виступає необхідною умовою функціонування 

демократичної держави, на статус якої претендує Україна. Зазначено, що даний 

підхід  дозволяє враховувати різницю між партнерами, тобто характер обсягу 

внеску кожного партнера у спільну справу. Запропоновано схему узгодженості 

інтересів в системі публічно-партнерської взаємодії на засадах партнерства, яка 

передбачає формування портфеля взаємовідносин та умов для накопичення й 

використання потенціалу публічно-партнерської взаємодії. Дана система 

визначається цілями, функціями, інструментами методами та принципами 

публічно-партнерської взаємодії. Виділені основні умови розбудови партнерської 

взаємодії у системі публічного управління. Визначена важливість ефективної 

комунікації як елемента налагодження партнерських відносин. Наголошено, що 

формування ефективної публічно-партнерської взаємодії має відбуватись на 

основі впровадження якісної інформаційно-комунікаційної системи. 

Ключові слова: взаємодія, партнерство, публічне управління, комунікації. 
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FORMATION OF INTERACTION IN THE SYSTEM OF PUBLIC 

GOVERNANCE ON THE BASIS OF PARTNERSHIP 

Abstract. A comprehensive study of the formation of effective interaction between 

the subjects of public management (public authorities, local governments, civil society 

institutions) on the basis of partnership is conducted in the article. It is emphasized that 

the partnership does not exist and does not arise by itself, but needs to be carefully 

developed, taking into account the goals of all actors. The basis of such relations is the 

equality and freedom of all participants, based on trust in each other. The set of basic 

concepts that are analyzed, generalizing the content of public-partnership interaction 

(partnership, interaction, integration, cooperation) is generalized. It is emphasized that 

the presence of subject-subject relations in the process of public-partnership interaction 

is a necessary condition for the functioning of a democratic state, the status of which 

Ukraine claims. It is noted that this approach allows to take into account the difference 

between the partners, is the nature of the contribution of each partner to the common 

cause. The scheme of coordination of interests in the system of public-partnership 

interaction on the basis of partnership is offered, which provides formation of a 

portfolio of mutual relations and conditions for accumulation and use of potential of 

public-partnership interaction. This system is determined by the goals, functions, tools, 

methods and principles of public-partnership interaction. The main conditions for the 

development of partnership in the system of public management are highlighted. The 

importance of effective communication as an element of establishing partnerships is 

determined. It is emphasized that the formation of effective public-partnership 

interaction should be based on the introduction of a quality information and 

communication system. 

Keywords: interaction, partnership, public management, communications. 

Постановка проблеми. У сучасній науковій літературі все більше 

з’являється робіт, що стосуються державно-приватного партнерства (ДПП) та 

публічно-приватного партнерства (ППП). Однак дані напрями досліджень зовсім 

не відображають партнерської взаємодії суб’єктів в системі публічного 

управління, таких як органи державної влади, місцевого самоврядування та 

інститути громадянського суспільства. Зазначимо, що  в окремих роботах 

наголошується на партнерстві та співпраці, як складових діяльності організацій 

громадянського суспільства на різних рівнях. Водночас в таких роботах 

охоплюється широкий спектр завдань, включно з приватним сектором. У даному 

контексті нагадаємо, що розбудова  публічно-партнерської  взаємодії  є важливою  
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ознакою демократичного суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні можна знайти велику 

кількість актуальних публікацій, які стосуються питань забезпечення ефективного 

функціонування як системи публічного управління в державі, так і процесів 

взаємодії в середині неї. У галузі державного управління постійно публікуються 

нові наукові дослідження, що спрямовані на пошук шляхів розв’язання проблем 

взаємодії в різних сферах публічно-управлінської діяльності, зокрема знайшли 

відображення у працях таких вчених як: В. Авер’янов, Г. Атаманчук, 

В. Бакуменко, О. Крутій, Н. Нижник, Г. Ситник, О. Руденко та ін. Однак 

недостатньо розробленим залишається питання побудови взаємодії в системі 

публічного управління на партнерських засадах.  

Мета статті. Дослідження основних аспектів взаємодії органів державної 

влади, місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства в 

сучасних трансформаційних умовах на партнерських засадах. 

Виклад основного матеріалу. Зазвичай, говорячи про концепцію 

рівноправного партнерства, дослідники звертаються до Аристотелевого розуміння 

рівності – «у рівних повинно бути рівне». Відповідно до наведеного, партнерство 

повинно бути засноване на рівності або хоча б на справедливих умовах 

функціонування, але це неможливо в умовах нерівності ресурсів та 

неоднорідності систем, а також при нерівномірності розвитку елементів системи 

публічного управління. Отже, впровадження наведеної концепції в сферу 

практичної діяльності є проблематичним. У даному випадку можна застосувати 

іншу складову Аристотелевої концепції справедливості – «до того, що не рівно, 

потрібно ставитися як нерівному у пропорції, що відповідає нерівності» [1]. 

Даний підхід забезпечить розробку адекватну теоретичну основу досягнення 

справедливого розподілу результатів роботи партнерів та, як наслідок, реальної 

рівності між ними.  

В етимологічному словнику [2] зазначено, що слово «партнер» походить від 

французького «partenaire», яке у свою чергу походить з англійської мови 

«partner», що перекладається, як «співспадкоємець», «поділ», «частина» тощо. 

Більшість наукових робіт стосуються досліджень партнерських відносин в 

економічній сфері. Так Н. Крихівська [3] підкреслює той факт, що партнерство 

може мати як формальну основу (оформлене юридичними договорами), так і 

неформальну, тобто здійснюватися на основі усних домовленостей.  

Важливо наголосити, що партнерські відносини не існують та не виникають 

самі по собі, а потребують ретельної розбудови, враховуючи цілі всіх сторін 

взаємодії. Підґрунтям таких відносин науковці справедливо визнають 

рівноправність і свободу всіх учасників, що заснована на довірі один до одного та 

не створює конфлікт інтересів. При цьому рівноправність передбачає рівноправну 
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участь на основі визначених принципів у прийнятті рішень, а не однаковий поділ 

за ресурсами.  

У своїй статті Т. Коваль та В. Яхкінд [4] зазначають, що «партнерство – це 

вид взаємин між різними суб’єктами, який полягає у формуванні єдиної позиції з 

певних питань та організації спільних дій». Узагальнення сукупності основних 

понять, що аналізуються, представлено на рис. 1. 

Партнерство. 
Формальний, або неформальний вид 

взаємин між суб'єктами публічно-
партнерської взаємодії, що 

передбачає розробку єдиної позиції за 
цілями та метою 

Інтеграція. 
це одночасно процес і стан, що 

мають тенденцію замінити
роздрібнені відносини в системі 

публічного управління.

Взаємодія. 
Відображає процеси впливу

суб’єктів один щодо
одного, їх взаємну

обумовленість та формування ознак 
орієнтованих на досягнення 

громадського прогресу.

Співробітництво.
Спеціальна діяльність 

побудована на процесах 
взаємодії з певною складовою

«примусу», але з домінуванням
спільного пошуку реалізації
загальних інтересів; кожен 

суб'єкт може досягти своєї мети 
тільки за умови її досягнення й 

іншим суб'єктом. 

Рис. 1. Основні поняття, що розкривають зміст публічно-партнерської взаємодії 
Джерело: побудовано автором 

Отже, підхід до формування публічно-партнерської взаємодії має базуватися 

на побудові відносин між органами публічної влади та інститутами 

громадянського суспільства на засадах результативної діяльності всіх суб’єктів 

управління. Зазначимо, що даний підхід  дозволяє враховувати різницю між 

партнерами, тобто характер обсягу внеску кожного партнера у спільну справу, 

оскільки партнери мають функціонувати на умовах взаємної користі та вигоди.  

Зауважимо, що наявність саме суб’єкт-суб’єктних відносин у процесі  

публічно-партнерської взаємодії виступає необхідною умовою функціонування 

демократичної держави, на статус якої претендує Україна. В. Мороз [5]  зазначає, 

що «суб’єктами взаємовідповідальності є й органи виконавчої влади 

(конкретизована група), що порушує питання про причетність до цього інших 

гілок влади та інститути спільної відповідальності (абстрактна група). Отже, 

основне з питань полягає у необхідності персоналізації наявних суб’єктів 

громадянського суспільства».  

Оскільки  формування  партнерських відносин може  забезпечити  реалізацію 
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інтересів всіх суб’єктів взаємодії, можемо представити посилку для їх інтеграції 

(рис. 2)  

Інтеграція інтересів 

Формування 
портфеля 

взаємовідносин в 
системі

Умови для формування, 
накопичення та 
використання 
потенціалу публічно-
партнерської взаємодії

Площина взаємодії

Цілі Функції Методи Інструменти Принципи 

Органи державного 
управління

Інститути громадянського 
суспільства

Органи місцевого 
самоврядування

Рис. 2. Схема узгодженості інтересів в системі публічно-

партнерськоївзаємодії на засадах партнерства 

Джерело: розроблено автором 

Водночас чи не найважливішим елементом налагодження партнерських 

відносин вважають ефективну комунікацію. Тож формування 

ефективної/результативної публічно-партнерської взаємодії має відбуватись на 

основі впровадження якісної інформаційно-комунікаційної системи. 

Висновки. Виконаний теоретичний аналіз дозволяє виділити такі основні 

умови розбудови партнерської взаємодії у системі публічного управління: обмін 

інформацією з обов’язковою наявністю зворотного зв’язку; спільна розробка та 

реалізація управлінських рішень; проведення погоджених заходів; спільна 

відповідальність за діяльність у межах системи. Водночас основним напрямом 

впливу на суспільство має виступати інформація, яка відповідає певним вимогам, 

а наслідком зворотнього зв’язку – відповідна громадська реакція (у вигляді думки 

чи поведінки). Отже, на переконливу думку автора, раціональність системи 

партнерської взаємодії між органами публічної влади та інститутами 

громадянського суспільства визначається отриманням максимально можливих 

результатів/ефектів від такої взаємодії при наявних ресурсних можливостях 

(людських, інформаційних, часових тощо). 
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РЕКРЕАЦІЙНЕ РИБАЛЬСТВО В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ  

Анотація. Сучасне любительське і спортивне рибальство, під яким 

розуміється використання водних біоресурсів не тільки з метою їх добування 

(вилову), але й активного відпочинку, риболовного екотуризму, збереження і 

відтворення об’єктів рибальства та навколишнього середовища - все більше 

набуває рис рекреаційного рибальства. 

Відповідно до «Кодексу практики любительського рибальства Європейської 

консультативної комісії по рибному господарству у внутрішніх водоймах 

(ЕІБАС)» рекреаційне рибальство визначається як «рибальство, здійснюване 

людьми в основному зі спортивного інтересу, але з можливою побічною метою 

вилову риби для домашнього вжитку, але не для подальшого продажу». 

Любительське рибальство може розглядатися не тільки як своєрідний 

громадський рух, потужний фактор впливу на природне середовище, водні 

екосистеми та їх рибні запаси, але й як значний чинник фізичного оздоровлення 

мільйонів людей, який потребує відповідного наукового обґрунтування, 

економічного та правового державного регулювання. 

Щодо споживача рекреаційних послуг, зокрема, рекреаційного рибальства, 

держава має здійснювати соціальну політику, а стосовно тих, хто організовує 

даний вид відпочинку – політику економічну. Отже, рекреаційне рибальство 

потребує державного регулювання за двома напрямами – розвитку рекреаційної 

діяльності суспільства й розвитку економічної галузі. 

Регулювання з боку держави означає встановити правильну, необхідну для 

роботи взаємодію частин єдиного механізму, визначеної цілісності, якою є 

рекреанти (рибалки-любителі) та рекреатори (організатори у наданні послуг 

рекреаційного рибальства).  

Перспективи розвитку рекреаційного рибальства в Україні надають 

можливість надходження коштів до державного та місцевого бюджетів на 

спеціальний рахунок, кошти з якого йтимуть на екологічні заходи. Тож важливим 
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є здійснення аналізу щодо організації рекреаційного рибальства у зарубіжних 

країнах та можливість впровадження такого досвіду в Україні. 

Mukhin Volodymyr Mykolayovych Post-graduate student of the Department of 

Public Administration and Innovation Management of the National University of Life 

and Environmental Sciences of Ukraine, 02000, Kyiv, vul. Heroes of Defense, 16A, tel 
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STATE REGULATION OF THE INFLUENCE OF AMATEUR FISHERIES ON 

THE ECOLOGICAL CONDITION OF RESERVOIRS 

Abstract. Modern recreational and sport fishing, which means the use of aquatic 

bioresources not only for their extraction (catch), but also for active recreation, fishing 

ecotourism, conservation and reproduction of fisheries and the environment - is 

increasingly becoming a feature of recreational fishing. According to the «Code of 

Practice for Amateur Fisheries of the European Consultative Commission on Inland 

Fisheries (EIFAC)», recreational fishing is defined as «fishing carried out by humans 

mainly for sporting purposes, but with the possible secondary purpose of catching fish 

for domestic use but not for further use sale». 

Amateur fishing can be seen not only as a kind of social movement, a powerful 

factor influencing the environment, aquatic ecosystems and their fish stocks, but also as 

a significant factor in the physical recovery of millions of people, which requires 

appropriate scientific justification, economic and legal management and regulation. 

As for the consumer of recreational services, in particular, recreational fishing, the 

state should implement a social policy, and for those who organize this type of 

recreation - economic policy. Thus, recreational fishing requires government regulation 

in two areas - the development of recreational activities in society and the development 

of the economic sector. 

Regulation by the state means to establish the correct, necessary for the work of the 

interaction of parts of a single mechanism, a certain integrity, which are vacationers 

(recreational fishermen) and recreationists (organizers in the provision of recreational 

fishing services). 

Prospects for the development of recreational fishing in Ukraine provide an 

opportunity to receive funds from the state and local budgets to a special account, the 

funds from which will go to environmental activities. Therefore, it is important to 

analyze the organization of recreational fishing in foreign countries and the possibility 

of implementing such an experience in Ukraine. 

Keywords: amateur fishing, recreational fishing, government regulation, fishing 

tourism, budget revenues. 
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Постановка проблеми. Рекреаційне рибальство в Україні та у світі є 

надзвичайно популярним способом активного відпочинку. В Україні 

нараховується близько 10 млн. рибалок-аматорів і спортсменів (понад 22% 

населення), причому в кожному з великих міст (Київ, Харків, Дніпропетровськ, 

Одеса) нараховується понад 100 тис. рибалок [1, с. 153]. 

Об’єктом рибальського інтересу в континентальних водоймах Європи є, в 

середньому, 17 видів прісноводних риб (від 4 видів – Ісландія, до 21 виду – 

Сербія, Словаччина, Росія), в Україні – 32 види. Також воно є потужним 

фактором природокористування: на дніпровських водосховищах щороку аматори 

виловлюють від 800-1100 тонн риби (Каховське водосховище) до 1900–2800 тонн 

(Дніпровське водосховище) [1, с. 153, 3; с. 27–28];  

Рекреаційне рибальство в Україні має значні переваги відносно промислу і за 

кількісними, і за якісними показниками. У більшості розвинених країн світу 

аматорське рибальство, риболовний туризм є надрентабельними галузями у сфері 

туристичних і розважальних послуг. Тому спрямований розвиток аматорського 

рибальства спільно з розвитком екологічного (зеленого) туризму, у тому числі 

іноземного, може стати фактором економічного становлення туристичної і 

рибогосподарської галузей України та зміцнення позицій держави на міжнародній 

арені. 

Розвиток рекреаційного рибальства в Україні гальмується багатьма 

причинами, найважливішими з яких є економічні. Рибалки-аматори не бачать 

необхідності і економічного зиску в об’єднанні громадських організацій; 

любительське рибальство продовжує залишатись стихійним. Крім цього, в 

Україні відсутня власна загальноприйнята методологія вивчення любительського 

рибальства, відсутні методи оцінки прямого і опосередкованого впливу 

рекреаційного рибальства на економіку країни, немає організації систематичного 

збору даних по статистиці любительських уловів по всій країні. 

Останні роки модернізація рибної галузі відсутня, скорочується флот, 

кадровий склад, матеріальне забезпечення. Разом з тим, рекреаційне рибальство 

стрімко розвивається, збільшується парк плавзасобів, кількість рибалок, їх 

оснащення.  

Державне регулювання любительського рибальства є необхідною умовою 

для виконання основного завдання державного управління – забезпечення 

соціокультурної рівноваги суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній науковій літературі 

важливі аспекти формування та розвитку рекреаційного рибальства, його 

державного регулювання досліджувалися такими вченими як Кузьменко Ю. Г., 

Спесивий Т. Г., Реймерс М. Ф., Сербов М. Г., Яцук Н. В. та інші. 

Мета  статті – еколого-економічна   оцінка   любительського    рибальства   в 
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Україні, визначення соціальних аспектів, аналіз та пошук конкретних 

рекомендацій щодо обґрунтування, організації, впровадження та державного 

регулювання рекреаційного рибальства. 

Для виконання поставленої мети необхідно дослідити наявність водних 

об’єктів і кількість громадян, які здійснюють любительське рибальство в Україні 

та розробити пропозиції щодо організаційно-правових шляхів ефективного 

розвитку рекреаційного рибальства в Україні, його державного регулювання. 

Виклад основного матеріалу. Україна має унікальний природно-ресурсний 

потенціал для ефективного рекреаційного рибальства. Проте на сьогодні воно не 

розглядається як важливий і перспективний вид господарської діяльності та 

необґрунтовано відводиться другорядна роль, так як мала місце недооцінка 

існуючих можливостей об'єктів водного фонду України. 

Територією України протікає понад 22,5 тис. річок, загальна довжина яких 

становить близько 170 тис. км. Також понад 7 тис. шт., загальною площею 

близько 2 тис. км². Налічується 23 тис. штучних ставків та водосховищ. 

На сьогоднішній день в Україні налічується понад 220 видів риб. З них 

прісноводних – близько 70. Об’єктами аматорського та спортивного рибальства є 

близько 83 видів. 

Економічними перевагами рекреаційного рибальства в Україні є: 

– обсяг фінансових надходжень в Держбюджет  від рекреаційного рибальства

може складати не менше 90 млн. гривень щорічно, не враховуючи продаж 

рибальського спорядження,  катерів та діяльності рибальських баз, кемпінгів, 

дайв-центрів; 

– рибалки-аматори більш повно і різноманітно використовують біоресурси

водойм, ніж промисел; 

– рекреаційне рибальство України має надпотужний туристичний потенціал;

– риболовно-спортивна і рекреаційна індустрія пропонує в 3,4 рази більше

робочих місць, ніж промислово-рибогосподарська галузь; 

– соціально-економічна ефективність рекреаційного рибальства проявляється

в підвищенні рівня розвитку сукупної робочої сили, емоційно-психічного 

розвантаження, зниженні числа багатьох захворювань. 

Створення відповідних умов любительського рибальства, як популярного 

способу рекреаційного відпочинку значної частини населення України, 

передбачає вирішення низки екологічних, біологічних, економічних і правових 

питань, пов’язаних з відтворенням та акліматизацією риби, організацією 

любительського і спортивного рибальства з урахуванням економіко-правових 

вимог чинного законодавства, характеристики водойм, впливу еколого-

кліматичних умов, об’єктів рибальства тощо.  

У той же час, навіть поверхові оцінки свідчать, що любительсько-спортивний 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5


ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №6 (6) 2020 

179 

лов риби у прісноводних водоймах України вже протягом 25 років є конкурентом 

рибному промислу. За даними різних джерел аматорські улови на внутрішніх 

водоймах України, у порівнянні із промисловими, становлять від 30 до 400%. 

Хоча такі коливання цілком можливі через різні умови у різних регіонах країни, 

але одночасно вони також свідчать про досить приблизні оцінки масштабів. 

Слід зазначити, що видовий склад риби, яка добувається рибалками-

любителями та промисловиками значно відрізняється. Так, в уловах любителів 

значне місце (до 60 - 70%) займають малоцінні та тугорослі види, вилов яких 

економічно збитковий і промислом вони практично не охоплюються. Наприклад, 

краснопірка, окунь, плоскирка в любительських уловах зустрічаються набагато 

частіше, ніж в промислових. Середній розмір плітки становить 12-15 см, в той час 

як в промислових уловах він в середньому досягає 28 см. 

Серед зарубіжних країн найбільш розвиненими за рівнем організації 

спортивного і любительського рибальства, які об’єднуються під загальним 

терміном «рекреаційне рибальство», слід визнати Канаду і США. У цих країнах 

(багато в чому завдяки зусиллям державних органів) даний вид господарювання 

склався у високорентабельну галузь у сфері туристичних і розважальних послуг, 

яка приносить чималий дохід і соціально-економічні вигоди. Рекреаційне 

рибальство у країнах Західної Європи та Північної Америки щорічно приносить 

до 40% чистого прибутку. В такій величезній країні як Канада всі внутрішні води 

передані на потреби рекреаційного рибальства. Найпростіші економічні 

розрахунки показують, що його розвиток в цієї країни в 5-10 разів вигідніший від 

рибного промислу.  

Зарубіжні вчені вважають, що рекреаційне рибальство дуже вигідне 

економічно, тому що одна виловлена риба може принести прибуток від 100 до 

1000 доларів, в той час як при промисловому рибальстві - до 20-30 доларів [2, с. 

111]. У США на один долар затрат у рекреаційному рибальстві дохід в 

середньому становить близько 17 доларів. 

В цілому, аналогічна ситуація спостерігається і в країнах Європейського 

Союзу. З урахуванням багатовікових традицій кожного з народів, індустрія 

рекреаційного рибальства і пов’язаного з ним риболовного туризму з кожним 

роком набирає обертів. Так, у 2010 році в країнах ЄС налічувалося більше 16 тис. 

підприємств і ринків, які займалися господарською діяльністю у сфері 

рекреаційного рибальства та забезпечували майже 150 тис. робочих місць. їх 

послугами користувалися 25 млн. риболовів, що складало майже 6,5% населення 

країн ЄС, а річний фінансовий обсяг послуг досягав близько 7 млрд. євро. У 

таблиці наведена загальна характеристика стану рекреаційного рибальства в 

окремих країнах Європи. 
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Таблиця1 

Стан рекреаційного рибальства в окремих європейських країнах [3, с. 334] 

Країна Загальна 

кількість 

рекреаційних 

рибалок, осіб 

% рекреаційних 

рибалок від всього 

населення країни 

Мета 

рекреаційного 

рибальства 

Загальний 

обрахований 

вилов, т 

харчува-

ння спорт 

Австрія 155 000 2,0 - + 4 000 

Чехія 281 000 2,7 + + 3 400 

Польща 2 000 000 5,1 + + 34 000 

Словаччина 89 000 1,7 + + 2 500 

Угорщина 
328 000 3,2 + + 4 600 

Німеччина 2 350 000 3,0 + + 35 000 

Фінляндія 2 100 000 4,2 + + 48 000 

Швеція 2 000 000 27,0 - + 26 000 

Бельгія 290 000 2,9 - + 500 

Особливої уваги заслуговує розгляд питань матеріально-технічного 

забезпечення спортивного і любительського рибальства. В багатьох країнах світу, 

до яких можливо віднести не тільки вже згадані Канаду і США, але багато інших 

країн, наприклад, Японію, Китай, Індію, Німеччину, Норвегію, Швецію та інші, 

виготовлення рибальських знарядь, приладь і аксесуарів - величезна індустрія, яка 

поставляє на внутрішній і зовнішній ринки високоякісні вироби (вудилища, 

котушки, штучні принади, волосіні, гачки та ін.) і приносить чималі доходи. В 

США, наприклад, щорічно випускається виробів для рекреаційного рибальства на 

20 млрд. доларів, в Канаді - на 2,5 млрд. доларів, в Швеції - більше ніж на 1 млрд. 

При цьому численні дослідження показують, що тільки 12-15% загальних витрат 

рибалки відносяться безпосередньо до риболовлі, в тому числі витрати на 

придбання ліцензій або оплату членських внесків. Решта - витрати, які умовно 
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можна назвати «витратами забезпечення», пов'язані з транспортними витратами, 

оплатою житла, придбанням різних супутніх рибалці аксесуарів, рибальського 

одягу, спорядження тощо. 

Ціллю рекреаційного рибальства є створення ефективної системи для 

забезпечення відпочинку на основі раціонального природокористування та 

управління у довгостроковій перспективі. Сталий розвиток рибальського туризму, 

спортивного та  любительського рибальства в цілому залежить від стану об’єктів 

лову. Програми розвитку рекреаційного рибальства не можуть здійснюватися без 

забезпечення системи наукового моніторингу по оцінці чисельності і 

екологічного стану об’єктів рибальства, а також середовища їх проживання. 

Зазначені заходи повинні надавати об’єктивну інформацію про стан основних 

об’єктів іхтіофауни, вплив на них рекреаційного рибальства, здійснювати 

оперативний аналіз змін, прогнозування стану живих ресурсів водного об’єкту та 

визначення організаційно-управлінських дій. 

Форми організації любительського та спортивного рибальства (елітна 

риболовля, проведення спортивних змагань, масова риболовля тощо) 

визначаються побажаннями та ресурсними можливостями об’єкта 

господарювання. Водний об'єкт повинен відповідати визначеним пріоритетам, в 

той же час на ньому повинен проводитися повний комплекс робіт по науковому 

забезпеченню рекреаційної риболовлі. 

Також необхідна попередня базова наукова оцінка стану водойми (річки, 

озера, ставка тощо) та об’єктів любительської та спортивної риболовлі, яка 

являється основою стратегії розвитку риболовлі та моніторингу експлуатації 

водного об’єкту в рекреаційних цілях, з обов’язковим дотриманням діючих вимог 

Водного Кодексу України, чинного законодавства у сфері землекористування та 

раціонального природокористування, рекомендацій рибоводно-біологічного 

обґрунтування [4, с. 56].  

Розробка наукового обґрунтування повинна починається з інвентаризаційної 

оцінки іхтіофауни кожної з водойм, на якій планується організувати рекреаційну 

риболовлю. На його основі для кожного водного об'єкту розробляється система 

моніторингу та встановлюються екологічні індикатори, за якими у подальшому 

проводяться спостереження. Ціллю такого наукового моніторингу повинен бути 

оперативний збір інформації для визначення змін стану популяції об'єктів 

іхтіофауни водойми та достовірна оцінка ризиків для окремих представників 

іхтіофауни і середовища їх мешкання. Необхідно заздалегідь визначати можливі 

небажані наслідки рекреаційного рибальства та розробляти превентивні заходи, 

які дозволяють їх уникнути. А у випадках виникнення небажаних ситуацій або 

при появах тенденцій, які можуть до них привести, необхідно терміново вводити 

коригувальні заходи. Проведення постійного моніторингу стану водного об’єкту, 
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з точки зору забезпечення сталого розвитку любительського і спортивного 

рибальства, дозволяє управляти біоресурсами водойми саме в такому режимі. 

В якості основних індикаторів інтенсивності навантаження, а також для 

оцінки екологічного стану об’єктів рекреаційного лову можливо, керуючись 

відповідними рекомендаціями, прийняти наступні показники [5, с. 544]: загальна 

кількість людино-днів перебування рибалок на водоймі; кількість безмоторних 

плавзасобів на водоймі за сезон; кількість моторних плавзасобів на водоймі за 

сезон; кількість стаціонарних рибальських таборів або баз; середній вилов по 

видам риб в екземплярах на людину за день (екз./день); середні показники 

довжини риб в уловах (максимальна, мінімальна, середня) по видам; середні 

вагові показники риб в уловах (максимальна, мінімальна, середня) по видам; 

віковий склад риб в уловах по видам; статеве співвідношення по видам. 

Моніторинг ресурсів рекреаційного рибальства слід розглядати як 

багаторівневу інформаційну систему, яка складається з трьох основних блоків - 

біологічної характеристики видів, екологічного стану водних об’єктів та об’єктів 

рибальства  та розподілу навантаження і інтенсивності рекреаційного рибальства. 

Інформація, яка отримується за даними моніторингу у подальшому 

використовується для оцінки стану та прийняття управлінсько-господарських 

рішень для підвищення ефективності та сталого розвитку любительського і 

спортивного рибальства. 

Допустимий рекреаційний вилов повинен визначатися на підставі 

комплексної методики оцінки так званого «ефективного запасу», тобто тієї 

кількості риб, які можуть дати потомство наступним поколінням без збитку для 

чисельності популяції.  

При науковому обґрунтуванні і розрахунку, а отже і визначенні кількості 

рибалок на водоймі, необхідно брати до уваги наступні чинники: 

- престижність об'єкту лову, що може визначати вагу улову або

кількість риб (при трофейній риболовлі), яку може/хотів би зловити рибалка; 

- чисельність і структура популяцій пріоритетних і другорядних

об’єктів рекреаційного рибольства. Необхідно підкреслити, що якщо у водоймах 

популяції окремих видів риб знаходяться у депресивному стані, то єдиними 

доцільним способом організації рекреаційної риболовлі стає вилов за принципом 

«зловив - відпусти»; 

- кількість ділянок, які придатні для проведення рекреаційного лову;

- знання біології і поведінки пріоритетних та другорядних об’єктів

рекреаційної риболовлі. 

Таким чином, рекреаційне рибальство є потужним фактором 

природокористування, яке конкурує в Україні з традиційним промислом та має 

перспективи розвитку, значні економічні і соціальні переваги відносно нього, тож  
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потребує державного регулювання. 

Державне регулювання як економічний метод державного управління є 

системою типових заходів законодавчого, виконавчого й контрольного характеру, 

що здійснюються відповідними державними органами та громадськими 

організаціями. 

Поняття «державне регулювання» слід розуміти, як «втручання» органів 

влади в діяльність суспільства. Але таке втручання повинно мати соціально 

виважену мету – життєзабезпечення держави та задоволення інтересів більшості 

громадян, що є соціальною цінністю держави. 

Наразі рекреаційне рибальство регулюється наказом Державного комітету 

рибного господарства України «Про затвердження Правил любительського і 

спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення 

платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні 

любительського і спортивного рибальства» від 15.02.1999 р. [6].  Положення 

цього наказу є застарілими та не відповідають сьогоденню. Зокрема, в п.п. 3.3. та 

4.3. вказано, що повинні бути дозволи на право здійснення любительського і 

спортивного рибальства та посвідчення для підводних мисливців. Але їх 

отримання не передбачено законодавчо та не врегульовано. Крім того, деякі 

посилання у наказі на нормативно-правові акти втратили свою чинність. 

Причинами цього може бути: відсутність у органів влади новітнього підходу 

до регулювання рекреаційного рибальства; небажання органів влади створювати 

прозоре та чітке нормативно-правове середовище; не здійснення органами влади 

аналізу власних нормативно-правових актів; ставлення органів влади до напрямку 

любительського та спортивного рибальства як до несуттєвого та неважливого. 

Для вирішення цих проблем необхідно розробити та затвердити нову 

редакцію Правил любительського і спортивного рибальства та закріпити в них 

основні  положення здійснення рекреаційного рибальства. 

Висновки. Рекреаційна риболовля – один з найвитратніших різновидів 

активного хобі, яке користується і буде користуватися значною популярністю. 

Тож необхідно створити спеціальні державні центри любительського рибальства 

із залученням висококваліфікованих спеціалістів, задачами якого будуть 

дослідження і державне регулювання рекреаційним рибальством в Україні. 

Враховуючи популярність рекреаційного рибальства в європейських країнах 

і нагальну необхідність мільйонів людей в психологічному розвантаженні, 

активному відпочинку, відтворенні фізичних можливостей можна рекомендувати: 

– створення ефективної нормативно-правової бази для державного 
регулювання любительського рибальства (рекреаційного); 

– проведення дослідження всіх водойм, залучивши компетентні служби

(обласні  і   місцеві   держадміністрації,  ЖКГ   і   т.д.)   та   визначити    її   цільове 
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призначення; 

– здійснення моніторингу рибалок-любителів;

– збільшення штрафів та нарахування збитків під час незаконного вилову

риби; 

– встановлення суворих обмежень на певних водних об’єктах з метою

відтворення водних біоресурсів, а також під час весняно-літньої заборони 

(нересту) та заборони у осінньо-зимовий період (зимувальні ями); 

– запровадження загальнодержавних програм по вселенню водних

біоресурсів та залучення до заходів із зариблення громадян; 

– сучасний науковий підхід у встановленні обмежень щодо мінімального

розміру риби та добової норми вилову по кожному виду риби за хвіст; 

– створення сприятливих, комфортних умов (інфраструктури) поблизу

водойм для рибалок-любителів: місця для скиду човнів, асфальтні дороги, 

наявність кафе, терміналів самообслуговування, рятувальних станцій, медичних 

служб, стоянок, міні-готелей/костелів тощо; 

– створення відкритий доступ до інформації щодо кожної водойми;

– підтримання на державному і регіональних рівнях риболовний туризм за

допомогою засобів масової інформації, туристичних агентств, а також в рамках 

державного маркетингового брендингу України «Ukraine NOW» для покращення 

туристичного потенціалу.  

Запровадження рекомендацій та впровадження сучасної нормативно-

правової бази із залученням досвіду зарубіжних країн надасть змогу здійснити 

ефективне державне регулювання любительським рибальством, зокрема, 

риболовного туризму. Це, в свою чергу, може стати надприбутковою галуззю 

економіки країни та наповнити Держбюджет країни. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СКЛАДОВОЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ЕКОСИСТЕМИ 

МІСТА 

Анотація. Міста України знаходяться на ранньому етапі формування 

екосистеми, у тому числі підприємницького характеру. Тому модернізація 

інституціональної системи функціонування певної сфери має відповідати даній 

стадії її розвитку, враховувати особливості розвитку держави та бути 

релевантною стратегії її майбутнього розвитку. Формування екосистем 

адміністративно-територіальних одиниць є нагальною світовою проблемою та 

задачею для міст України. 

Cтаття присвячена дослідженню однієї з складових підприємницької екосистеми 

міста, а саме – інвестиційної. Визначені необхідні інструменти та стратегічні дії 

держави, а також органів місцевого самоврядування для покращення 

інвестиційного клімату, розвитку та ефективного функціонування 

підприємницької екосистеми міста. З`ясована роль інституційного проектування, 

його інструменти, методи, принципи для створення нових проектів 

інвестиційного регулювання. 
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Зазначено, що інвестиційне регулювання місцевим самоврядуванням і 

державою полягає у застосуванні різних інструментів і методів, що можуть бути 

відмінними в певній мірі та різними способами впливати на інвестиційну 

діяльність як окремого міста, так і держави в цілому. Інституційне проектування 

регулювання інвестиційною складовою підприємницької екосистеми означає 

розробку або модифікацію інститутів, які прямо або побічно регулюють процеси 

інвестування. Окрім того, наведено план алгоритму дій інституціонального 

проектування регулювання інвестиційною діяльністю, який має практичну 

користь для регулювання інвестиційною складовою підприємницької екосистеми 

міста.  

Розкритий потенціал проектного підходу дозволяє представити ідеальну 

модель дії конкретного міста, окреслити перспективні та фактичні завдання, 

встановити механізми досягнення мети, скласти нову структуру та імідж міста, 

порівняти бездоганно побудовані закономірності процвітання економіки міста з 

конфігурацією та етапами його дійсного функціонування. 

Ключові слова: інвестування, підприємницька екосистема, інституційне 

проектування, економіка міста. 
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INSTITUTIONAL DESIGN OF THE URBAN ENTREPRENEURIAL 

ECOSYSTEM INVESTMENT COMPONENT REGULATION 

 

Abstract. Cities of Ukraine are at an early stage of ecosystem formation, including 

entrepreneurial nature. Therefore, certain area institutional system modernization should 

correspond to this stage of its development, consider the peculiarities of the state 
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development and be relevant to the development strategy. The administrative-territorial 

units ecosystems formation is an urgent global problem and task for the cities in 

Ukraine. 

The article is devoted to the study of the investment components of the 

entrepreneur ecosystem of the city. Necessary tools and strategic actions of the state, as 

well as local governments to improve the investment climate have been identified. The 

role of institutional design, its tools, methods, principles for new projects creation of 

investment regulation are found out. In addition, the actions plan and algorithms of 

investment management institutional designing is resulted. 

It is noted that the state local and government investment regulations are the using 

different tools and methods that may be different to some extent and influence the 

investment activities in different ways of both the individual city and the state as a 

whole. Institutional design of entrepreneurial ecosystem investment component 

regulation means the development or modification of institutions that directly or 

indirectly regulate investment processes. In addition there is a plan of institutional 

design algorithm of investment regulation which has practical benefits for managing the 

investment component of the entrepreneurial ecosystem of the city. 

The revealed potential of the project approach allows presenting the ideal model of 

action of a concrete city, to outline perspective and actual tasks, to establish 

mechanisms of the purpose achievement, to make new structure and image of the city, 

to compare faultlessly constructed laws for urban economy prosperity. 

Keywords: investment, entrepreneurial ecosystem, institutional design, urban 

economy. 

 

Постановка проблеми. Модернізація інституціональної системи 

функціонування певної сфери має відповідати даній стадії її розвитку, 

враховувати особливості розвитку держави та бути релевантною стратегії її 

майбутнього розвитку. Формування екосистем адміністративно-територіальних 

одиниць є нагальною світовою проблемою та задачею для міст України. 

Міста України знаходяться на ранньому етапі формування екосистеми, у 

тому числі підприємницького характеру. «Загалом місто вже має всі ресурси для 

підприємців та їхніх ідей. Місто пропонує інфраструктуру, таланти, клієнтів, 

капітал, інші компанії, що діють як постачальники й потенціальні клієнти, освітні 

заклади та зв`язки з іншими містами [1, с.1]». Для злагодженого функціонування 

необхідно формування інституційного середовища інвестиційної діяльності на 

рівні міста.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Базові дослідження феномену 

підприємницьких екосистем розкриті у працях таких вчених як Дж. Мур,              

Д. Айзенберг, Б.Фелд, A. Захаракіс, К. Хансен та ін. Різні аспекти впливу 
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підприємницьких екосистеми та економіку міста досліджувалися у працях 

Р.Флорида, Е.Глезер, А.Родрігес-Посе, Б.Беекман, Р.Ньювенхауз та ін. 

В Україні проблеми залучення інвестиційного капіталу, регулювання 

інвестиційною складової підприємницької екосистеми, функціонування інститутів 

та інституційного проектування досліджують багато науковців, серед яких 

Болотіна Є. В, Шубна О.В., Качула С.В, Федорчак О.В., Шаров Ю.П., 

Безверхнюк Т.М., Омельяненко В.А.,  Шушкова Ю.В., Західна О.Р., 

Карпенко Л.М., Воронжак П.В., Варещенко В.І., Юшков П.О., Ситнік Н.І., 

Черненко Н.О., Черненко Н.А. та інші. 

Метою статті є дослідження проблем сучасного стану регулювання 

інвестиційною складової підприємницької екосистеми міста шляхом 

інституційного проектування, аналіз залежності та впливу інституціонального 

проектування на інвестиційну екосистему міста.  

Виклад основного матеріалу. Підприємницька екосистема міста – це 

сукупність взаємозалежних суб'єктів і факторів, координованих у такий спосіб, 

щоб сприяти продуктивному підприємництву певного міста. Цей термін 

використовується для опису умов, які допомогають об'єднати людей, сприяють 

економічному процвітанню та створенню національного багатства.  

ОЕСР визначає підприємницькі екосистеми як «сукупність взаємопов'язаних 

суб'єктів підприємницької діяльності (як потенційних, так і існуючих), 

підприємницькі організації (наприклад, фірми, венчурні капіталісти, бізнес-

ангели, банки), установи (університети, агенції державного сектору, фінансові 

органи) та підприємницькі процеси (наприклад, кількість фірм з високим темпом 

зростанням, рівні успішного підприємництва, кількість серійних підприємців), які 

формально та неформально поєднуються для опосередкування та управління 

результатами в місцевому підприємницькому середовищі» [2]. 

Складовими підприємницької екосистеми міста визначають підприємців, 

бізнес-асоціації та корпорації, донорів, фонди, інвесторів, інкубатори, 

акселератори, вищі навчальні заклади, організації, що надають посередницькі та 

дослідницькі послуги, органи місцевого самоврядування, медіа та громаду. Отже, 

кожна частина екосистеми певною мірою впливає на розвиток підприємництва 

міста та може бути окремим предметом дослідження.  

Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 

вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті 

якої створюється прибуток (дохід) та/або досягається соціальний та екологічний 

ефект. [3] 

Такими цінностями можуть бути [3]: 

- кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім

векселів); 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=tpxWOl4AAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=KrETs9gAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=btzDn_sAAAAJ&hl=uk&oi=sra
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-   рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші 

матеріальні цінності); 

-   майнові права інтелектуальної власності; 

-   сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, 

оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, 

необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не 

запатентованих ("ноу-хау"); 

-   права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, 

обладнанням, а також інші майнові права; 

-   інші цінності. 

Необхідно зазначити, що залучення внутрішнього та іноземного 

інвестиційного капіталу, що забезпечує економічний розвиток міста – одне з 

найважливіших цілей органів місцевого самоврядування.  

Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних 

осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Інвестиційна діяльність забезпечується 

шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення операцій з 

корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних 

цінностей. Інвестиційний проект – це комплекс заходів (організаційно-правових, 

управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), визначених на 

основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку 

національної економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів 

економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється суб’єктами 

інвестиційної діяльності з використанням цінностей відповідно до положень [3]. 

Інвестиційна діяльність супроводжується системою міського інвестиційного 

регулювання, що представляє собою спрямований, налагоджений у відповідній 

підпорядкованості та послідовності механізм взаємопов`язаних організаційно-

структурних компонентів, що впливають на інвестиційну складову 

підприємницької екосистеми міста та структурують системні ресурси громади, а 

також забезпечують інтереси розширеного виробництва. У процесі структурної та 

організаційної побудови системи інвестиційного регулювання утворюється 

інституціональний простір управління інвестиційними відносинами, складовими 

якого стають різні види інституціональних організацій. 

Відмінності в рівні інвестиційної активності міста обумовлені впливом 

різних специфічних територіальних чинників, які в сукупності називаються 

факторами інвестиційної привабливості. Загальною ознакою цих факторів є їх 

прямий або опосередкований вплив на ризик і прибутковість всіх інвестиційних 

проектів, що реалізуються в межах даної територіальної одиниці. Серед факторів 

інвестиційної привабливості відокремлюються дві категорії:  

1)  базові умови, до яких відносять чинники, які не можуть бути змінені в 

результаті діяльності людини; 
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2) інвестиційний клімат, що включає в себе всі фактори, які можуть

змінюватися в результаті діяльності суспільства та держави. 

Крім названих факторів, визначальними чинниками інвестиційного клімату є 

макроекономічні та інфраструктурні параметри, стан фінансових ринків і ринків 

праці, а також стан споживчого ринку. Всі ці фактори об'єднує одна загальна 

властивість: вони можуть змінюватися під впливом державної політики і, як 

наслідок, можуть бути об'єктами реформ. 

Формування умов для інвесторів до відповідної кооперації, позитивного 

іміджу міста, сприятливого інвестиційного клімату, безпеки бізнесу постають 

неодмінними завданнями місцевої влади. Інструментами для стимулювання 

державою інвестиційної діяльності підприємництва є кредитно-фінансова, 

податкова, бюджетна політики, інфраструктурне забезпечення, певні інвестиційні 

проекти тощо.  

Інвестиційне регулювання місцевим самоврядуванням і державою полягає у 

застосуванні різних інструментів і методів, що можуть бути відмінними в певній 

мірі та різними способами впливати на інвестиційну діяльність як окремого міста, 

так і держави в цілому. При цьому, місцева влада безсильна в деяких питаннях без 

впровадження державою певних умов і програм, спрямованих на покращення 

інвестиційного клімату. Тому однією з оперативних цілей Державної стратегії 

регіонального розвитку  на 2021 - 2027 рр. є «Підвищення інвестиційної 

привабливості територій, підтримка залучення інвестицій», відомо з [4], що 

визначає напрями досягнення мети, а саме: оцінювання інвестиційного потенціалу 

громад (регіонів); забезпечення застосування на місцевому рівні інструментів 

стимулювання інвесторів; ефективне планування інвестиційних зон та 

інвестиційних проектів; підтримка нових чи використання вже існуючих 

промислових майданчиків; проведення моніторингу середовища бізнесу та 

зменшення виявлених перешкод для інвестування; маркетингову підтримку; 

системне професійне супроводження та подальше обслуговування інвесторів 

тощо. 

Поліпшенню інвестиційної привабливості територій крім нових податкових 

надходжень, сприятиме також доступ територіальних громад до потужних 

державних інвестиційних ресурсів: державного фонду регіонального розвитку, 

субвенцій на соціально-економічний розвиток територій, розбудову 

інфраструктури територіальних громад тощо, що вимагає від посадових осіб 

органів місцевого самоврядування нових компетенцій та кардинально вищої 

кваліфікації у сфері довгострокового планування та проектування регіонального 

та місцевого розвитку. [4] 

Так, поштовхом до збільшення інвестицій має стати стратегічна націленість 

держави на розвиток малого та середнього підприємництва шляхом 
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запровадження наступних програм: забезпечення фінансової підтримки через 

доступне кредитування; сприяння створенню стабільного та комфортного 

середовища для початківців та існуючих суб`єктів підприємницької діяльності; 

забезпечення умов фіскального стимулювання підприємництва через 

регулювання місцевих ставок на податки; створення необхідних об’єктів 

інфраструктури, таких як бізнес-інкубатори, стартап-центри, центри підтримки 

бізнесу, коворкінг-центри тощо; поширення практики отримання безоплатної 

інформації,  консультацій підприємців; проведення діалогу між підприємництвом, 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади; створення 

нових програм до фінансування мікрогрантами; безоплатне навчання для 

підприємців; тощо. 

Відомо, що додатково для розвитку та ефективного функціонування 

підприємницької екосистеми міста в державі мають бути реалізуватися сталі  

сприятливі умови, а саме: зміцнення та стабільність національної валюти, 

гарантованість бізнес-безпеки, надання підтримки правового захисту, 

забезпечення захисту інтелектуальної та інших видів власності, врегулювання 

законодавства щодо міжнародних стандартів і норм, активне стимулювання 

співробітництва комерційних структур з органами публічної влади, навчальними 

закладами, науково-дослідними інститутами, консалтинговими та навчальними 

організаціями, комерційними банками тощо. 

Фактично перелічені фактори і норми є основою для формування 

інституціональної основи регулювання інвестиційною діяльністю на 

територіальному чи місцевому рівні.  

Під інститутом розуміється система взаємопов'язаних відносно стійких (по 

відношенню до коливань поведінки або інтересів окремих суб’єктів і їх груп), а 

також таких, що продовжують діяти протягом значного періоду часу формальних 

та неформальних норм, правил і відносин, що регулюють прийняття рішень, 

діяльність і взаємодію соціально-економічних суб’єктів і їх груп. Система норм 

постає інститутом в ході процесу інституціоналізації, тобто створення 

повноцінного інституціонального середовища [5].  

Воно може бути сформоване за умови, якщо основний процес сприяння 

інвестиційної діяльності (так званий «технологічний») підтримується 

цілеорієнтованими допоміжними нормами і правилами, у тому числі 

аксіологічними настановами і механізмами взаємодії з існуючими нормами. 

Інституціональне середовище включає в себе два типи інститутів: 

1) формальні інститути, які є результатом цілеспрямованих дій із

затвердження та прийняття чітких норм і правил поведінки; 

2) неформальні інститути, які є усталеними способами взаємодії між

людьми, традиції, звичаї, стереотипи, ментальність тощо. 
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Кожен з інститутів складається з наступних груп норм1: 

1) групи базисних норм, що віддзеркалюють сутність і положення даного

інституту (так зване «ядро» інституту, що залишається незмінним протягом 

життєвого циклу інституту); 

2) групи додаткових норм, що забезпечують «захисний шар» інституту і

можуть змінюватися в залежності від зовнішніх обставин без зміни «ядра 

інституту; 

3) групи допоміжних підтримуючих норм, що визначають механізми

моніторингу, контролю та підтримки «ядра» інституту; 

4) групи аксіологічних (ціннісних) норм, що відносяться до оцінювання

даного інституту з боку суспільства, зацікавлених суб’єктів і «сторонніх 

спостерігачів»; 

5) групи когнітивних норм, що регулюють процес сприйняття, аналізу і

пізнання сутності та дії даних норм різними суб’єктами. 

При цьому група аксіологічних норм має як соціально-економічний, так і 

культурний та політичний характер.   

В інституціональному середовищі інвестиційної складової підприємницької 

екосистеми міста чинне місце займає інститут управління. Цей інститут має 

охоплювати сукупність найбільш загальних, закріплених законодавчими і 

нормативно-правовими актами норм і правил, функціональні та організаційні 

структури управління економічними об’єктами, процесами, відносинами та 

взаємодії між ними, а також сформовані неформальні інститути, що ґрунтуються 

на нормах суспільної етики і моралі. 

Функціональні та організаційні структури як правило представлені органами 

публічного управління – системою публічних інституцій – органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, недержавними суб’єктами публічнoї 

влади та зацікавленими суб’єктами громадянського суспільства.   

Формування нового стійкого та еластичного інституту передбачає певну 

сумісність із діючою системою: новий інститут має сполучатися з іншими 

інститутами, спиратися на них і, свою чергу, слугувати опорою для інших. 

Невід’ємною умовою є відповідність суспільним цінностям. Еластичність нового 

інституту має проявлятися через характер взаємодії нового та існуючих інститутів 

та взаємосприяння їх діяльності. 

Формування нового інституту та відповідного ньому інституціонального 

середовища охоплює інституційне проектування. Під інституційним 

проектуванням слід розуміти цілеспрямовану діяльність суб’єкта економічного 

господарювання та/або публічного управління щодо впровадження в 

1 Структура груп запропонована: Г.Б. Клейнер, институциональные изменения: проектирование, селекция или 

протезирование? URL:  https://kleiner.ru/wp-content/uploads/2014/12/institutizmenen.pdf 

https://kleiner.ru/wp-content/uploads/2014/12/institutizmenen.pdf
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функціонування певної складової публічної сфери сформованого нового або 

модернізованого існуючого інституту, що оптимально вписуються в існуючі 

зовнішнє та внутрішнє інституційні середовища і дозволяють ефективно 

вирішувати проблемні питання. 

Інституційне проектування регулювання інвестиційною складовою 

підприємницької екосистеми означає розробку або модифікацію інститутів, які 

прямо або побічно регулюють процеси інвестування. Таким чином, до 

проектування інститутів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату, 

можна віднести створення та впровадження законів, регламентів, стандартів та 

інших нормативно-правових документів, що регулюють підприємництво на 

різних етапах життєвого циклу компаній і формують інвестиційну політику 

держави. Для якісного проектування відповідних інститутів міського рівня 

необхідна їх комплексна оцінка, а також виявлення специфічних факторів, що 

впливають на процес інституційних змін. 

Інституціональне проектування регулювання інвестиційної діяльності та 

впровадження його результатів може здійснюватися за допомоги наступного 

алгоритму дій:  

1) формулювання протиріччя чи проблеми, що потребує зміни

інституційного середовища та/ або впровадження нового інституту, на основі 

аналізу існуючого стану та з урахуванням вітчизняного і світового досвіду;  

2) вироблення концепції інституту;

3) формулювання цілей щодо вирішення проблеми на основі цінностей

суспільства та громади; 

4) розробка та затвердження стратегії впровадження інституту;

5) аналіз існуючих та формування необхідних груп норм, що:

5.1) віддзеркалюють сутність і положення нового інституту; 

5.2) забезпечують «захисний шар» інституту і можуть змінюватися в 

залежності від зовнішніх обставин без зміни «ядра інституту»; 

5.3) визначають механізми моніторингу, контролю та підтримки 

«ядра» інституту; 

5.4) відносяться до оцінювання даного інституту з боку суспільства, 

зацікавлених суб’єктів і «сторонніх спостерігачів»; 

5.5) регулюють процес сприйняття, аналізу і пізнання сутності та дії 

даних норм різними суб’єктами; 

6) перевірка співставності полей груп норм;

7) формування механізму реалізації інституту, що передбачає

забезпечення організаційно-виконавчої, ціннісно-мотиваційної, технологічної та 

контрольно-аудиторської діяльності;  

8) перевірка вертикальної та горизонтальної співставності управлінських
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 процесів; 

9) впровадження нового інституту та моніторинг результатів його

функціонування;

10) контроль і аудит впровадження нового інституту.

Відповідно до запропонованого алгоритму на етапі реалізації 

інституціонального проектування перед виконавцями можуть постояти завдання 

щодо удосконалення нормативно-правового супроводу, зміни менеджменту, 

модернізації організаційно-функціональної структури, впровадження нових 

технологій тощо. 

Інституційне проектування та запропонований алгоритм має практичну 

корисність для регулювання інвестиційною складовою підприємницької 

екосистеми міста. 

Висновки. На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

інвестиційна складова займає центральне місце у підприємницької екосистемі 

міста, яка формується під впливом різноманітних факторів, норм, чинників та 

вимагає від влади ефективних рішень. Потенціал проектного підходу дозволяє 

представити ідеальну модель дії конкретного міста, окреслити перспективні та 

фактичні завдання, встановити механізми досягнення мети, скласти нову 

структуру та імідж міста, порівняти бездоганно побудовані закономірності 

процвітання міста з конфігурацією та етапами його дійсного функціонування. 

Зазначено, що утворення спроможних територіальних громад та 

децентралізація влади потребують якісного оновлення кадрів органів місцевого 

самоврядування. Також було б ефективно залучити інші інституції регіонального 

розвитку до процесу проектування та планування, які б ефективно співпрацювали 

з місцевими органами влади для забезпечення розвитку економіки міста. Що 

дозволяє сформувати інституціональну основу регулювання інвестиційною 

діяльністю на територіальному чи місцевому рівні. 

Рекомендовано подальше дослідження у напрямку сучасного світового 

досвіду інституціонального проектування регулювання інвестиційною складовою 

підприємницької екосистеми міста. 
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ: 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ 

Анотація. У статті досліджується механізм створення відповідного резерву 

кадрів як один із важливих структурних елементів в структурі дипломатичного 

апарату України у сучасних міжнародних відносинах. Проаналізовано 

трактування сутності категорії «кадровий резерв». Досліджено головні підходи 

задля імплементації ефективної політики , які визначають основні кадрові 

процеси в системі створення резерву кадрів дипломатичної служби. Досліджено 

кадрову асекурацію дипломатичної служби і описано поточний процес відбору 

претендентів на зайняття вакантних посад у дипломатичних установах України і 

сформовано деякі шляхи удосконалення механізмів добору дипломатичних кадрів 

України. Досліджено національну нормативно-правову базу добору резерву 

кадрів за керівними посадами шляхом проведення конкурсу для асекурації 

висококваліфікованими працівниками дипломатичного апарату як одного із 

визначальних методів створення позитивного іміджу даної установи. Описано 

головні характерні ознаки керівної особи на заміщення вакантної посади з резерву 

співробітників задля створення відповідного ствердного іміджу установи. 

Розглянуто нагальні актуальні аспекти створення  та генезису кадрового елементу 

як складового елементу модернізації дипломатичного апарату України. На 

засадах аналізу відповідних нормативно-правових актів, кращих практик 

визначено основні напрями та форми діяльності з резервними співробітниками за 

обставин імплементації стратегії та модернізації дипломатичного апарату та 

підбору резервних співробітників в органи дипломатичної служби. Визначено 

перелік претендентів, котрих зараховують до поточної комплекції резервних 

співробітників дипломатичної служби. Досліджено головні етапи створення 

кадрового резерву співробітників у галуззі дипломатичної служби. Вивчено деякі 

аспекти формування резерву співробітників в апараті дипломатичної служби, 

котрі регулюються Указом Президента «Про Президентський кадровий резерв 

«Нова  еліта  нації»  та    Положення    про   формування   кадрового   резерву   для  
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державної служби та Положення про кадровий резерв дипломатичної служби. 

Ключові слова: дипломатична служба, кадровий резерв, кадрова політика, 

кадровий склад, закордонні дипломатичні установи. 
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FORMATION OF THE STAFF RESERVE OF THE DIPLOMATIC 

SERVICE: MAIN APPROACHES 

Abstract. The article investigates the mechanism of creating an appropriate 

reserve of personnel as one of the important structural elements in the structure of the 

diplomatic apparatus of Ukraine in modern international relations.  The interpretation of 

the essence of the category "personnel reserve" is analyzed.  The main approaches for 

the implementation of effective policy, which determine the main personnel processes 

in the system of creating a reserve of personnel of the diplomatic service, are studied.  

The personnel insurance of the diplomatic service is studied and the current process of 

selection of candidates for vacant positions in diplomatic missions of Ukraine is 

described and some ways of improving the mechanisms of selection of diplomatic 

personnel of Ukraine are formed.  The national normative-legal base of selection of the 

reserve of personnel for managerial positions by holding a competition for insurance by 

highly qualified employees of the diplomatic apparatus as one of the determining 

methods of creating a positive image of this institution is studied.  The main 

characteristics of a manager to fill a vacant position from the reserve of employees in 

order to create an appropriate affirmative image of the institution are described.  Urgent 

topical aspects of creation and genesis of the personnel element as an integral element 

of modernization of the diplomatic apparatus of Ukraine are considered.  Based on the 

analysis of relevant regulations and best practices, the main directions and forms of 

activity with reserve officers in the circumstances of strategy implementation and 

modernization of the diplomatic apparatus and selection of reserve officers in the 

diplomatic service are identified.  The list of candidates who are included in the current 

staff of the reserve staff of the diplomatic service has been determined.  The main stages 

of creation of the personnel reserve of employees in the field of diplomatic service are 

investigated.  Some aspects of the formation of the reserve of employees in the 

diplomatic service, which are regulated by the Presidential Decree "On the Presidential 

Personnel Reserve" New Elite Nation "and the Regulation on the formation of the 

personnel reserve for the civil service and the Regulation on the personnel reserve of the 
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Keywords: diplomatic service, personnel reserve, personnel policy, personnel, 

foreign diplomatic missions. 

Постановка проблеми. Створення ствердного іміджу дипломатичної служби 

України базується на формуванні високо-соціального престижу особи та 

організації і створення їхньої успішності завдяки ефективній діяльності, яка 

формує та реалізує зовнішню політику України на міжнародній арені та відстоює 

інтереси держави і громадян керуючись нормативно-правовими нормами 

міжнародного та національного законодавства. У дослідженні поставлено 

завдання визначити головні аспекти та підходи створення резерву кадрів у апараті 

дипломатичної служби задля формування ефективного державного управління 

політикою держави на міжнародній арені. 

Поточна політика з управління кадровим апаратом стосовно створення 

резерву кадрових співробітників визначає посилення ролі потенційного 

працівника дипломатичної служби таким, від якого залежить ефективність 

реалізації поставлених завдань, тому що відбуваються структурні перетворення на 

міжнародній арені та в сучасних міжнародних відносинах. Сучасні світові 

глобалізаційні процеси, спричиняють формування більш високих вимог до якості 

дипломатичного персоналу, та підборі висококваліфікованого кадрового резерву, 

яка базується на основі знань, навичок, здатності до самовдосконалення, розвитку 

та прийняття рішучих свідомих дій. 

Вимоги до потенційного кандидата на зайняття вакантних посад у 

дипломатичній службі, окрім володіння спеціальними знаннями, зобов’язують 

розуміння складних процесів міжнародних відносин як єдиної системи, де 

необхідно імплементувати правильні самостійні рішення та висновки та вибирати 

прийнятні варіанти для реалізації поставлених державою завдань. Тому сучасна 

міжнародна діяльність країн на світовій арені вимагає пошуку високопрофесійних 

спеціалістів, задля формування кадрового резерву для поточних та майбутніх 

потреб, де за даних вимог, механізми кадрового забезпечення дипломатичної 

служби повинні бути якомога досконалішими. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематику дипломатичної служби 

та її кадрової політики стосовно формування кадрового резерву досліджує значна 

кількість науковців. Зокрема, наукові праці В. В. Толкованов, В. И. Даль, 

В. С. Куйбіда, В. М. Сороко, Н. Т. Гончарук, Р. І. Сторожев, С. М. Серьогін, 

Ю. В. Ковбасюк присвячені аналізу деяких аспектів створення резерву кадрових 

співробітників в сучасному дипломатичному апараті України в рамках 

глобалізаційних процесів, які вплинули на генезис та становлення 

дипломатичного апарату та його зовнішньополітичну діяльність. Значну роботу з 
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аналітичної оцінки дипломатичної служби здійснюють експерти Міністерства 

закордонних справ України. 

Мета статті. Метою роботи є дослідження основних підходів при 

формуванні кадрового резерву в системі дипломатичної служби задля 

формування результативної кадрової політики. Для досягнення мети визначено 

наступні завдання: 

1. визначити основні підходи для створення резерву кадрових 

співробітників в дипломатичному апараті; 

2. описати поточний процес відбору кандидатів до зарахування до резерву

кадрів на зайняття вакантних посад у дипломатичних установах України;

3. проаналізувати кадровий склад дипломатичної служби України.

При проведенні дослідження були використані загальнонаукові й спеціальні

методи дослідження, зокрема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, системно-

структурний аналіз, статистичний аналіз, політологічний та геополітичний 

методи. 

Виклад основного матеріалу. Оцінюючи поточний інтенсивний темп 

модернізації апарату дипломатичної служби України та імплементація значної 

частини актуальних нормативно-правових актів, котрі формують поточну 

державну політику з управління кадрами, а саме запит стосовно кадрової 

асекурації державного управління в апараті дипломатичної служби і 

кваліфікованого та прогресивного розвитку кадрів з керівних посад вимагають 

високоякісного дослідження, передусім за обставин створення позитивного 

іміджу дипломатичної служби країни [1 – 3]. 

Трактування поняття «кадровий резерв» визначається як група керівників та 

кваліфікованих працівників, котрі володіють спосібністю до ведення 

управлінської діяльності, та справджують свої якості до встановлених вимог, 

котрі визначені відповідною посадою деякого рангу та котрі пройшли відповідну 

процедуру відбору і спеціальну кваліфікаційну підготовку [4, с. 14]. Провідні 

науковці у сфері державної служби поняття «кадровий резерв» трактують як 

спеціально побудована на базі індивідуального добору та комбінованої рецензії 

стосовно команди майбутніх працівників, котрі маю характерні ознаки до керівної 

роботи, та мають відповідні професійно-ділові, моральні, етичні та особистісні 

якості та пройшли   відповідну    підготовку   стосовно    управлінської  

діяльності [5, с. 213]. 

Трактування яке надано науковцями у "Енциклопедії державної служби" 

визначає поняття «кадровий резерв» як потенційні працівники, які за умови 

виникнення вакансії можуть стати постійними спеціалістами організації [6, с. 

243]. Водночас деякі дослідники наголошують, що кадровий резерв можна 

розглядати як потенційні можливості фахівця, який вже працює на державній 
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службі, обійняти посаду на державній службі, яка за ієрархічністю вища, ніж та, 

яку він обіймає [7]. Як зазначає Н. Гончарук, формування кадрового резерву 

являється загальною кадровою технологією, спрямованою на створення групи 

перспективних фахівців, відповідні якості для зайняття певної посади [8, с. 110].  

Визначальними факторами, які формулюють процедуру створення резерву 

кадрових співробітників є: добровільність і однаковий доступ до участі у 

відповідному конкурсі для інкорпорації до відповідного резерву кадрових 

співробітників; системність та об'єктивність оцінювання фахових та 

індивідуальних характеристик кандидатів котрі зараховані до резерву кадрових 

співробітників; планування належної фахово-посадової кар'єри дипломатичного 

службовця; право на користування інформацією про створення кадрового резерву 

в дипломатичному апараті [7]. У Законі України "Про державну службу" 

створення системи кадрового резерву сформульовано як закономірна діяльність 

спрямована на розвиток кадрового потенціалу, імплементацію перспектив всіх 

поточних співробітників, що надає спроможність реалізувати підбір, розвиток, 

оцінювання та експансію кадрів згідно з чинним законодавством [1]. 

До поточного складу кадрового резерву дипломатичної служби зачисляються 

підготовлені висококваліфіковані працівники, котрі успішно осилюють виконання 

свої поточних службових зобов’язань та обов'язків, маніфестують ініціативу, у 

котрих наявні організаторські якості та потрібний досвід у даній сфері діяльності, 

та мають належні успіхи в професійному навчанні [9, с. 148]. Тому на кожну 

посаду дипломатичного службовця керівника створюється відповідний кадровий 

резерв у загальній чисельності двох осіб, де в результаті формуються належні 

списки спеціалістів за посадами, котрі долучаються до поточного резерву з 

врахуванням поточної потреби дипломатичної служби. Головними етапами 

створення кадрового резерву у сфері дипломатичної служби зобов’язанні 

складатись із:  

1) необхідності формування поточного плану резерву співробітників на

ближчий майбутній час та на найбільш далекоглядну перспективу; 

2) формулювання обов'язкових та довгоочікуваних критеріїв стосовно

кандидатів, а також детальне вивчення та добір претендентів до кадрового 

резерву дипломатичної служби;  

3) створення та побудова списку резервних кадрових співробітників

дипломатичного апарату та погодження даного списку з керівними особами; 

4) визначити чи готові претенденти, котрі зараховані до резерву, для

призначення на відповідні дипломатичні посади [7]. 

Механізм формування резерву повинен забезпечити відбір кандидатів, котрі 

можуть імплементувати цінності демократично-правової держави, які 

зобов’язуються відстоювати права та свободи людини та громадянина; та в 
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котрих наявні відповідні фахові навички, які базуються на модернізованих 

фахових знаннях та аналітичних якостях, задля імплементації відповідних 

ефективних управлінських рішень.  

Поточний склад кадрового резерву формується з наступних категорій: 

претендентів котрі являються випускниками з наступних спеціальностей як 

«міжнародні відносини», «право»; претенденти, котрих рекомендовано для 

включення до резерву відповідними конкурсними комісіями; співробітників 

структурних органів даної служби; осіб, котрі мають професійну підготовку у 

даній сфері та проявляють ініціативу стосовно даної діяльності та наділенні 

організаторськими здібностями. Важливим моментом являється пропорційна 

збалансованість у забезпеченні кандидатами кожної статі при створенні резерву, 

при цьому враховуючи поточний складу співробітників дипломатичної служби. 

Також претендентів можуть зарахувати до складу даного резерву тільки за їх 

особистою згодою, якщо кандидат зачислюється до даного резерву, то 

дипломатична служба інформує керівництво за постійним місцем роботи даного 

кандидата. 

У дипломатичній службі поточний кадровий резерв складається на 

проаналізованій основі реальної та прогнозованої потреби стосовно кадрів 

працівників, при цьому враховуючи планову ротацію співробітників у 

відповідних представництвах МЗС, де щорічно аналітичний відділ формує 

відповідний перелік дипломатичних установ стосовно заміщення резерву 

співробітників на відповідні посади. 

Формування рейтингового списку даного резерву відбувається на основі 

поданням керівниками відповідних дипломатичних установ, де поточний 

рейтинговий список затверджується відповідним наказом МЗС, який 

розглядається щорічно включно до 1 грудня, проте при необхідності можуть бути 

внесенні правки згідно з визначеним устроєм, який встановлений задля 

зарахування до даного резерву дипломатичного корпусу. Механізм конфірмації і 

погодження формується справа про зарахування до даного резерву, а керівні 

посади в системі МЗС затверджуються Президентом України, та складається 

згідно до устрою, котрий визначено постановою «Про затвердження Положення 

про формування кадрового резерву для державної служби», проте Міністра 

закордонних справ не затверджується Президентом України. 

На завершальному етапі коли відбувся процедура зарахування кандидатів до 

резерву на посади, функціональні обов’язки наступних передбачають надання 

повного права на користування державною таємницею, згідно із визначеним 

установленим устроєм, в результаті чого даний допуск надається кандидатам, 

котрі не мають права на користування державною таємницею. Здійснюється 

відповідна робота із кандидатами, котрі зачислені до даного резерву, на основі 
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відповідних річних планів, котрі конфірмовані керуючими особами структурних 

підрозділів та представництв МЗС, а також закордонних дипломатичних установ, 

де визначено: 

 поточне дослідження і оцінювання виконання діяльності, відповідно 

до чинного законодавства країни, нормативно-правових актів Президента 

України та КМУ і відповідних міжнародних договорів; 

 систематичне проведення підвищення здобутих знань на основі 

самоосвіти; 

 періодична процедура підвищення фахової кваліфікації у визначених 

навчальних закладах, які можуть бути як національними, так і 

закордонними; 

 необхідність прийняття участі у проведенні конференцій, семінарів, та 

нарад стосовно нагальних питань та проблем, які виникають у ході 

функціонування дипломатичної служби; 

 необхідність прийняття участі задля підготовці відповідних проєктів 

нормативно-правових актів законодавства та інших документів; 

 кандидат зобов’язаний дотримуватися визначених обов’язків 

співробітника дипломатичного корпусу. 

Поточна процедура здійснення організаційно-методичного керівництва за 

функціонуванням з створення резерву кадрових співробітників покладається на 

МЗС. Коли кандидата призначено на заміщення вакантної посади в поданні про 

призначення даної особи вказується термін, впродовж якого даний кандидат 

знаходився у кадровому резерві, а також зазначається як проявив себе, проте якщо 

даний кандидат не перебував – зазначаються аргументовані роз’яснення стосовно 

підстав незастосування кадрового резерву. Також згідно із власною ініціативою 

кандидат може бути виключений зі складу кадрового резерву або за закономірною 

рекомендацією керівника, яка затверджується відповідним розпорядженням    

МЗС [3]. 

Оскільки від сформованого даного кадрового резерву залежить створення 

позитивної репутації країни, включаючи її дипломатичну службу, в результаті 

чого провідне місце в політиці з управління персоналом у всіх країнах світу 

призначається сутності та відповідної процедури відбору резерву кардових 

співробітників. Досить важливими речами для створення позитивного іміджу 

особистості відіграють різноманітні дрібниці та зовнішні речі. Провідні науковці 

стверджують, що розуміння про характер та надійність відповідної структури, 

клієнт формує, базуючись на першому враженні, як одягнені члени персоналу, як 

виглядає офіс, оскільки дані речі відзначаються потенційним клієнтом. Тому 

пов’язуючи існуючий взаємозв’язок із зовнішнім обліком працівників та 

поточним успіхом відповідної структури, провідний науковець Б. Гі відзначав, що 
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близько 83% рішень люди санкціонують, на основі отриманої візуальної 

інформації. Оскільки зовнішній імідж, насамперед візуальний містить який-

небудь аспект діяльності, що в кінцевому результаті спричиняє успіх особистості 

та приносить їй доходи. Тому для кожної особистості формування власного 

позитивного іміджу є важливим моментом [10]. 

Розуміючи позицію та важливість прийнятної репутації для дипломатичної 

служби, вагомим чинником постає процедура створення резерву керівних кадрів, 

де дана проблематика є важливою для вирішення всіма країнами. Науковці 

визнають, що формуючи відповідний імідж особистість у даний спосіб протегує 

вирішення особистих обов’язків та завдань, як результат кожна особистість 

упередження у створенні позитивного враження на осіб котрі її оточують. Дані 

дослідники пропонують наступні дві стратегії позитивної самопрезентації: 1) 

«задобрювальну», котра зосереджена на підлаштуванні під аудиторію, де 

виділити себе в найсприятливішому викладі та одержати заохочення та визнання; 

2) «самоконструйовану», котра базується на прагненні справити позитивний

ефект на інших відповідними якостями, котрі наявні в структурі «ідеального Я

суб’єкта». В результаті дані чинники сприяють позитивній або негативній

самопрезентації, які в кожному відповідному випадку проявляються як об’єктивні

критерії, які формують сутність сприйняття конкретної особистості людьми, що

оточують [7].

Станом з 2011 р. набув чинності Указ Президента «Про Президентський 

кадровий резерв «Нова еліта нації» [11] та Положення про формування кадрового 

резерву для державної служби. Оскільки в Україні наявні дві інституції та 

диференційовані законодавчі і нормативно-правові акти, які регламентують дану 

процедуру відбору кадрового резерву, із своєрідною технологією конкурсного 

відбору кадрів в прямій залежності від головних доручень держави та вимог до 

дипломатичних службовців. Головними вимогами до конкурсантів в Україні є 

наступні: 

 наявність відповідного рівня освіти (порівнюючи з іншими 

розвиненими демократичними країнами, у котрих відсутня вимога стосовно 

обов’язкового одержання кандидатами ступеня магістра); 

 наявність певного досвіду роботи в даній сфері(порівнюючи з іншими 

розвиненими демократичними країнами, у котрих на першому етапі відбору 

не враховується поточний стаж кандидата в управлінській діяльності); 

 наявність необхідних знань у галузі управління соціальними 

системами, враховуючи знання в сфері публічного адміністрування. 

Згідно з національним Положенням відбір претендентів та створення резерву 

передбачає здійснення трьох-етапного оцінювання конкурсантів. Оцінювання 

конкурсантів на початковому етапі являється формальним, котрий відбувається в 
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регіональних центрах інтерв’ю згідно до встановлених критеріїв: вік повинен 

бути до 40 років; освіта повинна бути вищою; досвід роботи на керівній посаді 

повинен бути 10 років [7]. 

На другому етапі відбувається оцінювання кандидатів, який проводиться за 

критеріями, визначеними для проходження кваліфікаційного іспиту 

сформованого у вигляді екзаменаційних білетів, сформованих Національною 

академією державного управління при Президентові України, котрі проходять 

шляхом тестування, виключно на державній мові. Кандидати на даному іспиті 

демонструють знання Конституції України, Законів України "Про державну 

службу" [1], "Про дипломатичну службу" [12], інших законів, міжнародних 

договорів тощо, ті котрі не склали кваліфікаційний іспит, вибувають з даного 

конкурсу.  

Оцінювання рівня володіння іноземними мовами оцінюється Вищими 

курсами іноземних мов Дипломатичної академії України при Міністерстві 

закордонних справ України за направленням Департаменту персоналу [13, с. 66]. 

Проведення психолого-педагогічного оцінювання ділових і особистісних 

характеристик претендента, і завершальним етапом являється співбесіда на одній 

із мов країн-учасниць ЄС, призначеної Президентом України. 

Заключним етапом являється третій, на якому у підсумку після статистичної 

обробки одержаних претендентом балів на кожному етапі формується 

рейтинговий список, переможцями котрого обирають 100 перших осіб. Отже, в 

Україні за змістом відбору кандидатів найбільше зосереджуються на оцінюванні 

знань стосовно чинної законодавчої та нормативно-правої бази, та обов’язковою 

умовою оцінювання кандидатів являються особистісні та ділові якості 

претендентів, перевірка їхніх навичок, наявності лідерських характеристик та 

інших характеристик.  

Задля оцінювання особистісних та ділових характеристик кандидатів 

використовують різні методики, завдяки яким здійснюється перевірка: 

комунікативних здібностей, показник емоційної стабільності кандидата, наявність 

стресостійких якостей; ділових характеристик; управлінських характеристик. Для 

проведення даного оцінювання застосовують методичний інструментарій котрий 

включає стандартизовані психо-діагностичні методики, котрі визнаються як у 

зарубіжній так і вітчизняній практиці. При застосуванні відповідних методик 

зважають на встановленні вимоги до кандидатів, котрі  визначені відповідним 

Указом Президента України «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта 

нації», де зазначено, що кандидати «повинні демонструвати, у першу чергу, 

управлінську компетентність у поточних професійних процесах та міжнародних 

викликах, де повинні реформувати відповідні об’єкти в процесі управління; 

повинні ініціювати відповідні видозміни в об’єкті управління; повинні володіти 
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відповідними управлінськими, особистісними, та діловими характеристиками, 

котрі б убезпечили їх діяльність як суб’єктів реформ в різноманітних галузях 

дипломатичного управління” [5, с. 220-221]. 

Однією з суттєвих особливостей дипломатичної служби, являється наступне, 

що працівники закордонних установ мають володіти як глибокими фаховими 

знаннями, так і особливими психологічними якостями, що дозволить якнайкраще 

виконувати поставлені обов’язки та завдання. Тому, з метою виявлення найбільш 

відповідних кандидатів до кадрового резерву, можна застосовувати 

професіограми, які повинні бути розроблені за участі Департаменту персоналу 

Міністерства закордонних справ.  

Професіограма являється системним описом професійних та психологічних 

якостей, якими повинен володіти кандидат на відповідну посаду, де визначено 

коло його обов'язків та функцій. В загальному існує професіограма котра містить 

дві моделі:  

1) модель необхідного співробітника, де зазначені професійні, ділові,

особисті якості; 

2) модель посади, де зазначені функції, обов'язки, завдання, відповідальність

тощо. 

Тому, застосовуючи професіограми та використовуючи відомості, стосовно 

конкретних ділових та психологічних якостей кандидатів надає можливість 

проведення якісного відбору та кореляційного залучення у подальшій роботі, 

оскільки даний механізм зводить до мінімуму суб'єктивний чинник та посилює 

об'єктивний при підборі та призначенні потенційних кадрів. Тому при відборі 

кадрів дипломатичної служби потрібно оцінювати особисті якості кандидатів, при 

цьому враховуючи наступні сфери: освіта, досвід, інтелект, вміння швидко 

осмислити суть проблеми, навички публічного виступу, здоров'я, психотип, 

комунікабельність, зовнішній вигляд, культура поведінки, власні інтереси та 

відповідні особисті обставини.  

Задля досягнення ефективного функціонування майбутнього кадрового 

складу дипломатичної служби України необхідно удосконалювати поточні 

методи відбору кадрів та процес проходження дипломатичної служби даними 

кадрами таким способом, задля посилення врахування всіх психологічних якостей 

та здібностей, та готовності брати на себе відповідальність, тобто осіб, які 

приймаються на дипломатичну службу. При проведенні конкурсу для відбору 

кадрового резерву доцільно проводити співбесіду або відповідне тестування 

разом з психологом для визначення особистих якостей кандидатів. Оскільки в 

дипломатичній службі невід'ємною частиною робочого процесу являються 

довготермінові закордонні відрядження, тому дані співбесіди є досить 

необхідними. Адже врахувавши психологічні якості дипломатичних працівників, 
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дана процедура полегшить формування безконфліктних колективів закордонних 

дипломатичних установ, знизить рівень зародження конфліктів, дозволить 

уникнути інших непорозумінь та проблем, що в результаті буде сприяти 

підвищенню ефективності функціонуванню даних установ. 

Загально відомим фактором щодо психологічного клімату закордонної 

дипломатичної установи являється вплив як мікро, так і макросередовища. Якщо 

на поточний клімат макросередовища, тобто того соціального простору, де 

знаходиться, живе та здійснює діяльність колектив закордонної дипломатичної 

установи, вплинути неможливо, то формування позитивного мікросередовища є 

досить вагомим завданням кадрового менеджменту міністерства. Задля 

забезпечення даного середовища, необхідно досліджувати та ураховувати ознаки 

суспільно-економічного розвитку країни, де функціонує відповідний 

дипломатичний колектив.  

Також, при формуванні закордонних дипломатичних установ важливим 

фактором психологічного клімату мікросередовища є кількісний склад 

закордонної установи, оскільки обмежене спілкування теж формує додаткове 

психологічне навантаження на його членів, тому не кожна особистість зможе 

ефективно виконувати свої професійні обов'язки в даних умовах. З огляду на те 

надзвичайно важливо знати, ретельно аналізувати та враховувати психологічні 

якості потенційних співробітників при відборі та призначенні кадрів закордонних 

дипломатичних установ [13, с. 66-67]. 

Зі ста найкращих кандидатів резерву кадрів направляються на підвищення 

кваліфікації до Національної академії державного управління при Президентові 

України. Оскільки наявна модель відбору резерву керівних кадрів є вкрай 

необхідною для держави котра вносить суттєві видозміни не тільки у свідомість 

кандидатів – молодих і перспективних фахівців, а й державних службовців та 

керівників різних установ і органів влади та забезпечують побудові високого 

авьоритету державної служби [5, с. 215]. 

В Україні станом на березень 2019 року було акредитовано одне 

Представництво Європейського Союзу, ГУАМ, яка являється однією 

міжнародною регіональною організацією, одна міжурядова організація, дві 

моніторингові місії та одна консультативна місія, а також 77 посольств іноземних 

держав та 18 представництв міжнародних організацій, де загальна кількість даних 

установ становить 101 штуку. Консульські установи іноземних держав станом на 

березень 2019 року представлені в Україні 21 генеральним консульством та 6 

консульствами, і 103 почесними консульствами. 

Станом на 1 січня 2020 р. згідно з бюджетною програмою за рахунок 

державних коштів було забезпечено функціонування 126 ЗДУ України. 

Середньорічна чисельність працівників ЗДУ склала 1261 особа, а загальна 
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чисельність штатних працівників, які здійснюють консульські функції, склала 299 

осіб. Враховуючи суттєве збільшення обсягів консульських дій у країнах Східної 

Європи, було збільшено чисельність консульських працівників, за рахунок 

перерозподілу обов'язків серед працівників ЗДУ та забезпечено організацію 

виконання поставлених завдань на належному рівні (див. табл. 1) [10]. 

Таблиця 1. 

Кадровий склад закордонних дипломатичних установ 

за 2017-2020 рр. 
Показники Затверджено у паспорті 

бюджетної програми (ЗУПБП) 

Фактичні результативні 

показники (ФРЗ) 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Кількість діючих 

закордонних дипломатичних 

установ (ЗДУ) України 

124 

од. 

125 

од. 

126 

од. 

126 

од. 

124 

од. 

125 

од. 

126 

од. 

126 

од. 

Гранична штатна чисельність 

працівників ЗДУ 

1399 

чол. 

1394 

чол. 

1394 

чол. 

1394 

чол. 

1399 

чол. 

1394 

чол. 

1394 

чол. 

1394 

чол. 

Середньорічна чисельність 

працівників ЗДУ (на штатних 

посадах) 

1270 

чол. 

1315 

чол. 

1273 

чол. 

1273 

чол. 

1117 

чол. 

1142 

чол. 

1247 

чол. 

1261 

чол. 

у тому числі дипломатичні 

працівники 

― 894 

чол. 

856 

чол. 

― ― 776 

чол. 

839 

чол. 

― 

адміністративно-технічні 

працівники 

― 298 

чол. 

392 

чол. 

― ― 259 

чол. 

384 

чол. 

― 

обслуговуючий персонал ― 123 

чол. 

25 

чол. 

― ― 107 

чол. 

24 

чол. 

― 

Чисельність працівників ЗДУ, 

які виконують консульські 

функції 

275 

чол. 

288 

чол. 

307 

чол. 

297 

чол. 

288 

чол. 

263 

чол. 

295 

чол. 

299 

чол. 

Примітка: сформовано на основі джерела: [10]. 

Розбіжності між фактичними показниками чисельності та конфірмованими 

результативними показниками обумовлені, зокрема часовими факторами 

проведення конкурсів на заміщення вакантних посад та оформлення переможців 

конкурсів для направлення у закордонне відрядження [10]. Отже, середньорічна 

чисельність працівників закордонних дипломатичних установ згідно із 

фактичними результативними показниками за період 2017-2020 рр. має тенденцію 

до збільшення кількості штатних працівників. 

В межах реформування дипломатичної служби було здійснено ґрунтовну та 

кропітку роботу з модернізації нормативно-правової бази, в результаті було 

розроблено 16 нормативно-правових актів, які регулюють питання проходження 

дипломатичної служби. Порядок ротації посадових осіб дипломатичної служби 

санкціонувало відповідним чином систематизувати проходження дипломатичної 

служби працівниками МЗС, забезпечити плановість службової кар'єри та 

наявність конкуренції на кожному етапі експансії по службі, збільшити 

ефективність користування людських ресурсів, забезпечити здійснення 
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управлінської політики персоналу системною та прозорою [14]. Законодавчо-

правовим підґрунтям для приєднання місцевого персоналу для роботи в 

закордонних дипломатичних установах України стало затвердження Положення 

про працівників, які здійснюють сервісну місію в органах дипломатичної служби. 

Було вдосконалено конкурсну процедуру та додано зміни до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби в частині врахування спеціальних 

вимог щодо осіб, які претендують на здобуття посад категорій "Б" і "В" в органах 

дипломатичної служби, з ціллю покращення поточної ефективності стосовно 

добору персоналу, суміжно затверджено Порядок визначення рівня володіння 

іноземною мовою кандидатами. У контексті реалізації комплексної реформи 

державного управління конфірмовано нову структуру апарату Міністерства 

відповідно до вимог Концепції оптимізації системи центральних органів 

виконавчої влади та Концепції запровадження посад фахівців з питань        

реформ [10]. 

Отже, поточний стан забезпечення кадровим резервом в дипломатичному 

апараті продемонструвала позитивні спрямована на забезпечення ефективного 

функціонування даних установ. 

Висновки. Удосконалення кадрової політики з питань формування 

кадрового резерву є важливою складовою частиною процесу розвитку державного 

управління в системі дипломатичної служби України, які повинні забезпечувати 

об'єктивне з'ясування як професійних, так і особистих якостей кандидатів на 

заміщення майбутніх вакантних посад, де необхідно формувати якісний кадровий 

резерв, враховуючи при цьому можливі довготривалі закордонні відрядження та 

працевлаштування після повернення з-за кордону.  

Таким чином, дієвість кадрового резерву може забезпечуватися шляхом 

застосування системи сучасних та ефективно використаних механізмів управління 

працівниками, а саме: якісний добір, де враховується ретельний відбір найбільш 

обдарованих громадян, з чітким плануванням потреби системи державного 

управління відповідно до пріоритетності його сфер; використання сучасних 

методів та інструментів оцінювання претендентів; забезпечення професійного 

розвитку претендентів, що перебувають у резерві, та його практична 

спрямованість; та ефективне застосування професійного потенціалу кандидатів, 

зачислених до Президентського кадрового резерву, зокрема, призначення на 

відповідні посади у пріоритетних сферах державного управління та 

супроводження проходження ними державної та дипломатичної служби. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ГЕНДЕРНОЇ 

ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Анотація. У статті обґрунтовується важливість проблем забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок та чоловіків, а також те, що формування та реалізації 

державної гендерної політики корелюється з основами політики Європейського 

Союзу. В Україні існує безліч нормативно-правових документів України щодо 

врегулювання питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок у 

політичній, економічній, громадській життєдіяльності суспільства. разом з тим 

вони є неефективними. Основним міжнародним документом, який ратифікувала 

Україна, є Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 

Зазначений документ спрямований на відповідальності урядів держав за 

дискримінацію жінок. Це зумовлює важливість розробки відповідної національної 

політики у цій сфері на виконання положень Конвенції. Зі статистичних даних 

маємо три кластери проблеми щодо працевлаштування та кар’єрного зростання 

жінок, щодо стереотипу ролі жінок у суспільно-політичному житті; а також щодо 

оплати праці жінок.  Виокремленні наступні проблеми формування та реалізації 

державної гендерної політики України: по-перше, несприйняття гендерної 

політики зазначених питань громадянами нашої країни, відсутність розуміння 

проблеми рівності між гендерами; по-друге, неефективність формування реальних 

заходів запровадження гендерної рівності; по-третє, відсутність соціальної 

реклами щодо ролей чоловіків та жінок у побутовій сфері, їх роль у вихованні 

дітей, у суспільно-політичному та економічному житті суспільства; по-четверте, 

відсутність статистичних даних щодо ролі жінок і чоловіків в різних сферах 

життєдіяльності суспільства; по-п’яте, невисвітленість у засобах масової 

інформації важливих подій щодо гендерної рівності, формування позитивного 

ставлення населення країни до цією проблеми, а також невисвітленість важливих 

нормативно-правових документів, які сприяють на практиці забезпеченню 

гендерної рівності; по-шосте, відсутність професійних осіб, які  формуватимуть та  
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реалізовуватимуть державну гендерну політику. 
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MODERN PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF STATE GENDER 

POLICY IN UKRAINE: THEORETICAL ASPECT 

Abstract. The article substantiates the importance of the problems of ensuring 

equal rights and opportunities for women and men, as well as the fact that the formation 

and implementation of state gender policy correlates with the basics of European Union 

policy. In Ukraine, there are many legal documents of Ukraine to regulate the issue of 

ensuring equal rights and opportunities for women in the political, economic, social life 

of society. however, they are ineffective. The main international instrument ratified by 

Ukraine is the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women. This document is aimed at the responsibility of state governments for 

discrimination against women. This makes it important to develop an appropriate 

national policy in this area to implement the provisions of the Convention. We have 

from the clusters three clusters of problems on employment and career growth of 

women, on the stereotype of the role of women in socio-political life; and on women's 

pay. The author singles out the following problems of formation and implementation of 

the state gender policy of Ukraine: first, non-perception of the gender policy of these 

issues by the citizens of our country, lack of understanding of the problem of equality 

between genders; secondly, the inefficiency of the formation of real measures to 

introduce gender equality; third, the lack of social advertising on the roles of men and 

women in the domestic sphere, their role in the upbringing of children, in the socio-

political and economic life of society; fourth, the lack of statistics on the role of women 

and men in various spheres of society; fifth, the lack of coverage in the media of 

important events related to gender equality, the formation of a positive attitude of the 

population to this problem, as well as the lack of coverage of important legal documents 

that contribute to the practice of gender equality; sixth, the lack of professionals who 

will shape and implement state gender policy. 

Keywords:  state   gender     policy,    formation    of   gender   equality,   ensuring 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №6 (6) 2020 

216 

constitutional rights of citizens, civil service, public authorities. 

Постановка проблеми. На сьогодні проблеми забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків набуває актуальності та корелюються з основами 

політики Європейського Союзу.  

Знаковою подією, яка законодавчо врегулювала питання щодо забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок, є Закон України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків» [1]. 

Основним міжнародним документом, який ратифікувала Україна, є 

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [2]. 

Зазначений документ спрямований на відповідальності урядів держав за 

дискримінацію жінок. Це зумовлює важливість розробки відповідної національної 

політики у цій сфері на виконання положень Конвенції. 

Крім того, існує  безліч нормативно-правових документів України щодо 

врегулювання питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок у 

політичній, економічній, громадській життєдіяльності суспільства.  

Однак, на практиці зазначені норми реалізуються лише вибірково або в загалі 

не реалізуються у зв’язку з відсутність конкретних механізмів реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню загальних питань 

гендерної рівності, формування гендерної політики, забезпечення прав жінок 

присвятили увагу багато вчених, зокрема М.Білинська, Т.Ганзицька, Л.Гонюкова, 

Ю.Івченко, А. Кучук, К.Левченко, Т.Марцинюк, Т.Мельник, В. Никифоренко, 

О.Суслова, М.Скорик, Г.Фесенко  

Проаналізовані публікації продемонструвати, що проблема стосунків жінки і 

чоловіка в суспільстві прадавня. Сьогодні вона набула особливої гостроти, 

оскільки у світі активізується боротьба за ствердження демократичних норм і 

принципів. У цьому контексті гендерне партнерство (рівні відносини статей), 

гендерна рівність набувають усе більшої актуальності і реалізуються через 

цілеспрямовану державну політику. Тома актуалізується питання виокремлення 

сучасних проблем формування та реалізації державної гендерної політики 

України. 

Метою статті є систематизація наукових підходів до проблем реалізації 

державної гендерної політики в Україні з метою формування дієвих та 

ефективних заходів формування та реалізації державної гендерної політики. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні Україна стала на шлях європеїзації. 

Саме тому потрібно адаптувати українське законодавство відповідно до норм ЄС. 

Основним аспектом впровадження оновленої країни є забезпечення гендерної 

рівності у всіх можливих сферах. Оскільки історично зумовлено було те, що 

чоловіки є головними і ці стереотипи потрібно руйнувати, для того щоб 
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забезпечити ефективне та конкурентноспроможне існування України. Як 

наголошують науковці, ситуація в державному управлінні відтворює те, що ми 

маємо в суспільстві. Якщо в суспільстві низький рівень розуміння гендерної 

рівності з погляду стереотипних соціальних ролей, то це знаходить своє 

відображення і у сфері державного управління. Тому проблема формування та 

реалізації дієвої гендерної політики в українському суспільстві загалом та у сфері 

державної служби зокрема є на сьогодні актуальною і потребує свого    

розв’язання [3, с. 156]. 

На важливість гендерного аспекту державної політики звернула увагу 

Т. Мельник, яка вказала, що на сьогодні нагальною потребою стала проблема 

розгляду існуючої системи правових актів і творення нових законів з урахуванням 

гендерного підходу. Проблема гендерного підходу включає участь жінок у 

розробці гендерної політики, визначенні її стратегічних напрямів на рівні світових 

досягнень, урахування гендерного підходу при правотворчій діяльності, 

упровадження курсів з питань гендерної політики в системі державної підготовки 

кадрів, управлінців, політологів, юристів, економістів та інших        

спеціальностей [4, с. 21].  

І. Пашко та Л. Воронько аналізують проблеми гендерної політики у системі 

державної служби. Держслужбовці не готові самі поліпшити ситуацію щодо 

гендерної рівності, зокрема більшість жінок вважає, що краще, коли їх керівником 

буде чоловік. Основними перепонами на шляху кар’єрного зростання жінки є: 

традиційні стереотипи суспільства щодо соціальної ролі жінки як матері, 

виховательки дітей та домогосподарки; подвійна зайнятість жінки – поєднання 

сімейних обов’язків і професійних функцій; ненормований робочий день 

керівника [5, с. 167]. 

Н. Вавілова аналізує реалізацію гендерної політики у Збройних Силах 

України. Зауважує, що в окремих командирів (начальників) переважають настрої 

гендерного нігілізму, вони не бажають перейматися проблемами жінок, надавати 

можливості для підвищення їхнього професійного рівня, освіти, інтелектуального 

розвитку та просування по службі. Звичайно, можна запровадити механізми і 

нормативи гендерної трансформації в оборонній сфері, проте це не завжди 

схвалюють як командири, так і підлеглі військовослужбовці. Усталені стереотипи 

важко зруйнувати новими, а подекуди нав'язуваними правилами поведінки. Тож 

удосконалення як законодавства, так і діяльності органів військового управління, 

у тому числі безпосередньої роботи службових осіб на місцях у цьому напрямі, 

має бути поступовим і виваженим [6, с. 142]. 

Експертна оцінка потенціалу Мінсоцполітики щодо впровадження гендерної 

політики показала, що міністерству бракує повноважень, людських і матеріальних 

ресурсів, стабільності. На думку експертів, гендерна політика сьогодні не є 
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пріоритетною для України через воєнну агресію. Рушійною силою гендерних 

перетворень є українські організації громадянського суспільства, міжнародні 

організації та численні проекти з гендерної проблематики, що фінансуються 

зовнішніми донорами. На початок 2015 р. було зареєстровано 1136 громадських 

жіночих організацій. Найдієвіші з них об’єднались у Гендерну стратегічну 

платформу для координації спільної праці. Дієвим інструментом механізму 

формування гендерної політики є парламентські слухання [7, с. 119]. 

Таким чином, можна констатувати, що існують фрагментарні дослідження 

щодо виокремлення сучасних проблем формування та реалізації державної 

гендерної політики України. 

У ході дослідження питання ґендерної рівності в Україні було виявлено 

низку порушень прав жінок:  

щодо кар’єрного зростання та обмеження у професійній сфері. У суспільстві 

існує стереотип щодо розподілу професій на “жіночі” та “чоловічі”. До “жіночих” 

професій можна віднести вихователів, медсестер, касирів, діловодів, швачок 

тощо. Досі можна знайти оголошення щодо працевлаштування, де серед вимог до 

кандидата на заміщення вакантної посади зазначено, що це має бути саме чоловік, 

особливо якщо йдеться про керівні посади. Хоча доведено, що жінки можуть 

виконувати роботу не гірше за чоловіків. Що ж стосується кар’єрного зростання, 

то жінки частіше змушені змінювати роботу через те, що для збереження сім’ї 

залишають роботу, їдуть за чоловіками у зв’язку з їхнім підвищенням або 

переведенням на іншу посаду до іншого міста або регіону. Окрім того, у той час, 

коли жінки перебувають у декретній відпустці, чоловіки мають можливість 

професійно зростати та просуватися кар’єрною драбиною [8, с. 110];  

щодо представництва жінок у владі. Станом на 2017 рік кількість жінок в 

українському парламенті склала 12 %, на відміну від країн Європейського Союзу, 

де цей показник сягає від 26 до 40 %. Близько 6 % жінок очолювали міністерства 

в Україні. Відповідно до Закону України “Про місцеві вибори” представництво 

осіб однієї статі у виборчих списках 111 тези Міжнародної науково-практичної 

конференції (25 квітня 2018 року) кандидатів у депутати місцевих рад у 

багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30 відсотків 

загальної кількості кандидатів у виборчому списку. Однак лише в одній міській 

раді дотримались зазначеного показника, у інших же представництво жінок було 

меншим;  

щодо оплати праці. Середня заробітна плата жінок в Україні складає близько 

60 % від середнього доходу чоловіків. Така розбіжність спостерігається в різних 

регіонах, у містах і в селах, у представників різних професій та з різним рівнем 

освіти. У зв’язку з наявністю у жінок домашніх справ і обов’язків вони вимушені 

робити вибір на користь нижче оплачуваної роботи, проте з гнучким графіком. 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №6 (6) 2020 

219 

Отже, чоловіки виконують більше оплачуваної роботи, а жінки – неоплачуваної, 

такої як домашні справи, догляд за дітьми тощо;  

щодо наявних у суспільстві стереотипів. Жінка сприймається як 

домогосподарка, яка повинна виконувати усю хатню роботу, як берегиня, яка 

повинна захищати оселю та родину, як слабка стать, що потребує підтримки. 

Жінка повинна піклуватися про дітей, хоча обоє батьків мають однакові права та 

обов’язки щодо дітей. Часто жінкам відмовляють у працевлаштуванні, 

аргументуючи тим, що у випадку захворювання малолітніх дітей вони будуть 

брати відпустку, і не буде кому виконувати роботу [8, с. 111].  

Зі статистичних даних ми маємо три кластери проблеми щодо 

працевлаштування та кар’єрного зростання жінок, щодо стереотипу ролі жінок у 

суспільно-політичному житті; а також щодо оплати праці жінок. 

На нашу думку,основною проблемою щодо неефективності реалізації 

державної гендерної політики є несприйняття зазначених питань громадянами 

нашої країни. Так, проблеми нерівності щодо статей вважається надуманою або 

несуттєвою, оскільки є більш важливі питання для суспільства, у тому числі 

економічна криза, криза, пов’язана з пандемією, проблеми захворюваності,ю 

відсутності життєво важливих ліків тощо. Тому на сьогодні, на нашу думку, 

назріла реальна потреба у формуванні позитивного мислення щодо рівності жінок 

та чоловіків, формування гендерної культури. Саме формування гендерної 

культури повинно забезпечити реальні заходи щодо сприйняття населенням 

проблеми гендерної рівності та формування відповідальності за дії або 

бездіяльність, які спрямовані на забезпечення рівності обох статей. 

Тому потребує розробка та реалізація концепції формування гендерної 

культури або формування культури рівності статей. 

Наступною проблемою є формування реальних заходів запровадження 

гендерної рівності. Безліч законодавчих актів носять декларативний або 

непрозорий характер щодо забезпечення рівності жінок та чоловіків. На практиці 

такі заходи реалізувати важко, а іноді неможливо. 

Наприклад, Національним планом дій з виконання рекомендацій, викладених 

у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до 

восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію 

всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року [9], передбачено 

посилити співпрацю з міжнародними організаціями та донорським 

співтовариством. Разом з тим, було б доцільно вказати з якими організаціями 

посилити співпрацю і що саме розуміється під дією «посилити». 

Ще однією проблемою є майже відсутність соціальної реклами щодо ролей 

чоловіків та жінок у побутовій сфері, їх роль у вихованні дітей, у суспільно-

політичному та економічному житті суспільства. 
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Також існує проблема відсутності статистичних даних щодо жінок і 

чоловіків, пов’язаних не лише з працевлаштуванням, а й проблемами освіти, 

забезпечення заходів охорони здоров’я, жінок та чоловіків, які є соціально 

незахищеними, адже проблеми соціально незахищених жінок та чоловіків різні. 

Наступна проблема є невисвітленість у засобах масової інформації важливих 

подій щодо гендерної рівності, формування позитивного ставлення населення 

країни до цією проблеми, а також невисвітленість важливих нормативно-правових 

документів, які сприяють на практиці забезпеченню гендерної рівності.  

На сьогодні прийнято багато нормативно-правових документів в України, а 

саме головне 9 жовтня 2020 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів 

України, якою затверджується Типове положення про відповідальний підрозділ з 

питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та Типове положення про 

радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання та протидії насильству за ознакою статі [10]. Цим нормативно-

правовим документом передбачено запровадити дані структурні підрозділи та 

призначити радників в органах виконавчої влади. 

Зазначений нормативно-правовий документ забезпечує дотримання рівних 

прав та можливостей жінок в органах державної влади, а також в тих політиках, 

які ці органи влади формують та реалізують. Це дійсно важливий для формування 

державної гендерної політики документ. 

Тому постає наступна проблеми навчання зазначених фахівців та 

формування у них відповідної компетенції. На нашу думку, виникла потреба у 

запровадженні освітнього стандарту, спрямованого на підготовку фахівців з 

гендерних питань. 

Зазначені проблеми щодо формування та реалізації державної гендерної 

політики не є вичерпними, але вони є важливими та потребують вирішення з 

урахуванням проблем, які існують в сучасному суспільстві. 

Висновки. Проведений аналіз дає підстави зазначити, що існують 

фрагментарні дослідження щодо виокремлення сучасних проблем формування та 

реалізації державної гендерної політики України. Автором виокремленні наступні 

проблеми формування та реалізації державної гендерної політики України: по-

перше, несприйняття гендерної політики зазначених питань громадянами нашої 

країни, відсутність розуміння проблеми рівності між гендерами; по-друге, 

неефективність формування реальних заходів запровадження гендерної рівності; 

по-третє, відсутність соціальної реклами щодо ролей чоловіків та жінок у 

побутовій сфері, їх роль у вихованні дітей, у суспільно-політичному та 

економічному житті суспільства; по-четверте, відсутність статистичних даних 

щодо ролі жінок і чоловіків в різних сферах життєдіяльності суспільства; по-

п’яте, невисвітленість у засобах масової інформації важливих подій щодо 
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гендерної рівності, формування позитивного ставлення населення країни до цією 

проблеми, а також невисвітленість важливих нормативно-правових документів, 

які сприяють на практиці забезпеченню гендерної рівності; по-шосте, відсутність 

професійних осіб, які формуватимуть та реалізовуватимуть державну гендерну 

політику; по-шосте, навчання радників з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою 

статі та формування у них відповідної компетенції. 

У перспективі подальших розвідок передбачається проаналізувати досвід 

закордонних кураїн щодо ефективності формування та реалізації державної 

гендерної політики. 
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ДЕРЖАВНІ ЗЕМЛІ ПЕРЕДАНІ ОБ’ЄДНАНИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ 

ГРОМАДАМ 

Анотація. Обгрунтовано, що у сучасних умовах, що характеризуються 

нестабільною макроекономічною обстановкою в результаті глобальної фінансово-

економічної кризи, виникає необхідність створення умов для ефективного 

використання і охорони земель сільськогосподарського призначення. Від цього, 

багато в чому, залежить розвиток аграрного сектора економіки та забезпечення 

продовольчої безпеки, в цілому. Доведено, що, станом на 2017 рік , майже 1,4 

млн. га розпайованих земельних ділянок не використовуються. Близько 1 млн. 

осіб не обробляють і не здають земельні ділянки в оренду. Як наслідок, не 

використовуються земельні частки (паї) загальною площею 4,8 млн. га (12% від 

загальної площі сільськогосподарських угідь). Відтак, єдиний спосіб задіяти 

землю – здати її в оренду. Середній розмір орендної плати на рік становить 1093 

гривні за 1 гектар. 

Визначено, що державну земельну політику можна вважати такою, що 

перебуває у стадії формування та не повною мірою відповідає європейським і 

світовим критеріям і вимогам щодо належного управління земельними ресурсами. 

В Україні немає затвердженої на законодавчому рівні загальної стратегії розвитку 

земельних ресурсів і земельних відносин. 

Акцентовано увагу на тому, що, впродовж 2018–2019 років головними 

управліннями відповідними наказами передано у комунальну власність 788 

об’єднаних територіальних громад земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності загальною площею 1,7 млн гектарів. За 

оперативною інформацією станом на 10.08.2020 право комунальної власності 

зареєстровано на загальну площу 1,4 млн га (82 % від загальної реєстрації). 

Зазначено, що Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня 2020 р. 

підписав  Указ № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері 
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земельних відносин» та запевнив, що з 26 жовтня 2020 року усі громади мають 

отримати 2 млн га землі в комунальну власність та зможуть використовувати 

кошти від землекористування для розвитку і добробуту своїх громад.  

У зв'язку з наявністю такого регулювання  виникає питання, які  землі і, 

більше того, державні були передані новим Указом Президента органам місцевого 

самоврядування. Документ містить 5 пунктів, у яких президент просить: 

активізувати діяльність; опрацювати питання; вжити заходів щодо врегулювання 

питання; забезпечити супровід законопроектів; вжити заходів у межах, 

встановлених законодавством.  

Ключові слова: державні землі,  об'єднані територіальні громади, Кабінет 

Міністрів України, зниження продуктивності земель, управління землями 

місцевих громад. 
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STATE LANDS TRANSFERRED TO UNITED TERRITORIAL 

COMMUNITIES 

Abstract. It is substantiated that in modern conditions, characterized by an 

unstable macroeconomic situation as a result of the global financial and economic crisis, 

there is a need to create conditions for effective use and protection of agricultural land. 

The development of the agricultural sector of the economy and food security in general 

largely depend on this. It is proved that, as of 2017, almost 1.4 million hectares of 

distributed land plots are not used. About 1 million people do not cultivate and do not 

lease land. As a result, land shares with a total area of 4.8 million hectares (12% of the 

total area of agricultural land) are not used. Therefore, the only way to use the land is to 

lease it. The average rent per year is 1093 hryvnia per 1 hectare. 

It is determined that the state land policy can be considered as being in the process 

of formation and does not fully meet European and world criteria and requirements for 

proper land management. In Ukraine, there is no general legislative strategy for the 

development of land resources and land relations. 

Emphasis is placed on the fact that during 2018-2019, 788 united territorial 

communities of the main departments transferred state-owned agricultural land plots 

with a total area of 1.7 million hectares to communal ownership. According 

to operational information, as of August 10, 2020, the right of communal ownership was 

https://agropolit.com/blog/418-peredacha-zemli-u-komunalnu-vlasnist-de-vizmut-skilki-ta-komu-distanetsya
https://agropolit.com/blog/418-peredacha-zemli-u-komunalnu-vlasnist-de-vizmut-skilki-ta-komu-distanetsya
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registered for a total area of 1.4 million hectares (82% of the total registration). 

It is noted that the President of Ukraine Volodymyr Zelensky on October 15, 2020 

signed Decree № 449/2020 "On some measures to accelerate reforms in the field of land 

relations" and assured that from October 26, 2020 all communities should receive 2 

million hectares of land in communal ownership and will be able to use land use funds 

for the development and well-being of their communities. 

In connection with the existence of such regulation, the question arises as to which 

lands and, moreover, the state were transferred by a new Presidential Decree to local 

governments. The document contains 5 items in which the President asks: to intensify 

activities; process issues; take measures to resolve the issue; provide support for bills; 

take measures within the limits established by law. 

Keywords: state lands, united territorial communities, Cabinet of Ministers of 

Ukraine, reduction of land productivity, land management of local communities. 

Постановка проблеми. Земельна реформа, яка була розпочата в Україні 15 

березня 1991 року, переслідувала мету масштабного перерозподілу земель з 

одночасною передачею їх у приватну та колективну власність, а також у 

користування підприємствам, установам і організаціям з метою створення умов 

для рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, формування 

багатоукладної економіки, раціонального використання та охорони земель [1]. У 

сучасних умовах, що характеризуються нестабільною макроекономічною 

обстановкою в результаті глобальної фінансово-економічної кризи, виникає 

необхідність створення умов для ефективного використання і охорони земель 

сільськогосподарського призначення. Від цього, багато в чому, залежить розвиток 

аграрного сектора економіки та забезпечення продовольчої безпеки, в цілому. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у дослідження 

державно-правового регулювання використання та охорони державних 

земель  зробили: А. Алексенко, В. Даугуль, Н. Ільницька, К. Настечко та ін. 

Мета статті  визначити особливості передачі державних 

земель новоствореним об'єднаним територіальним громадам. 

Виклад основного матеріалу. 7 червня 2017 року  Кабінет Міністрів 

України прийняв Постанову «Деякі питання удосконалення управління в сфері 

використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної 

власності та розпорядження ними».[2]  Це був документ-аналіз стану держземель і 

набір пропозицій для зміни ситуацій 

Загалом Україна має 60,3 млн. га, або близько 6% території Європи. 

Сільськогосподарські угіддя  в Україні становлять близько 19% від 

загальноєвропейських, зокрема, рілля – близько 27%. Показник у перерахунку на 

одну особу є найвищим серед європейських країн – 0,9 га, тоді як в ЄС – 0,44 га. 
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Загалом площа сільськогосподарських земель – 42,7 млн. га (70%території 

України), а ріллі –  32,5 млн га (78,4% усіх сільськогосподарських угідь). Частка 

чорноземів оцінюється у 15,6–17,4 млн. га (8% світових запасів). 

Для господарського використання залучено понад 92% території України. 

Рівень розораності складає 54% (у розвинутих країнах Європи – не 

перевищує 35%). Така ситуація призвела до порушення екологічно 

збалансованого співвідношення сільськогосподарських угідь, лісів та водойм, що 

негативно вплинуло на стійкість агроландшафтів і зумовило значне техногенне 

навантаження на екологічну сферу. 

В Україні понад 1,1 млн. га підлягають консервації, 143,4 тис. га – 

порушених земель, які потребують рекультивації, та 315,6 

тис.га  малопродуктивних угідь. 

Найбільш істотним фактором зниження продуктивності земель і зростання 

деградації агроландшафтів є водна ерозія. Від неї постраждали 13,3 млн. га (32%), 

зокрема 10,6 млн. га орних земель. 

Інтенсивно розвиваються процеси лінійного розмиву та яроутворення. 

Площі  ярів – 140,4 тис. га, а їхня кількість перевищує 500 тис. га. Розмах 

земельної ерозії в окремих яружно-балкових системах перевищує середні 

показники у 10–20 разів Вітровій ерозії систематично піддаються понад 6 млн га 

земель, а пиловим бурям – до 20 млн. га. Важливими факторами у боротьбі з 

вітровою ерозією залишаються роботи зі створення системи полезахисних лісових 

смуг та інших захисних насаджень. Подолати інші проблеми можна за законної 

передачі землі ефективному власнику та запровадження еколого-економічної 

моделі господарювання. 

Станом на 2017 рік  майже 1,4 млн. га розпайованих земельних ділянок не 

використовуються. Близько 1 млн. осіб не обробляють і не здають земельні 

ділянки в оренду. Як наслідок, не використовуються земельні частки (паї) 

загальною площею 4,8 млн. га (12% від загальної площі сільськогосподарських 

угідь). Відтак, єдиний спосіб задіяти землю – здати її в оренду. Середній розмір 

орендної плати на рік становить 1093 гривні за 1 гектар. 

У державній власності перебувало 10,4 млн. га сільськогосподарських угідь, 

з яких 3,2 млн га – у постійному користуванні державних підприємств, установ та 

організацій, 2,5 млн. га – у запасі (не надані у власність та користування), решта – 

в оренді. У зв’язку з цим, землі використовуються нераціонально та деколи 

незаконно (рейдерські захоплення). 

За останні 20 років у середньому по Україні вміст гумусу зменшився 

на 0,22% в абсолютних величинах, що є значним відхиленням від норми, оскільки 

для його збільшення в ґрунті на 0,1% в природних умовах необхідно 25–30 років. 

Причина цього явища – відсутність Закону України «Про охорону родючості 
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ґрунтів», порушення сівозміни, відсутність контролю за недобросовісними 

орендарями. В кінцевому результаті це призводить до ґрунтоперевтоми. 

Було вказано, що державну земельну політику можна вважати такою, що 

перебуває у стадії формування та не повною мірою відповідає європейським і 

світовим критеріям і вимогам щодо належного управління земельними ресурсами. 

В Україні немає затвердженої на законодавчому рівні загальної стратегії розвитку 

земельних ресурсів і земельних відносин.[2] 

Повернення органам місцевого самоврядування повноважень щодо 

управління землями місцевих громад за межами населених пунктів, якого вони 

були позбавлені з 1 січня 2002 року із набранням чинності чинним Земельним 

кодексом України, слід вважати чи не найголовнішим завданням реальної 

децентралізації. Фактично, обрані місцевим населенням органи місцевого 

самоврядування у даний час контролюють лише близько десятої частини 

неприватизованих земель, в той же час, управлінські рішення, які приймаються 

призначеними із Києва чиновниками територіальних органів Держгеокадастру, 

далеко не завжди можуть розглядатися як такі, що відповідають інтересам 

сільських громад. Обмеження «земельної» юрисдикції органів місцевого 

самоврядування лише межами населених пунктів невиправдано ускладнює 

розвиток громад, зменшує матеріальну основу місцевого самоврядування. До того 

ж, це не узгоджуються з одним із основних принципів демократичного 

суспільства, який визнаний у світі – принципом повсюдності місцевого 

самоврядування.  

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. 

№ 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 

територіальних громад», головними управліннями Держгеокадастру в областях  

здійснювалась передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад 

(далі – ОТГ). 

За даними Держгеокадастру, у 2018 р. Кабмін передав до власності 646  ОТГ  

(із запланованих 665) понад 1,5 млн. газемель. Водночас, згідно з даними 

Державного реєстру речових прав,станм на червень 2019р., право комунальної 

власності було зареєстровано менш ніж на половину цих земель, а інша половина  

юридично залишається у власності держави!  

Впродовж 2018–2019 років головними управліннями відповідними наказами 

передано у комунальну власність 788 ОТГ земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 

1,7 млн гектарів. За оперативною інформацією станом на 10.08.2020 право 

комунальної   власності   зареєстровано   на  загальну  площу  1,4  млн га (82 % від  

https://agropolit.com/news/11573-u-vlasnist-obyednanih-gromad-bulo-peredano-agrarnoyi-zemli-vartistyu-ponad-15-mlrd
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загальної реєстрації). 

Тож наразі розпочата ще 2017 р. земельна децентралізація швидко відбулася 

на папері, а  насправді затягнулася на роки. Вказане пов’язано із вибірковим 

процесом проведення інвентаризації землі Держгеокадастром та неналежним 

чином оформлення документації на земельні ділянки, що передаються. Як відомо, 

договори оренди земельних ділянок, укладені органами Держгеокадастру, та 

документація з проведеної Держгеокадастром інвентаризації земель, які перейшли 

у комунальну власність, так і не передаються в громади. Поширеним явищем 

стали помилки під час формування земельних ділянок, що потребує переробки 

документації і внесення змін до кадастру. До того ж, громадам передані були не 

всі землі, навіть із земель сільськогосподарського призначення. Найчастіше 

господарські двори, які, згідно із законом, стали комунальною власністю всупереч 

законодавству, органи Держгеокадастру продовжують притримувати у своєму 

розпорядженні. 

Ці проблеми мають системний характер та показують небажання політичної 

еліти і державних органів надавати громадам повноту повноважень. Землі 

передаються частково, а коли громади проводять інвентаризацію своєї території 

самостійно, виявляються нові земельні масиви, про які раніше державний орган 

ніби не знав. В окремих громадах захованих земель перебуває понад 2000 га, 

причому — це як сільськогосподарські землі, так і ліси. 

Конституційний  суду  України 25 червня 2019 року у справі за 

конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони 

земель сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними» від 7 червня 2017 року визнав  такою, що Постанова не 

відповідає  Конституції України (є неконституційною), та втрачає чинність з дня 

ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.[3] 

Водночас, Закон України № 2498-VIII від 10 липня 2018 р. передав до 

комунальної власності земельні ділянки ліквідованих КСП.[4] 

Рік тому в ці дні українська земельна реформа входила в свою найактивнішу 

за 20  років фазу. Нова влада декларувала обіцянку відкрити ринок землі було 

проговорено чітко і найбільш послідовно виконувалася. 13 листопада 2019 року 

Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроект 2178-10, який 

скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. За 

проголосували 240 депутатів. 227 з фракції "Слуга народу" і 13 нефракційних.  В 

березені 2020 року  влада зрозуміла, що знаходиться в патовій ситуації - навіть 

розглянувши 4000 правок і зламавши через коліно тих, хто сумнівається 

депутатів, прийняття закону про ринок землі означало вибух громадського 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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спротиву. Законопроект був перекроєний і на виході був «реформа без реформи». 

Ніяких юрлиць, ліміти на концентрацію навіть для громадян України в 100 га, 

обов'язковий референдум про допуск іноземців. 31 березня 2020 року 259 

народних депутатів ухвалили закон про ринок землі: Слуга народу - 206 голосів, 

Європейська солідарність - 23 Голос - 13 Довіра - 12 позафракційні - 5. Президент 

Володимир Зеленський знаходився в Раді під час голосування. 

Президент Володимир Зеленський підписав закон 552-IX (реєстраційний 2178-10) 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення».[5] З моменту публікації закону 552-IX  

Кабмін протягом шести місяців повинен був зробити ще дві речі: запустити 

доступну земельну іпотеку для фізичних та юридичних осіб (в тому числі 

фермерів) та створити Фонду розвитку сільських територій (гроші з нього 

надходитимуть на інфраструктуру, енергозбереження, освіту та медицину у 

сільській місцевості і держпрограми розвитку малих і середніх 

сільськогосподарських товаровиробників). 

15 квітня 2020 року група з 45 народних депутатів, переважно ОПЗЖ і 

«Батьківщина» підписала звернення до Конституційного суду України, 

вимагаючи розглянути, чи відповідає ухвалений парламентом закон про продаж 

землі Конституції України. Це була бомба уповільненої дії, яку влада тоді 

проігнорувала. 

29 вересня 2020 року Конституційний суд анонсував засідання і винесення 

рішення щодо конституційності закону про ринок землі, проте в останній момент 

переніс засідання. КС на завершальному етапі по землі. Йдеться про тлумачення 

13 і 14 статей як базових для розуміння права на землю.  В листопада 2020 року 

винесення рішення КС вже двічі переносилося через відсутність представника 

Президента  та відсутність кворуму. 

Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня 2020 р. підписав  Указ 

№ 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних 

відносин» та запевнив, що з 26 жовтня 2020 року усі громади мають отримати 

2 млн га землі в комунальну власність та зможуть використовувати кошти від 

землекористування для розвитку і добробуту своїх громад. Це відбулося під 

час Национального земельного форуму.[6] 

У зв'язку з наявністю такого регулювання  виникає питання, які  землі і, 

більше того, державні були передані новим Указом Президента органам місцевого 

самоврядування. Документ містить 5 пунктів, у яких президент просить: 

активізувати діяльність; опрацювати питання; вжити заходів щодо врегулювання 

питання; забезпечити супровід законопроектів; вжити заходів у межах, 

встановлених законодавством. В пунктах немає ніякої конкретики щодо того, які 

кроки мають бути зроблені на його виконання, і не передбачені ніякі нові права 

https://agropolit.com/dosye/zelenskiy-volodimir-oleksandrovich
https://agropolit.com/zakonodavstvo/517-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukrayini-schodo-obigu-zemel-silskogospodarskogo-priznachennya
https://agropolit.com/blog/418-peredacha-zemli-u-komunalnu-vlasnist-de-vizmut-skilki-ta-komu-distanetsya
https://agropolit.com/blog/418-peredacha-zemli-u-komunalnu-vlasnist-de-vizmut-skilki-ta-komu-distanetsya
https://agropolit.com/blog/418-peredacha-zemli-u-komunalnu-vlasnist-de-vizmut-skilki-ta-komu-distanetsya
https://agropolit.com/blog/418-peredacha-zemli-u-komunalnu-vlasnist-de-vizmut-skilki-ta-komu-distanetsya
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органів місцевого самоврядування на отримання у власність державних земель. 

Більше того, в Указі № 449/2020 відсутні й терміни його виконання. Таким чином, 

сам Указ Президента від попри широкий його розголос, не встановлює ніякого 

нового регулювання та не дає нових прав місцевому самоврядуванню на 

отримання земель. Його положення, що несуть виключно декларативний 

характер, неможливо сприймати інакше, як публічну заяву про позицію 

Президента з питання передачі державних земель до комунальної власності.  

Під час виступу 15 жовтня на форумі «Земля-народу», Голова Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру заявив, що 10,4 млн га 

землі с/г призначення державної форми власності не існує. Згідно з даними 

Державного земельного кадастру, після передачі понад 2 млн. га землі в Україні, 

безпосередньо в Держгеокадастрі, залишається 750 тис. га землі державної форми 

власності сільськогосподарського призначення. Ця земля знаходиться на 

правовому титулі – на акті постійного користування. Йдеться про землю 

Національної академії наук України, Міністерства оборони, Державної 

пенітенціарної служби, Міністерства освіти, а також колишніх державних 

підприємств Міністерства АПК, які сьогодні передані до Фонду держмайна на 

приватизацію. Ці землі обробляють 1166 державних підприємств та установ по 

всій державі. Сьогодні земельний баланс України має похибку більше 5 млн. га 

землі: де ця земля? В Україні утворилися чиновницькі клани, які використовували 

свій адмінресурс для незаконної приватизації земель. Уже з 2010-го року такі 

землі оформлювались як «землі особистого селянського господарства». Під таким 

формулюванням землі не підпадали під мораторій, їх можна було вільно 

продавати. Земля знаходиться у приватній власності чиновників, усіх тих людей, 

які бували у владі. землі, які виведені були з державної у приватну власність, були 

виведені не просто землі с/г призначення, а і надра, нафтогазові родовища в 

Полтавській області, ельмінітів унікальні запаси у Житомирській області, які 

калькулюються і капіталізуються мільярдами доларів, запаси унікальні літію 

виведені у приватну власність по 2 га, запаси бурштину від Волині, Рівного до 

Житомирщини, і ряд інших надер по 2 га у безоплатній приватизації.[7] 

Під час виступу 15 жовтня на форумі «Земля-народу», Голова Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру заявив, що 10,4 млн га 

землі с/г призначення державної форми власності не існує. Згідно з даними 

Державного земельного кадастру, після передачі понад 2 млн. га землі в Україні, 

безпосередньо в Держгеокадастрі, залишається 750 тис. га землі державної форми 

власності сільськогосподарського призначення. Ця земля знаходиться на 

правовому титулі – на акті постійного користування. Йдеться про землю 

Національної академії наук України, Міністерства оборони, Державної 

пенітенціарної служби, Міністерства освіти, а також колишніх державних 
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підприємств Міністерства АПК, які сьогодні передані до Фонду держмайна на 

приватизацію. Ці землі обробляють 1166 державних підприємств та установ по 

всій державі. Сьогодні земельний баланс України має похибку більше 5 млн. га 

землі- де ця земля? З 2020р в Україні утворилися чиновницькі клани, які 

використовували свій адмінресурс для незаконної приватизації земель. Уже з 

2010-го року такі землі оформлювались як «землі особистого селянського 

господарства». Під таким формулюванням землі не підпадали під мораторій, їх 

можна було вільно продавати. Землі, які виведені були з державної у приватну 

власність, були виведені не просто землі с/г призначення, а і надра, нафтогазові 

родовища в Полтавській області, ельмінітів унікальні запаси у Житомирській 

області, які калькулюються і капіталізуються мільярдами доларів, запаси 

унікальні літію виведені у приватну власність по 2 га, запаси бурштину від 

Волині, Рівного до Житомирщини, і ряд інших надер по 2 га у безоплатній 

приватизації. 

Висновки. Отже, з метою забезпечення виконання Указу Президента 

України від 15 жовтня 2020 р. № 449, яким передбачено передачу земель 

сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності, 

Кабінет Міністрів України постановою від 16 листопада 2020 р. № 1113, через 

місяць після указу, ухвалив деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері 

земельних відносин. [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16] 

Так, уряд доручив Держгеокадастру прискорити проведення інвентаризації 

земель сільськогосподарського призначення державної власності. Передача таких 

земель у комунальну власність має початися 17 листопада 2020 року. 

Мінекономіки доручили супроводження законопроектів щодо фінансової 

підтримки фермерських господарств, удосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин, встановлення прозорої процедури 

проведення електронних земельних аукціонів. 

А ось органам місцевого самоврядування Кабмін порадив зареєструвати 

право комунальної власності на отримані земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення у порядку, встановленому законом. У разі 

відмови органів місцевого самоврядування від підписання акта приймання-

передачі земельних ділянок, вжиття заходів до включення відповідних земельних 

ділянок до переліку земельних ділянок, права на які виставляються на земельні 

торги. 
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СПЕЦИФІКА МІЖНАРОДНИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Анотація. Стаття, присвячена дослідженню специфіки міжнародних 

публічних закупівель Україною товарів та послуг, які призвані забезпечити якісне 

функціонування публічних органів управління державою, та суспільних 

організацій та, які не виробляються підприємствами на теренах країни. 

Головними функціями держави в сфері міжнародних закупівель є закупівля 

товарів, робіт та послуг для задоволення найважливіших суспільних потреб, яка 

здійснюється на основі раціонального використання державних коштів та 

розвитку конкурентної економіки, не допущення  Правове регулювання 

організації публічних закупівель в Україні здійснюється рядом законодавчих 

актів, в тому числі:  Законом України «Про здійснення державних закупівель». 

Режим укладення договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг 

регламентується  Законом України “Про особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської діяльності” для організацій та підприємств, які 

функціонують в умовах монополії та забезпечують населення послугами 

водопостачання, поштового зв’язку, транспорту тощо. Положення щодо 

запроваджуються система електронних закупівель та електронна система 

прописано Законом України «Про публічні закупівлі». Стратегія реформування 

системи публічних закупівель «дорожня карта» прописує основні задачі, які 

mailto:poboss1978@gmail.com
mailto:poboss1978@gmail.com
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-18
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покладаються на суспільство і владу, згідно з якими останні повинні 

контролювати, які саме товари, роботи та послуги закуповуються державними 

інституціями, органами місцевого самоврядування за рахунок відповідних 

бюджетів, чому саме такі товари та послуги вважаються необхідними для 

суспільних потреб, якою є загальна вартість таких товарів та послуг, яким чином 

проводяться процедури закупівлі. 

Крім того, однією з проблем сфери публічних закупівель є питання проявів 

корупції. Підвищення рівня прозорості дій замовників та відповідальності 

посадових осіб є головним чинником виявлення та запобігання корупції. 

В роботі здійснено аналіз видів та порядок проведення відкритих торгів, 

порядок проведення конкурентного діалогу та переговорної процедури 

закупівель, процедуру проведення допорогових закупівель, специфіку 

електронних та міжнародних закупівель.  

В роботі приділено увагу принципам та організації міжнародних закупівель. 

Важливість досліджень механізмів міжнародних публічних закупівель 

сьогодення, пов’язано з світовим викликом перед суспільством пандемією Сovid-

19 та нагальною потребою України закупівлі вакцини в закордонних виробників. 

Ключові слова: міжнародні закупівлі, публічні закупівлі, територіальні 

громади, митний кордон, торги, переговори, допорогові закупівлі. 
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SPECIFICITY OF INTERNATIONAL PUBLIC PROCUREMENT 

Abstract. The article is devoted to the study of the specifics of international public 

procurement of goods and services in Ukraine, which are designed to ensure the proper 
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functioning of public authorities and public organizations and which are not produced 

by enterprises in the country. The main functions of the state in the field of international 

procurement are the procurement of goods, works and services to meet the most 

important social needs, which is based on the rational use of public funds and the 

development of a competitive economy, prevention of legal regulation of public 

procurement in Ukraine. : Law of Ukraine "On Public Procurement". The regime of 

concluding contracts for the purchase of goods, works and services is regulated by the 

Law of Ukraine “On Peculiarities of Procurement in Certain Spheres of Economic 

Activity” for organizations and enterprises operating in a monopoly and providing the 

population with water supply, postal services, transport, etc. Provisions on the 

introduction of the electronic procurement system and the electronic system are 

prescribed by the Law of Ukraine "On Public Procurement". The strategy of reforming 

the public procurement system "road map" prescribes the main tasks assigned to society 

and government, according to which the latter must control which goods, works and 

services are purchased by state institutions, local governments at the expense of 

appropriate budgets, why such goods and services are considered necessary for public 

needs, which is the total cost of such goods and services, how procurement procedures 

are conducted. 

In addition, one of the problems in the field of public procurement is the issue of 

corruption. Increasing the level of transparency of customer actions and accountability 

of officials is a major factor in detecting and preventing corruption. 

The paper analyzes the types and procedure of open bidding, the procedure of 

competitive dialogue and negotiated procurement procedure, the procedure of pre-

threshold procurement, the specifics of electronic and international procurement. 

The paper pays attention to the principles and organization of international 

procurement. The importance of research into the mechanisms of international public 

procurement today is related to the global challenge to society of the Pavid-19 pandemic 

and the urgent need of Ukraine to purchase vaccines from foreign manufacturers. 

Keywords: international procurement, public procurement, territorial 

communities, customs border, bidding, negotiations, pre-threshold procurement.  

Постановка проблеми. Важливість досліджень механізмів міжнародних 

публічних закупівель сьогодення, пов’язано з світовим викликом перед 

суспільством пандемією Сovid-19. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і практичні основи 

організації державних закупівель розкрито у наукових працях В. Пономарьова, 

О. Покрещука, В. Смиричинського, О. Юлдашева, В. Федоровича, 

Ф. Шатковського та ін. Важливість досліджень механізмів міжнародних 

публічних закупівель сьогодення, пов’язано з світовим викликом перед 
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суспільством пандемією короновірусу. Враховуючи всесвітній масштаб проблеми 

та обмеженість по-перше кількості світових виробників вакцини та по-друге, 

обмеженість у кількості. виробництва вакцин для боротьби з Сovid-19 на першому 

етапі, проблема перейшла в область політичного, гуманітарного та соціо-

психологічного характеру.  

Метою статті є дослідження специфічних особливостей міжнародних 

публічних закупівель, визначення основних відмінностей в міжнародних 

закупівлях та організації публічних закупівель на території країни, дослідити роль 

міжнародних організацій в процесі здійснення закупівель. Визначити роль 

міжнародних митних організацій в процесі митного переміщення товарів та 

послуг через митний кордон країни.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Економіка України є складовою 

частиною світової економічної системи, взаємозв’язок між якими здійснюється 

шляхом зовнішньоекономічної діяльності. На рисунку 1 представлено показники 

зовнішньоторговельного балансу України за період з 2005 по 2019 роки. 

Аналіз показників зовнішньоторгівельного балансу на протязі всього 

аналізованого періоду показує, що в Україні на 6-8 % переважає імпорт товарів та 

послуг, що є негативним у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.  

Рис. 1. Зовнішньоторгівельний баланс України 2005-2019 рр. 

розроблено автором на основі [1] 

На рисунку 2 представлено динаміку імпорту товарів та послуг Україною за 

2018-2019 рр. Як видно, тенденція зростання імпорту має як в групі закупівлі 

товарів, так і в групі закупівлі послуг.  
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Рис. 2. Структура імпорту товарів та послуг України 2018-2019 рр., (млн. $) 

власна розробка на основі [2] 

Вибір Європейського вектору розвитку, зумовлений прагненням України до 

відновлення європейської сутності держави з основами державної незалежності, 

національної безпеки, політичної стабільності, економічного розвитку, 

інтелектуального прогресу. ЄС виступає одним із світових центрів розвитку, 

якому належить провідна роль у сучасній міжнародній системі, що безумовно 

створює бажання України у співпраці. Означена співпраця має необмежений 

перелік векторів співпраці, зокрема і вектор міжнародних публічних 

закупівель. Міжнародний поділ праці, світовий ринок, світове господарство з їх 

основними компонентами перетворилися в найважливіші чинники розвитку 

людства. 

З 18 травня 2016 року Україна офіційно приєдналася до Угоди СОТ про 

державні закупівлі (Government Procurement Agreement – GPA). Це дало 

можливість українським компаніям брати участь у публічних закупівлях 48 країн-

учасниць GPA на умовах рівного ставлення до місцевих та іноземних компаній. 

Загальний об’єм ринку держзакупівель СОТ оцінюється в 1,7 трильйони доларів 

США [3]. Основною метою є надання бізнесу інформації щодо механізмів 

міжнародних публічних закупівель, у тому числі Угоду СОТ про державні 

закупівлі. Проведення консультацій дає можливість українського бізнесу 

опанувати нові експортні ринки [4]. 

У Стратегії реформування системи публічних закупівель зазначено, що «… 

головними функціями держави у сфері міжнародних закупівель є закупівля 

товарів, робіт та послуг для задоволення найважливіших суспільних потреб, яка 

здійснюється на основі раціонального використання державних коштів та 

розвитку конкурентної економіки» [5]. Суспільні потреби варто розуміти як 

потреби держави і територіальної громади, необхідні для виконання своїх 
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конституційних функцій (законотворчість, державне управління, регулювання 

економіки, справляння податків, забезпечення прав людини, боротьбу з 

правопорушеннями, збереження цілісності держави, недоторканості кордонів 

держави, збереження природних ресурсів тощо). До потреб територіальної 

громади автором віднесено потребу у високій якості життя громади, яка 

реалізується у методичному обслуговуванні, освіті, безпеці, транспортному 

забезпеченні, комунально-побутових умовах, культурному розвитку тощо. 

Правове регулювання процесу здійснення публічних закупівель забезпечує 

Закон України «Про публічні закупівлі» [6]. Головною метою цього закону є 

«забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення 

конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам 

корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції» [6]. Характерною 

особливістю діяльності держави є багатовекторність внутрішніх та зовнішніх 

функцій, які в сукупності забезпечують вирішення політичних, соціально-

економічних, правових, фінансових, оборонних та інших питань життєздатності 

суспільства. Більшість закупівель здійснюється на внутрішньому ринку. Законом 

України «Про публічні закупівлі» передбачено процедури відкритих торгів, 

конкурентного діалогу, переговорної процедури, допорогових закупівель. Втім 

частина товарів та послуг закуповується на закордонних ринках.  

Предметом дійсного дослідження виступає специфіка міжнародних 

публічних закупівель. Закупівлі за кордоном, мають свою особливість, яка 

полягає: по-перше, постачальником товарів та послуг виступає закордонний 

виробник, що не дає можливості здійснити прямі тендерні закупівлі, по-друге, 

товари знаходяться за митним кордоном країни і постає питання їх переміщення 

через митний кордон. Означені дії підпадають під дії Митного кодексу України, 

згідно з яким забезпечується організація переміщення товарів та послуг через 

митний кордон України. 

Товари та послуги, які виступають об’єктами міжнародних публічних 

закупівель, слід виокремити в дві групи: 

– товари та послуги, які необхідні задля забезпечення якісного

функціонування органів державної (публічної) влади та організацій з виконання 

функцій забезпечення життєдіяльності держави та суспільства, які відсутні чи не 

відповідають техніко-технологічним вимогам на вітчизняному ринку; 

– «…товари та послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо

закупівлі, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що 

забезпечує формування та реалізації державної політики у сфері охороно 

здоров’я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі» [7]. 

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 
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закріплено зобов’язання України щодо приведення системи публічних закупівель 

у відповідність зі стандартами ЄС. 

Питання публічних закупівель прописані в Угоді про асоціацію, яка 

передбачає забезпечення взаємного доступу до ринків публічних закупівель ЄС та 

України на основі адаптації законодавства України у сфері публічних закупівель 

до acquis ЄС у сфері публічних закупівель. Суспільство та влада повинні 

контролювати, які саме товари, роботи та послуги закуповуються державними 

інституціями, органами місцевого самоврядування за рахунок відповідних 

бюджетів, чому саме такі товари та послуги вважаються необхідними для 

суспільних потреб, якою є загальна вартість таких товарів та послуг, яким чином 

проводяться процедури закупівлі. Для досягнення зазначених результатів 

необхідно забезпечити прозорий, чітко структурований, комплексний 

економічний аналіз та моніторинг функціонування системи публічних закупівель. 

Розглянемо організацію закупівель Україною ліків на закордонних ринках. 

Закупівлі ліків до 2015 року були для України болючим питанням: за даними СБУ 

до 40 % коштів, виділених на закупівлю ліків, переплачувалось і розкрадалось. 

Через що дуже мало пацієнтів були забезпечені лікуванням. У 2015 р. було 

прийнято закон, що дозволяє здійснювати закупівлі ліків для України із 

залученням міжнародних організацій. Вирішальним моментом для запровадження 

цієї реформи стала критична ситуація з майже річною затримкою тендерів на 

закупівлю ліків і вакцин у 2014 р. Більше того, частина коштів у розмірі 53 

млн. грн., перерахованих компаніям-дистриб’юторам на закупівлю препаратів для 

хворих на СНІД, не була використана – ліки не поставлені, а кошти не 

повернуті [8]. 

У подальшому закупівлі препаратів для України здійснюється в рамках 

«Програми розвитку ООН», Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та британською 

закупівельною агенцією Crown Agents, з якими МОЗ співпрацювало в напрямку 

закупівель раніше. Усі організації, визначені ухваленим Парламентом законом, та 

мають значний досвід у галузі медичних закупівель. Так, ЮНІСЕФ працює у 190 

країнах є світовим лідером у сфері закупівель вакцин. ПРООН діє у 170 країнах, 

допомагаючи їм у забезпеченні сталого розвитку та подоланні бідності. Crown 

Agents працює в понад 100 країнах та має 185 років досвіду в міжнародних 

закупівлях [8]. 

Державні закупівлі через міжнародні організації дозволяють увозити в 

Україну нові препарати, що пройшли міжнародну перевірку якості та 

сертифікацію, можуть подаватися на тендер, реєструються в Україні за 

спрощеною процедурою. За оцінкою Рахункової палати, закупівлі через 

міжнародні організації дозволили заощадити до 39 % бюджетних коштів. Деякі 

ліки купуються у 67 разів дешевше, ніж це робив МОЗ до 2015 р. Кількість 
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додатково закуплених ліків на заощаджені кошти за деякими програмами сягає 

70 %. Понад 60 % ліків міжнародні організації закуповують у виробників, а це 

означає, що українці отримують якісні препарати за ринковими 

цінами. Ефективність міжнародних закупівель на противагу закупівлям через 

систему Прозорро показують тендери на місцях: регіональні онкодиспансери та 

державні установи закуповують ліки до 300 % дорожче, ніж міжнародні 

організації [9]. 

4 серпня 2020 року Міністерство охорони здоров’я видало наказ № 1781 

«Про утворення та принципи формування наглядової ради державного 

підприємства «Медичні закупівлі України»». ДП ««Медичні закупівлі України» 

створювалося в рамках закупівельної реформи в міністерстві з метою 

перебирання від МОЗ закупівельної функції та організації професійних закупівель 

в інтересах українських пацієнтів. Для організації та проведення закупівель ліків 

підприємство отримує бюджетні кошти. Наразі підприємство уповноважене на 

здійснення закупівель на суму 15 млрд. грн. Усе це передбачає необхідність 

безпрецедентної прозорості та неупередженості процесі утворення Наглядової 

ради [10]. Особливої прозорості закупівлі та розподілення лікарських препаратів 

набуває закупівля вакцини від коронавірусу, на яку Україна виділить 2,6 млрд. 

гривен. Загалом на боротьбу з COVID-19 наступного року в Україні буде виділено 

19,4 млрд. гривень. Згідно повідомлення міністра фінансів С. Марченко до 2023 р. 

в Україні є реальна можливість забезпечити видатки на охорону здоров’я на рівні 

5 %. Іде збільшення у 2021 р. до 4,2 % ВВП на охорону здоров’я порівняно з 3,4 % 

в цьому, заплановано вийти на рівень 5 % у 2023 р. Крім вакцин, планується 

виділити 16 млрд. гривень за програмою медицинських гарантій. Ще 1 млрд. 

гривень виділять на запобігання COVID-19 в школах. 

У вересні міністр охорони здоров’я М. Степанов повідомив про перемовини з 

компанією Astra Zeneca щодо майбутньої закупівлі вакцин. Також переговори 

йдуть з іншими компаніями-лідерами, які перебувають на третій стадії 

випробувань. Раніше також повідомляли, що вакцина, розроблена китайською 

компанією, в Україні буде коштуватиме 1 тис. грн. Нею вакцинуватимуть у першу 

чергу лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з 

хронічними захворюваннями. Головний санітарний лікар України В. Ляшко 

повідомляв, що вакцина проти COVID-19 для масового використання з’явиться в 

Україні не раніше березня 2021 р. [11]. 

Прозорість сфери публічних закупівель також передбачає опублікування 

нормативної бази, детальних рекомендацій, роз’яснень, методик та стандартів, 

відповідних рішень щодо процедур закупівлі. Чіткі передбачувані правила, прості 

умови участі в процедурах, стандартні документи, чіткий розподіл 

відповідальності між інституціями, фахівцями та органами, які контролюють, 

https://lb.ua/tag/18306_koronavirus_sarscov2_ta_covid19
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обмежують можливості посадових осіб приймати необґрунтовані чи неправомірні 

рішення щодо закупівлі товарів, робіт (послуг) і, таким чином, знижують ризики 

корупції. 

Наряду із державним та суспільним контролем, при переміщенні через 

митний кордон суттєву допомогу надає Всесвітня митна організація (ВMО), яка є 

міжурядовою міжнародною організацією зі штаб-квартирою в Брюсселі (Бельгія). 

Членами ВМО є митні адміністрації майже всіх країн світу (174 митні служби) 

[12]. Це міжнародно визнаний центр митної експертизи, відіграє лідируючу роль в 

обговоренні, розвитку та удосконалення митної справи. Основними функціями 

ВМО виступають розробка міжнародних документів з питань класифікації 

товарів, митної вартості, правил походження товарів, послуг, митних послуг, 

боротьби з правопорушеннями при переміщенню товарів через митні кордони. 

ВМО розробило Гармонізовану систему опису та кодування товарів, яка 

використовується в цілях розрахунку митних тарифів та ведення міжнародної 

митної статистики. Ця система включає біля 5000 товарних позицій із 

рекомендаціями досягнення єдиної класифікації товарів.  

У ст. 2 Митного кодексу України визнано, що «митна політика є системою 

принципів і напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх інтересів та 

безпеки за допомогою митно-тарифних і нетарифних заходів регулювання 

зовнішньої торгівлі» [18].  

Висновки. Дослідження механізму міжнародних публічних закупівель дали 

можливість сформувати особливості закупівель товарів та послуг, які не 

виробляються в країні. Предметом дослідження закупівель виступили медичні 

препарати. Закупівлі препаратів для України здійснюється в рамках «Програми 

розвитку ООН», Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та британською закупівельною 

агенцією Crown Agents, з якими МОЗ співпрацювало в напрямку закупівель 

раніше. Державні закупівлі через міжнародні організації дозволяють увозити в 

Україну нові препарати, що пройшли міжнародну перевірку якості та 

сертифікацію. Зміна механізму міжнародних закупівель ліків унеможливило 

розкрадання коштів в ланцюгу закупівель.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК 

БАЗОВОГО КОМУНІКАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Анотація. В статті вивчено сучасний стан впровадження Інформаційно-

комунікаційних технологій для створення та розвитку сервісів розбудові та 

трансформації системи охорони здоров’я в Україні. Розглянуто питання 

цифровізації всієї системи та зміна напрямку рішень в публічному 

адмініструванні та публічному управлінні відповідно до можливостей збору та 

обміну інформацією. Розглянуто впровадження та розуміння терміну Електронна 

система охорони здоров’я у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. 

Викладено основні етапи становлення Електронної системи охорони здоров’я в 

Україні. Розглянуто функціонування та вектор розвитку електронної системи 

охорони здоров’я, вивчена гібридна модель її розробки (центральну базу даних 

розробляє і адмініструє Національна служба здоров’я України, а сервісний 

інтерфейс для користувачів розробляють приватні структури). Визначено, що  

така модель є найоптимальнішою в умовах обмежених ресурсів та сприяє 

створенню сервісів вищої якості за рахунок конкуренції між приватними 

виробниками. Розглянуто та наведено приклади інтеграції Електронної системи 

охорони здоров’я з іншими реєстрами державних органів влади, та вплив такої 

інтеграції на публічне управління та адміністрування як на рівні країни так і на 

рівні місцевого самоврядування.  

Проаналізовано інші державні сервіси, які не мають інтеграції з центральною 

базою даних Електронної системи охорони здоров’я, визначені їх позитивні та 

негативні сторони та можливості подальшого розвитку. 

Вивчені регіональні програми які створюють та використовують різні 

інформативно-комунікативні  технології,  визначені  їх  можливості  та   подальші  
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шляхи розвитку. 

Вивчено сучасний стан публічного адміністрування та публічного управління 

телемедичних мереж Одеської, Запоріжської, Полтавської, Дніпропетровської та 

Харківської областей. Визначені їх сильні та слабкі сторони. Визначено та 

проаналізовано вклад телемедичних мереж в подолання спалаху гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 в 

Україні. 

Ключові слова: Інформаційно-комунікаційні технології в охороні здоров’я, 

Електронна система охорони здоров’я, e-Health, Телемедицина, Медичні 

інформаційні системи, Цифрові системи охорони здоров’я, Національна служба 
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THE CURRENT STATE OF THE ELECTRONIC HEALTHCARE SYSTEM AS 

A BASIC COMMUNICATIVE COMPONENT OF PUBLIC ADMINISTRATION 
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Abstract. The article examines the current state of the implementation of 

Information and Communication Technologies for the creation and development of 

services for the development and transformation of the healthcare system in Ukraine. 

The issues of digitalization of the entire system and changing the direction of decisions 

in public administration and public administration in accordance with the possibilities of 

collecting and exchanging information are considered. The introduction and 

understanding of the term Electronic Healthcare system in domestic and foreign 

scientific literature are considered. The issues of digitalization of the entire system and 

changing the direction of decisions in public administration and public administration in 

accordance with the possibilities of collecting and exchanging information are 

considered. The introduction and understanding of the term Electronic Healthcare 

system in domestic and foreign scientific literature are considered. It has been 

determined that such a model is optimal in conditions of limited resources and 

contributes to the creation of high-quality services due to competition between private 

producers. The examples of the integration of the Electronic Healthcare System with 
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other registers of state authorities are considered and presented, and the impact of such 

integration on public administration and administration both at the country level and at 

the local government level. 

Analyzed other government services that do not have integration with the central 

database of the Electronic Healthcare System, certain of their positive and negative 

sides and opportunities for further development. 

Studied regional programs that create and use various information and 

communication technologies, their specific capabilities and further development paths.  

The current state of public administration and public administration of 

telemedicine networks in Odessa, Zaporizhzhia, Poltava, Dnipropetrovsk and Kharkiv 

regions has been studied. Their strengths and weaknesses have been identified. The 

contribution of telemedicine networks in overcoming the outbreak has been identified 

and analyzed acute respiratory disease COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 

coronavirus in Ukraine. 

Keywords: Communication technologies in healthcare, electronic healthcare 

system, e-Health, Tele-Health , mHealth, Electronic health record, Digital Healthcare 

Systems, National Health Service of Ukraine. 

Постановка проблеми. Основним баченням результатів трансформації 

системи охорони здоров’я є забезпечення громадянам України рівного доступу до 

якісних медичних послуг. Для втілення цієї мети необхідна ефективна і доступна 

система охорони здоров’я, що відповідає потребам населення і у той самий час 

підвищення продуктивності зайнятості персоналу, який працює у галузі охорони 

здоров’я. А від так для досягнення такої цілі необхідна оптимізація всієї системи.  

Слід зазначити, що базою реформи охорони здоров’я стало зміна системи 

фінансування та впровадження нових фінансових механізмів на рівні первинної, 

спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. Однак для 

впровадження стабільної системи фінансування необхідно розуміти статистичні 

показники для розрахунку фінансування закладів. Паперова документація не 

забезпечувала жодним чином потреби та викликів які постали перед 

реформуванням системи охорони здоров’я. Крім того для забезпечення як 

оперативної так і фінансової життєздатності системи необхідно постійно 

отримувати зворотній зв’язок для впровадження миттєвих змін в системі охорони 

здоров’я, і тут важливим чинком виступає інформація про здоров’я. Стара 

система статистичної звітності по перше не могла забезпечити сам по собі 

зворотний зв’язок, крім того, отримання даних з цієї системи потребувало 

значного часу, що жодним чином не могло забезпечити динамічної та гнучкої 

відповіді на будь які екстрені виклики. Отже сьогодні реформа Сьогодні реформа 

здійснюється за такими пріоритетними напрямами: медична реформа, громадське 
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здоров’я, спеціалізована медицина, доступні та якісні лікарські засоби. Всі ці 

напрямки потребують чіткого розуміння статистичних даних, а отже цифровізації 

всієї системи. Однак зазвичай цифрова трансформація сфери охорони здоров’я 

потребує багато років, значних фінансових видатків та залученість багатьох 

стейкхолдерів як в країні так і закордонних. Таким чином зараз одночасно в 

Україні розвиваються дві складові медичної реформи – зміна фінансування та 

цифровізація системи охорони здоров’я.  

Мета статті - визначити сучасний стан впровадження інформаційно-

комунікативних технологій для створення та розвитку сервісів розбудові та 

трансформації системи охорони здоров’я в Україні.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сьогодні достатньо уваги 

привернуто до запровадження європейських норм і стандартів реалізації 

державної інформаційної політики як складової інтеграції України в Європейский 

союз, а від так все більше авторів розглядає наукові питання електронного 

урядування [1, 2]. Так Клімушин П. С. Досить детально розглядає питання 

використання інноваційних технологій в публічних службах та запропоновані 

механізми розвитку електронних комунікацій; оглянуті різні структурні моделі 

організації систем електронного документообігу за компонентами сховища 

документів та їхніх карток, компонентами, що здійснюють ділові процеси 

системи; механізми управління правами електронних документів [3]. Однак в 

жодній з цих робіт не виокремлюється питання ЕСОЗ, так як данні, що надходять 

та використовуються в цій системі достатньо чутливі.  

Визначаючі необхідність створення єдиного медичного простору, та 

використання для цих цілей інформаційно-комунікаційних механізмів Радіш Я,Ф. 

не вивчає сучасний стан розвитку ЕСОЗ [4].  

Можна визначити значний інтерес до окремих компонентів ЕСОЗ в останні 

роки. Так ряд дослідників вивчає стан розвитку медично-інформаційних систем 

(МІС) [5,6,7], електроних медичних записів [8], засобів телемедицини [9]. 

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що в Українській науково-

дослідницькій літературі існує деяка неузгодженість термінів, так зазвичай під 

терміном Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) (e-Health) в світовій 

літературі розуміють використання нових інформаційних та комунікаційних 

технологій, особливо Інтернету, для поліпшення здоров’я окремих громадян 

(пацієнтів) та оптимізації всієї системи охорони здоров’я та громадського 

здоров’я [10,11], згодом в термінологію були включені також використання 

мобільних технологій для надання допомоги, (також в науковій літературі 

викорстовується термін mHealth) [12]. В українській науковій літературі цей 

термін не розглядається, а офіційне тлумачення поняття е-Health дає Національна 

служба здоров’я та офіційний сайті Державного підприємства «Електронне 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №6 (6) 2020 

250 

здоров’я», який виступає головним розробником технічного ядра ЕСОЗ (е-Health)  

в Україні. Відповідно до цього визначення ЕСОЗ (е-Health) – це конкретна 

інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію, ведення 

обліку медичних послуг та управління медичною інформацією шляхом створення, 

розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в 

електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та медичні 

інформаційні системи, між якими забезпечується автоматичний обмін 

інформацією, даними та документами. При чому слід зазначити, що робота та 

розробка центральної бази даних ЕСОЗ втілюється державою, а відповідальність 

за розробку МІС лежить на приватних компаніях [13]. В МІС втілені сервіси для 

пацієнтів, лікарів, керівництва закладу, а також для аптечних закладів. Таким 

чином ЕСОЗ та МІС виступає прикладом успішної співпраці держави та 

приватного сектору. OPSI визнали такий підхід “Private-Public Cooperation” в 

ЕСОЗ одним з найперспективніших у світі [14]. МІС забезпечують необхідний 

закладам охорони здоров’я обсяг електронних комунікативних сервісів: е-

декларації, е-рецепти, е-направлення, електронні черги, онлайн-записи та 

консультації та ін. Таким чином можна сказати, що ЕСОЗ це центральна база 

даних та медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний 

обмін даними через відкритий програмний інтерфейс. Відповідно до запланованої 

архітектури саме центральний компонент повинен об’єднати усі цифрові сервіси 

охорони здоров’я України. 

Публічне управління ЕСОЗ забезпечується через низку нормативно правових 

актів, і в першу чергу через ст. 11 Закону України «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення» та постановою Кабінету Міністрів 

України № 411 від 25 квітня 2018 р. «Деякі питання електронної системи охорони 

здоров’я» [15,16]. Відповідно до цих нормативно-правових актів можна 

відокремити три основних стейкхолдерів ЕСОЗ: МОЗ України, Національна 

служба здоров’я України (НСЗУ) та ДП «Електронне здоров’я» 

МОЗ України виступає володільцем відомостей Реєстру медичних 

спеціалістів, Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я та 

Реєстру медичних. В той же час НСЗУ є розпорядником Реєстру медичних 

спеціалістів, Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я та 

Реєстру медичних висновків є НСЗУ, а від так визначає мету та порядок обробки 

даних у відповідному реєстрі центральної бази даних. Крім того, як визначено в 

порядку в ЕСОЗ включено сукупність інформаційних підсистем щодо укладення 

та виконання договорів, аналізу даних, формування аналітичних та фінансових 

звітів, обміну інформацією між користувачами, метою функціонування яких є 

забезпечення виконання покладених на НСЗУ функцій щодо реалізації державної 

політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування 
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населення. ДП «Електронне здоров’я» відповідає за адміністрування системи, і 

наразі за подальшу розробку та впровадження системи eHealth. 

Відповідно до Звіту національної служби здоров’я України за 2019 рік [17] 

розробка функціоналу ЕСОЗ відповідає потребам транформації системи охорони 

здоров’я в Україні. При розробці функціоналу використано системний підхід, 

відповідно до моделі надання послуг розробляють бізнес-процес, які 

узгоджуються з ключаовими стейкхолдерами, на основі бізнес процесів 

паралельно розробляється ІТ-функціонал та відповідні нормативно правові акти. 

Маючи найбільший обсяг медичних даних та відповідну експертність НСЗУ веде 

комунікації з зацікавленими стейколдерами (інші органи виконавчої влади, 

місцеве самоврядування) надаючи пропозиції та консультації щодо формування, 

структури, функціонування та підвищення ефективності мережі закладів охорони 

здоров’я державної та комунальної форми власності, структури та 

функціонування госпітальних округів для досягнення універсального покриття 

медичними послугами, щоб кожен громадянин України міг отримати необхідну, 

якісну та доступну медичну допомогу без ризику значних фінансових витрат. 

Дані отримані через ЕСОЗ відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», а також згідно з постановою КМУ №753, Національна 

служба здоров’я України «оприлюднює відомості, що можуть сприяти 

підвищенню якості медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, 

розпорядником  або володільцем яких вона є, з дотриманням вимог законодавства 

про захист персональних даних та щодо інформації з обмеженим доступом» [18] 

ці данні публікуються на Єдиному державному веб-порталі, а також у вигляді 

дашборди та аналітичних панелей на сайті НСЗУ (nszu.gov.ua). Всього на сайті 

НСЗУ розміщено 21 дашборд. Серед даних, що публікуються є такі, що 

показують, скільки бюджетних коштів виплачено медичним закладам та аптекам 

будь-якого регіону та за які послуги, дані щодо лікарень, кількість підписаних 

декларацій зі спеціалістами, інформацію щодо COVID-19 тощо. Ці данні 

відіграють значущу роль як при формуванні прийняття рішень іншими органами 

виконавчої влади, в більшості на місцевому рівні (Обласні адміністрації, 

Департаменти охорони здоров’я (ДОЗ), тощо) та органами місцевого 

самоврядування. Відповідно до аналітичного звіту «Вплив відкритих даних 

Національної служби здоров’я України та Міністерства охорони здоров’я 

України» підготовленого агенцією «Info Sapiens» та організацією IQVIA у межах 

USAID/UK aid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та 

послугах/TAPAS» НСЗУ використовує декілька різних підходів, ухвалюючи 

рішення стосовно того, які дані відкрити та опублікувати на держпорталі 

відкритих даних. Головний підхід, це відповіді на комуніативні запити від 

користувачів своїх продуктів або даних – пацієнтів, місцевої влади, інших органів 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №6 (6) 2020 

252 

виконавчої влади. Крім того враховується аналіз проведений в НСЗУ щодо 

окремих показників. Наприклад динаміка розвитку реформи медичної системи та 

виклики і можливості цих змін. Крім того НСЗУ веде комунікацію з ЗОЗ, надаючи 

їм аналітичні показниками клінічної практики кожного. 

Згодом, коли даних у системі буде достатньо для аналізу, пацієнти зможуть 

спиратися на ці показники, обираючи медичний заклад, який надає кращі та 

якісніші певні медичні послуги, що призведе до обґрунтованих рішень, та змінить 

підходи щодо надання медичних сервісів. Відповідно до звіту НСЗУ є одним із 

найбільш відповідальних розпорядників даних, розкриваючи набори проактивно, 

у форматах, що відповідають усім вимогам законодавства щодо відкритих даних. 

Що також було відмічено на Open Data Forum, де НСЗУ було визнано 

переможцем в номінації Open Data Government Awards за найвищі стандарти 

публікації відкритих даних центральними органами виконавчої влади [19]. 

Дуже важлива як внутрішня інтеграція (сервіси пов’язані з медициною) так і 

зовнішня інтеграція (Державним реєстром актів цивільного стану громадян 

(ДРАЦС), реєстри Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України 

тощо). У рамках національної системи електронної взаємодії «Трембіта» 

налагоджено автоматичний обмін даними між НСЗУ та Державною службою 

України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, що дозволяє 

забезпечити відпуск лікарських засобів за урядовою програмою «Доступні ліки» 

тільки в тих аптеках, які мають ліцензію. А також відслідковувати наявність 

ліцензії у ЗОЗ з якими укладено договір на медичні послуги за Програмою 

медичних гарнатій, які потребують використання наркотичних засобів.  

Технічно взаємодія відбувається між ДРАЦС та ЕСОЗ, що дає змогу 

автоматизувати перевірку даних про померлих осіб. Ця взаємодія дозволяє 

оперативна керувати сплатами на первинку виключаючи як декларації померлих 

пацієнтів, так і виключаючи групу декларацій у разі смерті лікаря. Крім того цей 

обмін інформації дає можливість проводити претензійну роботу за попередні 

періоди у разі невчасного надання інформації від Центрів Первинної медико-

санітарної допомоги щодо кількості населення з яким укладено декларації.  

Важливою інтеграцією виступає взаємодія ЕСОЗ з іншими комунікативними 

публічними сервісами. Так в жовтні почав працювати сервіс єМалятко, який дає 

можливість через подачу заяви онлайн зареєструвати народження дитини та 

отримати до 9-ти державних послуг від різних органів влади, потрібних при 

народженні дитини [20]. Цей сервіс також інтегровано в ЕСОЗ, адже для 

замовлення цієї послуги необхідно ввести номер медичного висновку про 

народження, який формується через ЕСОЗ пісял народження дитини, та 

надсилається матері дитини в СМС. При необхідності батьки можуть отримати 

роздрукований варіант медичного висновку.   
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Також для широкої комунікації інші не державні організації використовують 

данні, які акумулюються в ЕСОЗ. Так Агенцією журналістики даних 

«Texty.org.ua» у співпраці з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) та 

Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID/UK 

aid створено інструмент який дає можливість знайти всі аптеки, які працюють за 

програмою «Доступні ліки» та знаходяться у радіусі 7 км від кожного медичного 

закладу, де працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти [21]. Цей сайт 

безперечно важливий для пацієнта, однак в той самий час дає можливість 

власникам ЗОЗ, місцевій владі та бізнесу краще розуміти територію, та 

збільшувати кількість аптечних закладів для покращення якості медичних 

сервісів. Таким чином ці комунікаційні інструменти виступають значним 

чинником публічного управління та адміністрування на відповідній території. 

Крім того розроблено MedBot Марта зручну взаємодію між пацієнтом та 

медзакладом. Для створення MedBot були використанні державні реєстри 

відкритих даних НСЗУ. Головне завдання MedBot зниження навантаження на 

лікаря, що реалізується завдяки співпраці з МІС, які інтегровані з ЕСОЗ. Бот дає 

можливість записатися до лікаря, отримати повідомлення про запис на прийом, 

нагадування щодо планових щеплень, інформування про готовність лабораторних 

досліджень. Крім того в MedBot використовуються європейські інструменти для 

оцінки медико-санітарної грамотності, рекомендовані МОЗ та ВООЗ, якими уже 

користуються в 35 країнах. Направленість MedBot на ліквідацію медичної 

неграмотності в першу чергу реалізовано через функціонал для інформування 

пацієнтів про їхні права та розділу, який надає інформацію про профілактику 

захворювань [22]. 

Існує певний перелік комунікаційних медичних сервісів які не інтегровані з 

системою ЕСОЗ, деякі з них планується най ближчим часом інтегрувати. До таких 

відноситься «Централь 103» та «УкрВак».Так ІАС «Централь103» це 

інформаційно-комунікаційна система яка дає можливість контролювати         
якість    надання    екстреної     медичної    допомоги     (ЕМД),       відслідковувати
завантаженість       медичних       працівників       ЕМД,      пересування       бригад, 

втілювати принцип екстеріторіальності, а від так пришвидшити прибуття перших 

реагувальників та бригад ЕМД на місце події. За допомогою системи проводиться 

моніторінг в онлайн режимі роботи ЦЕМДіМК та отримує повну інформацію про 

звернення та результати їх обробки, крім того з годом, після інтеграції в ЕСОЗ за 

рахунок системи буде забезпеченна взаємодія з іншими екстреними службами. 

Однією з умов укладення договору між Центром екстреної медичної допомоги і 

медицини катастроф (ЦЕМДіМК) та НСЗУ є обов’язкове підключення Єдиної 

оперативної диспетчерської до ІАС “Централь103”. Таким чином навіть ще не 

інтегрована  в  ЕСОЗ  ІАС  “Централь 103”   виступає   компонентом   екосистеми  
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eHealth та забезпечує діджиталізацію всієї сфери ЕМД. 

Іншим комунікативно-інформативним сервісом, який згодом буде 

інтегровано в ЕСОЗ уніфікована форма звітності про виконання  профілактичних  

щеплень  "УкрВак", яку було запровадженно через програмне забезпечення  ще в 

2008 році [23]. Нажаль на сьогодні програмне забезпечення застаріле та не 

інтегроване в ЕСОЗ. 

З початку спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 в Україні для прийняття рішень щодо 

адміністрування роботи ЗОЗ та координації наявності вільних ліжко-місць у ЗОЗ, 

які надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу було 

впроваджено ще один комунікативний інструмент – «MedData», який включає в 

себе Чат-бот – HospitalCoord в який лікарні, що госпіталізують пацієнтів з 

COVID-19 вносять інформацію щодо вільних ліжок, та Портал – coordination.in.ua 

на якому Диспетчерські ЦЕМДіМК відстежують динаміку таких ліжок, а від так 

приймають рішення щодо маршрутів госпіталізації пацієнтів. Цей 

комунікативний інструмент розроблено на базі загальнодоступних менеджерів 

Telegram, Viber та WhatsApp, і жодним чином не інтегрований в ЕСОЗ. 

Серед комунікативних інстурментів спрямованних на користувача системи 

охорони здоров’я – пацієнта існує цілий ряд сервісів розроблених громадськими 

організаціями (ГО). До таких сервісів відноситься Є ЛІКИ — сайт, на якому кожен 

пацієнт може перевірити наявність лікарських засобів у своїй лікарні. Цей проект 

створено командою БФ «Пацієнти України» за сприяння Міжнародного Фонду 

«Відродження» та у партнерстві з Програмою розвитку ООН для пацієнтів 

України. Адже держава кожного року виділяє кошти на закупівлю ліків. Нажаль 

пацієнт не завжди отримує інформацію щодо можливості отримання ліків вже 

оплачених державою, сервіс дозволяє пацієнту перевірити наявність необхідних 

йому ліків у лікарні, придбаних за бюджетні кошти. Робота сервісу унормована 

Наказом МОЗ України від 2 червня 2016 року № 509, відповідно до якого 

керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я ОДА та КМДА, 

закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, 

мають забезпечувати щотижневе оновлення на своїх офіційних веб-сайтах 

інформації: про потреби, стан забезпечення, наявні залишки ліків і медичних 

виробів, що закуповуються за бюджетні кошти; перелік закладів охорони здоров’я 

відповідного регіону, що є кінцевим отримувачем таких ліків і медвиробів; накази 

про розподіл лікарських засобів та медичних виробів серед закладів охорони 

здоров’я підпорядкованої адміністративно-територіальної одиниці [24]. 

Передбачена, але не реалізована можливість інтеграції та обміну даними 

системами ЕСОЗ, “ProZorro” та ін. 

Окрім  того  існує  цілій  ряд регіональних програм,  які  розвивають  ІКТ для 
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 обміну інформацією між ЗОЗ, пацієнтами та органами місцевого самоврядування 

та місцевими виконавчими органами. Так в Херсонській області діє регіональна 

цільова  програма «Електронна охорона здоров’я» на 2017 – 2020 роки [26]. В 

межах програми створено дата-центр на базі Херсонського обласного 

інформаційно-аналітичний центр медичної статистики до якого в режимі онлайн 

подають інформацію усі ЦПМСД, лікарські амбулаторії, фельшерсько-акушерські 

пункти. Створена в межах програми система обміну медичною інформацією між 

ЗОЗ, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої 

влади вирішує низку завдань, а саме: безперервність, доступність, доказовість, 

своєчасність та якість надання медичної допомоги населенню; виявлення 

інфекційних та неінфекційних захворювань на ранніх стадіях; обмін 

статистичними даними з метою отримання достовірної інформації на первинному 

рівні надання медичної допомоги; проведення профілактичних оглядів та 

диспансеризації населення; розширити кількість орієнтованих на потреби 

громадян електронних сервісів та послуг, які надають дистанційно. 

Важливо зазначити, що завдяки створенню регіональної програми та 

оперативного контролю з боку Департаменту Здоров’я Херсонської області дає 

можливість гнучка реагувати на загрозу спалаху гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV -2 в Херсонській області [26]. 

В. Крот відзначає, що в 2007 р. було створено Державний клінічний науково-

практичний центр телемедицини МОЗ України – єдиний спеціалізований заклад 

охорони здоров’я, створений для надання висококваліфікованої комплексної 

консультативної медичної допомоги населенню з застосуванням сучасних 

інформаційних та телемедичних технологій, організації заходів з розробки, 

апробації, впровадження їх та розвитку телемедицини в Україні, а в в 2009 році, 

створена телемедична мережа об’єднала МОЗ України, Державний клінічний 

науково-практичний центр телемедицини в Києві, Донецьку й Закарпатську 

обласні лікарні, Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. 

Амосова НАМНУ, Інститут педіатрії акушерства та гінекології НАМНУ, 

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. А. А. Шалімова НАМНУ, 

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ, Національну дитячу 

спеціалізовану лікарню «ОХМАТДИТ», Львівську комунальну міську клінічну 

лікарню швидкої медичної допомоги, Львівську комунальну міську дитячу 

клінічну лікарню, Львівську обласну клінічну лікарню, Обласний державний 

онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр (перелік установ 

постійно оновлюється). Однак цей проект не отримав значної підтримки та 

розвитку на державному рівні [27]. 

Сьогодні розвиток телемедицини в Україні здебільшого включено до 

регіональних програм. В більшості областей телемедичні технології 
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використовуються ЦЕМДіМК, однак використання телемедицини в цьому 

випадку обмежено передаючою електрокардіограми від бригади екстреної 

медичної допомоги до консультанта в Єдиній оперативній диспетчерській [28]. В 

більшого розвитку телемедицина отримала в Обласних лікарнях. Так в 2019 року 

відбулось відкриття телемедичного центру в Обласній клінічній лікарні та 

телемедичної мережі Одеської області [29]. Подібний центр було відкрито в 

Запоріжській області [30], Дніпропетровській, Харківській [31] та       

Полтавській [32]. 

Центри телемедицини координують процес надання телемедичних 

консультацій між лікарями ЦПМСД та спеціалізованого рівня. Під час 

консультацій пересилаються данні променевих досліджень в захищеному вигляді 

«Цифрових зображеннь та комунікацій в медицині» (DICOM). Телемедичні 

центри в Одеській та Запорізькій областях об’єднані між собою єдиною 

системою, що дозволяє пацієнту отримувати перехресну консультацію від 

необхідних спеціалістів. Крім того, за даними Одеського обласного центру 

телемедицини, впровадження мережі дозволило скоротити відстань до отримання 

консультації для пацієнта з 240 км, до менш ніж 20 км, так як телемедичні 

кабінети обладнання в усіх Центральних районних лікарнях (ЦРЛ) області. 

Важливу роль набула телемедична мережа під час спалаху коронавірусної 

хвороби. Використання телемедичної мережі  дозволило проводити сортування 

пацієнтів та прийняття рішення щодо їх госпіталізації до лікарень визначених для 

пацієнтів з COVID-19 або до інших лікарень. Наблизило надання допомоги та 

консультацій пацієнтам з COVID-19 на самоізоляції та лікуванні пацієнта в 

домашніх умовах. Проводити навчання медичного персоналу щодо 

протиепідемічних заходів та роботі з пацієнтом з COVID-19, значно зменшивши 

навантаження на педагогічний склад задіяний в цьому процесі. Важливо те що за 

допомогою телемедичної мережі було можливо за короткий час вивчити велику 

кількість медичного персоналу, без необхідності організовувати відрядження для 

експертів Обласного департаменту охорони здоров’я. Що зменшило ризик 

захворювання, а також відігравало позитивну економічну роль, адже навчання 

через телемедичні мережі потребує значно меншого ресурсу, ніж організація 

навчання усієї медичної мережі Одеської області. 

Завдяки телемедичній мережі проводиться координація між лікарнями та 

забезпечення консультацій спеціалістів вузького профілю нетранспортабельним 

пацієнтам. 

Слід зазначити, що телемедичні мережі в областях створюються в рамках 

обласних програм та жодним чином не інтегровані в ЕСОЗ. 

Висновки. В Україні, як і в усьому світі бурхливими темпами іде розвиток та 

впровадження інформаційно-комунікаційниї технологій в сферу охорони 
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здоров’я. В реформуванні та трансформації охорони здоров’я ЕСОЗ стала 

невід’ємною складовою, адже кожному наступному етапу змін в системі охорони 

здоров’я передує розробка необхідних електронних інструментів, які дають змогу 

спрощувати роботу всіх учасників процесу трансформації системи охорони 

здоров’я.  

Система ЕСОЗ, яка впроваджується в Україні є певною мірою гібридною 

системою, так за Центральну базу даних та інтеграцію інших державних реєстрів 

та послуг (ДРАЦС, Державною службою України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками, єМалятко тощо) забезпечує НСЗУ, а розробку МІС як 

сервісного інтерфейсу для користувачів займається бізнес. Така модель є 

найоптимальнішою в в умовах обмежених ресурсів та сприяє створенню сервісів 

вищої якості за рахунок конкуренції між приватними виробниками. 

Данні які получено за допомогою ІКТ, НСЗУ розповсюджує у відкритому 

доступі за допомогою аналітичних панелей, що дає змогу органам місцевого 

самоврядування використовувати ці данні в публічному адмініструванні та 

управлінні.  

Слід зазначити, що сьогодні в Україні існує значна кількість Комунікаційних 

сервісів, що використовують ІТ технології, які жодним чином не інтегровані в 

ЕСОЗ: «Централь 103», «MedData», «УкрВак», регіональні телемедичні мережі, 

що створює певний хаос та ускладнює роботу лікарів та затримки в отриманні 

інформації органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та пацієнтами. 

Отже питання щодо створення єдинного інформаціного простору та інтеграції 

усіх комунікативних сервісів до ЕСОЗ є нагальним.  

Перспективи подальших розвідок: Необхідно провести аналіз зарубіжного 

досвіду сучасного стану розробки та публічного управління комунікаційним 

інтерфейсом користувачів (Медичні інформаційні системи, телемедичні системи). 

Визначити ефективність наявних стратегій та моделей використання МІС та 

телемедичних систем в світі в останні роки. На підставі проведного аналізу 

визначити ефективність наявної моделі використання інтерфейсу користувачів 

ЕСОЗ в Україні.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛОБІЗМУ У 

ПАРЛАМЕНТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Анотація. У статті обґрунтовано поняття «лобізм» в системі публічного 

управління, як явище, яке реально існує та досить невивчене, однак саме те, що 

воно існує ставить завдання розвитку системи механізмів державного управління 

врегулювання дане явище та використання його в межах існуючого законодавства 

на користь держави та громадян. Лобізм в системі публічного управління – це 

форма представництва групових (державно-управлінських) інтересів, які 

реалізують свою діяльність в межах нормативно-правової бази України та 

міжнародних договорів, спрямована на покращення соціально-економічного, 

політичного становища країни та громадян України та має на меті прийняття або 

зміну певних державно-управлінських рішень. 

Теоретичне осмислення явища лобізму у парламентській діяльності 

ґрунтується на сучасних тенденцій, пов’язаних із посиленням національних груп 

впливу, масовим створенням лобістських кампаній, збільшенням питомої ваги 

непрямих методів лобіювання, поєднанням методів лобізму і реклами, 

запровадженням національних і регіональних,  політичних і правових актів. 

Обґрунтовано, що в парламентській діяльності основними суб’єктами 

активної взаємодії виступають політичні інститути, до яких належать і 

парламенти, які формуються шляхом демократичних виборів представників 

політичних партій (пропорційна система виборів), представників територій 

(мажоритарна система виборів) чи представників політичних партій і територій 

(змішана система виборів).. Саме завдячуючи їм формується більшість 

парламентів у світі, парламентські фракції, коаліція й опозиція в парламенті, 

уряди. І як результат – формується загальнодержавна політика. 

Застосування сучасних прямих методів лобізму у діяльності парламентаря 

сприяє формування прозорих та відповідальних відносин у політичних партіях, 

парламенті, суспільстві і характеризується широким залученням громадськості до 

формування державної політики та прийняття законів. 

Ключові слова: публічне управління, лобізм, лобізм в публічному 

управлінні, парламентар, парламентська діяльність, методи лобізму у парламенті. 
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THEORETICAL APPROACHES TO THE PROBLEM OF LOBISM 

IMPLEMENTATION IN PARLIAMENTARY ACTIVITY 

Abstract. The article substantiates the concept of "lobbying" in the system of 

public administration as a phenomenon that actually exists and is quite unexplored, but 

the fact that it exists sets the task of developing a system of public administration 

mechanisms to regulate this phenomenon and use it within existing legislation in favor 

of the state and citizens. Lobbying in the system of public administration is a form of 

representation of group (state-administrative) interests that implement their activities 

within the regulatory framework of Ukraine and international agreements, aimed at 

improving the socio-economic, political situation of the country and citizens of Ukraine 

and aims to adopt or change certain government decisions. 

Theoretical understanding of the phenomenon of lobbying in parliamentary activity 

is based on current trends related to strengthening national influence groups, mass 

creation of lobbying campaigns, increasing the share of indirect lobbying methods, a 

combination of lobbying and advertising, introduction of national and regional, political 

and legal acts. 

The author substantiates that in parliamentary activities the main subjects of active 

interaction are political institutions, which include parliaments formed by democratic 

elections of representatives of political parties (proportional system of elections), 

representatives of territories (majority system of elections) or representatives of political 

parties and territories. (mixed system of elections) .. It is thanks to them that the 

majority of parliaments in the world, parliamentary factions, coalition and opposition in 

parliament, governments are formed. And as a result - a nationwide policy is formed. 

The use of modern direct methods of lobbying in the activities of parliamentarians 

promotes the formation of transparent and responsible relations in political parties, 

parliament, society and is characterized by broad public involvement in the formation of 

public policy and lawmaking. 

Keywords: public administration, lobbying, lobbying in public administration, 

parliamentarian, parliamentary activity, methods of lobbying in parliament. 

Постановка проблеми. Проблеми застосування методу лобізму не є новим в 

системі публічного управління, особливо за кордоном. Разом з тим, в Україні 

механізму лобіювання певних процесів, законів, постанов, механізмів публічного 

управління є новим та на сьогодні не врегульовано. 
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Реформування українського суспільства і його інститутів політичної влади, 

зокрема, таких як парламент (Верховна Рада України) [1], призводить до 

підвищення уваги науковців до лобізму як до невід'ємної складової частини 

політичного, правового й інформаційного життя держави і суспільства. 

Більшість українських науковців надають увагу теоретичним засадам 

політичного лобізму (науковим підходам, принципам, формам, методам, 

технологіям тощо) на відміну від зарубіжних, які більше уваги звертають на 

механізми їх практичного застосування при прийнятті політичних та державно-

управлінських рішень [2]. Особливу роль, у цьому плані, відіграють знання 

сучасних теорій і концепцій, зокрема: нової теорії публічного адміністрування або 

теорії суспільного вибору (New public management), метою якої є впровадження 

найкращих управлінських технологій, які використовуються у приватному 

секторі, у суспільний сектор [3]; комплексного методу застосування традиційних 

форм інсайдерської політики і нових форм протестної політики, що забезпечує 

прозорість впливу великого бізнесу на органи державної влади [4]; концепції 

етичного лідерства, що характеризується не лише комунікативними якостями 

особистості лідера, а й цінностями [5] та ін. 

Не зважаючи на значний розвиток нових теорій, концепцій та технологій у 

сфері лобізму не вирішеними залишаються питання його теоретичного 

обґрунтування як політичного явища у парламентській діяльності, яка обумовлена 

активною взаємодією політичних партій і їх лідерів у парламенті та за його 

межами – у державі й суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми природи лобізму, ролі 

лобізму у сучасному суспільстві, нормативно-правовим засад реалізації 

лобістської діяльності присвячені наукові праці закордонних та вітчизняних 

вчених, зокрема:  Р. Бекера, Дж. Беррі, А. Боссерта, М. Бризіцького, 

Г. Вітткемпера, К. Вяткіна, Дж. Грінвуда, Р. Девідсона, С. Зотова, М. Зяблюка,     

У. Курчевської, Х. Ламперта, Б. Левіна, О. Любимова, Л. Мілбрайта,

М. Молєди-Здзієч, Н. Нагента, Д. Олдермана, В. Олесзека, С. Перегудова, 

А. Розенталя,     В. Рудзіо,    Дж. Саватського,   В. Сімона,    Г. Скіллінга, 

К. Хольтцмана, Т.Ярового та ін. Разом з тим, відсутні системні дослідження 

теоретичних підходів до проблеми реалізації лобізму у парламентській діяльності. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування явища лобізму у сфері 

парламентської діяльності шляхом визначення сучасних прямих методів лобізму 

для парламентарів для формування прозорих та відповідальних відносин у 

політичній партії та парламенті. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні відсутнє усталене поняття 

терміну «лобізм». Крім того, поняття «лобізм», «лобістська діяльність», 

«лобіювання» аналізуються політологами, юристами, економістами. Разом з тим, 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №6 (6) 2020 

266 

лобізм – це також державно-управлінською категорією, адже будь-яке 

управлінське рішення на рівні держави та регіонів можна пролобіювати та 

вирішити відповідно до певних інтересів. Тому виникла об’єктивна необхідність 

проаналізувати поняття «лобізм» та «лобістська діяльність» з урахуванням 

публічного управління та системи державної безпеки. У зв’язку з наведеним 

розглянемо дефініцію «лобізм», «лобістська діяльність» відповідно до системи 

публічного управління. 

Так, лобіювання – це: 

- будь-яку діяльність організацій, що впливають на органи державної влади з

метою сприяння власним інтересам, при цьому ці організації, на відміну від 

партій, не можуть самі взяти відповідальність за владу в країні [6, с. 12]; 

- продуктивне втручання у господарські та соціальні процеси з

використанням політичних методів і засобів. Він підкреслює, що в політичному 

відношенні лобіювання сприяє зміцненню засад толерантності у суспільстві [7]; 

- процес пошуку засобів впливу на уряд та його інституції шляхом

інформування громадськості щодо політичних питань, що стоять на порядку 

денному [8, с. 3]; 

- система неформалізованого представництва інтересів у політичних

рішеннях  [9, с. 25]; 

- процес приведення формальної влади відповідно до влади фактичної [10, с.

119];. 

- організований вплив різних суспільних груп на представників органів

державної влади з метою прийняття вигідних для себе рішень [11, с. 71]. 

Таким чином, ми можемо зазначити, що лобіювання має як позитивний так і 

негативний ефект, спрямований на вирішення важливих державно управлінських 

питань. 

На нашу думку, лобізм – це явище, яке реально існує та досить невивчене, 

однак саме те, що воно існує ставить завдання розвитку системи механізмів 

державного управління врегулювання дане явище та використання його в межах 

існуючого законодавства на користь держави та громадян. 

Лобізм – важливий аспект розвитку сучасного державотворення та системи 

державного управління. 

Лобізм в системі публічного управління – це форма представництва групових 

(державно-управлінських) інтересів, які реалізують свою діяльність в межах 

нормативно-правової бази України та міжнародних договорів, спрямована на 

покращення соціально-економічного, політичного становища країни та громадян 

України та має на меті прийняття або зміну певних державно-управлінських 

рішень. 

Зазначимо,  що в парламентській діяльності основними  суб’єктами  активної 
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взаємодії виступають політичні інститути, до яких належать і парламенти, які 

формуються шляхом демократичних виборів представників політичних партій 

(пропорційна система виборів), представників територій (мажоритарна система 

виборів) чи представників політичних партій і територій (змішана система 

виборів). Особливий акцент ми робимо на пропорційній системі виборів, в якій 

політичні партії відіграють головну роль. Саме завдячуючи їм формується 

більшість парламентів у світі, парламентські фракції, коаліція й опозиція в 

парламенті, уряди. І як результат – формується загальнодержавна політика. 

Станом на 1 січня 2019 року в Україні офіційно зареєстровані 352 політичні 

партії [12], з яких лише 6 увійшли до складу Верховної Ради України УІІІ 

скликання, політичні програми яких перемогли на парламентських виборах у 2014 

році, що надало можливість визначити основні лобістські інтереси даних партій. 

Нами проаналізовано основні гасла політичних програм зазначених 

парламентських партій, зокрема: 

- Блок Петра Порошенка (Солідарність) – «Жити по-новому! (Жити вільно!

Жити в достатку! Жити чесно! Жити безпечно!)» 

(http://solydarnist.org/?page_id=874); 

- Народний Фронт - Наша мета – Європейська Україна. “Народний фронт” –

сильна команда для складних часів! (http://nfront.in.ua); 

- ВО “Батьківщина” – «Подолання бідності й забезпечення зайнятості і

добробуту» 

(http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP502?pf7171=149&PT001F01=910); 

- Об’єднання “Самопоміч” – «Наша сила – в єдності! Обов’язок держави –

захистити кожного з нас» (http://samopomich.ua/ru/documents/program); 

- Радикальна партія Олега Ляшка – «Перемога і десепаратизація. Корупцію –

на вила! Політична реформа і українська влада. Економіка – для простих людей. 

Без села – не буде України. Людям – захист, добробут, майбутнє» 

(http://ukurier.gov.ua/uk/articles/peredviborna-programa-radikalnoyi-partiyi-olega-ly); 

- «Опозиційний Блок» – «11 кроків до миру та розвитку: 1-3. забезпечити мир

в державі; 4-6. навести порядок у державі; 7-9. захистити людей від кризи; 10-11. 

підняти економіку» (http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP502?pt001f01=910& 

pf7171=199). 

Крім того, нами були проаналізовані основні гасла політичних програм 

зазначених парламентських партій на виборах зазначених вище партій з метою 

здійснення порівняльного аналізу у 2019 році: 

- «Європейська солідарність» – «Захистимо європейське майбутнє України!»

(https://eurosolidarity.org/); 

- ВО “Батьківщина” – «Треба діяти!» (https://ba.org.ua/);

- «Опозиційний Блок» – «Довіряй ділам!» (https://opposition.com.ua/);

http://ukurier.gov.ua/uk/articles/peredviborna-programa-radikalnoyi-partiyi-olega-ly
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP502?pt001f01=910&%20pf7171=199
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP502?pt001f01=910&%20pf7171=199
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- «Опозиційна платформа» - «Об'єднані заради миру» (https://zagittya.com.ua/).

Як видно із зазначених гасел, зміст передвиборчих програм політичних

(парламентських) партій не включав ідеологічних принципів, на яких вона 

ґрунтується і не встановлював відповідних правил етики і поведінки її членів. 

Така ситуація пояснює, що визнання їх виборцями могло відбутися лише шляхом 

застосування різних методів непрямого (інформаційного) лобізму, до якого 

відносять всі види ЗМІ, листівки та звернення до конкретних осіб чи соціальних 

груп населення, Інтернет-мережі, соціологічні опитування тощо. 

Однак, ми вважаємо, що за наявності ідеологічних політичних програм із 

зрозумілою метою та системою цінностей, ідеологією, системою фінансування, 

звітності та підконтрольності, а також - запровадження пропорційної системи 

парламентських виборів з відкритими списками в Україні можлива поява методів 

цивілізованого лобізму, серед яких переважатимуть прямі методи, які будуть 

більш ефективними у парламентській діяльності. 

У ході аналізу прямих методів лобізму, визначених в публічному управлінні, 

нами запропоновано ті, що залежатимуть не лише від особистісних якостей 

лобіста, зокрема парламентаря, а від сформованої у парламенті системи етичних 

норм і правил. А саме: 

- лобісти у своїх виступах під час слухань у комітетах парламенту та під час

проведення засідання сесії в парламенті мають чітко зазначати політичну 

доцільність внесеної пропозиції; 

- лобісти, які готують законопроект, мають визначати всіх зацікавлених осіб

та вказувати на механізми узгодження їх інтересів; 

- лобісти, які сприяють залученню громадськості до прийняття

законопроектів, мають зареєструватись як громадський консультаційний орган 

при парламенті; 

- лобісти, які надають інформаційно-консультаційні та експертні послуги

парламенту з різних галузей (економічних, соціальних, наукових тощо) мають 

пройти акредитацію в парламенті; 

- лобісти можуть ініціювати створення парламентських тимчасових слідчих і

спеціальних комісій за умов отримання експертних висновків з даних питань; 

- лобісти, які ініціюють направлення депутатського запиту до суб’єкта

владних повноважень здійснюють контроль за його виконанням; 

- лобісти обов’язково формують у парламенті коаліцію і опозицію з чітко

визначеними програмами дій; 

- лобісти проводять масові заходи (мітинги, марші, пікети тощо) за умов

своєчасного офіційного оформлення дозволу в установленому чинним 

законодавством порядку; 

- лобісти    використовують    парламентські   ЗМІ   за    умов   прозорості   їх



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №6 (6) 2020 

269 

фінансування з бюджету політичних, зокрема парламентських, партій. 

Визначені нами методи прямого лобізму сприятимуть врегулюванню 

діяльності парламентарів та лобістських кампаній; зменшать вплив непрямих 

методів лобіювання, пов’язаних з інтеграцією методів лобізму і реклами, 

традиційних форм інсайдерської політики, що ґрунтується на розповсюдженні 

інформації «з внутрішніх першоджерел» та нових форм протестної політики, що 

ґрунтується на протесних рухах і діях політиків; забезпечать формування 

прозорих та відповідальних відносин у політичній партії, парламенті, державі і 

суспільстві; забезпечать розвиток нових політичних партій – віртуальних 

(кіберпартій), які повністю чи частково покладатимуться на Інтернет у своїй 

діяльності, не матимуть формального членства і матимуть прямий й оперативний 

зв'язок із виборцями. 

Висновки. У статті проаналізовані підходи до явища «лобізм», 

«лобіювання». Обґрунтовано, що теоретичне осмислення явища лобізму у 

парламентській діяльності не можливе без визначення ключової ролі 

парламентських партій, їх ідеологій, форм та методів лобізму, які вони 

застосовують; визнання парламентаря одним із головних політичних лобістів у 

парламентській діяльності, яка формує політику держави на основі прийнятих 

законів. Тому важливим завданням для України, на наш погляд, є формування 

нових політичних партій, які матимуть чітко визначену мету, цілі, завдання, 

ідеологію. 
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РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ В 

УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

Анотація. Сучасне суспільство перебуває на етапі глибоких структурних 

змін, коли внаслідок стрімкого поширення цифрових технологій цифрові навички 

стають визначальними серед інших професійних компетенцій громадян. У статті 

розглянуто сутність цифрової компетентності як однієї з ключових компетенцій 

людини для повноцінного життя та діяльності в умовах сьогодення. 

Проаналізовано цифрові компетенції публічних службовців, які дозволяли б їм 

ефективно здійснювати свою професійну діяльність в нових умовах. Досліджено 

модель компетенцій публічного службовця у сфері цифрової трансформації, 

охарактеризовано її компоненти (базові цифрові компетенції; професійні 

компетенції у сфері цифрового розвитку; особистісні компетенції; цифрова 

культура). 

Встановлено, що в Україні розроблено нормативно-правові засади 

підвищення рівня цифрових компетенцій населення, однак проблематика 

формування цифрових компетенцій не є в пріоритеті ні для публічних службовців 

як споживачів освітніх послуг, ні для суб’єктів надання освітніх послуг у сфері 

професійного навчання. 

Проаналізовано закордонний досвід навчання публічних службовців в 

цифрову добу, зокрема, досвід Канадської школи публічної служби. З 

урахуванням кращих практик, визначено, що стратегічним завданням системи 

освіти у сфері публічного управління має бути підготовка фахівців, які 

компетентні в управлінні даними і формують нову управлінську культуру. 

Обґрунтовано необхідність наступних кроків: розробити перелік цифрових 

компетенцій для цільових аудиторій на базі рамки цифрових компетенцій Digital 

Competence 2.1; сприяти розвитку культури впровадження цифрових технологій в 

публічному управлінні на всіх рівнях шляхом адаптації передового міжнародного 

досвіду формування цифрових компетенцій у публічних службовців; сприяти 
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розвитку співпраці між державним сектором, бізнесом та науково-освітньою 

спільнотою щодо створення навчальних програм з цифрової трансформації для 

різних цільових груп. 

Ключові слова: публічне управління, публічні службовці, ключові 

компетенції, цифрові компетенції, цифрова трансформація. 
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DEVELOPING KEY COMPETENCIES OF PUBLIC SERVANTS IN THE 

CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIETY 

Abstract. Society is currently undergoing profound structural changes. Due to the 

rapid spread of digital technologies, digital skills become central among the generally 

required professional competencies. In Ukraine, the development of digital 

competencies is especially relevant, as the recent poll from the Ministry of Digital 

Transformation of Ukraine shows that 53% of the population has a lower than average 

digital skill-set as measured using the European Commission methodology. 

The article positions digital competence as one of the key human competencies 

necessary for a fulfilling life and activity in the modern world. It analyzes digital 

competencies that render public servants more efficient in carrying out professional 

duties. The competency model for public servants in the field of digital transformation 

is studied. 

Ukraine has developed a legal framework for raising the level of digital 

competencies of the population, but there is no formed and balanced policy on digital 

transformation. There is neither a vision nor any government initiative, program, or 

strategic document aimed at creating a comprehensive national system for digital 

literacy. Furthermore, there is a lack of tools for monitoring and evaluation of digital 

skills at the national level. Nowadays, neither public servants, who are the final 

consumers of education services, nor training institutions that provide these services 

prioritize the development of digital competencies. 

The author analyzes foreign experience in digital skills training for public servants, 

in particular, the experience of the Canada School of Public Service. Through the study 

of best practices, the author concludes that the strategic task for the education system 

for public servants should be to train professionals who are competent in data 

management and are ready for the new culture of digital governance. 
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The results of this research justify the need to develop a list of digital competencies 

for target audiences based on the framework “Digital Competence 2.1”; to promote the 

culture of digital technology integration in public administration, adapting best practices 

on development of digital competencies for public servants; to support the cooperation 

between the public sector, businesses, and the scientific community to develop training 

programs in digital transformation for public servants. 

Keywords: public administration; public servants; key competencies; digital 

competencies; digital transformation. 

Постановка проблеми. Суспільство перебуває на етапі глибоких 

структурних змін, коли відбувається цифрова трансформація усіх сфер 

життєдіяльності, в тому числі – надання публічних послуг. Унаслідок стрімкого 

поширення цифрових технологій цифрові навички стають визначальними серед 

інших професійних компетенцій громадян [1]. Для України, де 53% опитаних 

мають цифрові навички нижче середнього рівня за методологією оцінки 

Європейської Комісії, розвиток цифрової компетентності набуває актуальності у 

сфері освіти населення [2]. Саме «недостатні знання та навички в нових 

технологіях» є однією з головних перешкод на шляху цифровізації [3].  

В Україні нормативно-правовою основою підвищення рівня цифрових 

компетенцій населення є: Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018–2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України (КМУ) від 17 січня 2018 р. № 67-р, в якій зазначено, що створення та 

виконання національної програми навчання загальним і професійним цифровим 

компетенціям та знанням є пріоритетним завданням на шляху до прискореного 

розвитку цифрової економіки [4]; постанова КМУ від 30 січня 2019 року №56 

«Деякі питання цифрового розвитку», відповідно до якої передбачена можливість 

утворення та забезпечення функціонування структурних підрозділів (спеціалістів) 

з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації [5]. 

Відповідно до постанови КМУ №471 від 12 червня 2020 р., цифрова грамотність є 

обов’язковою для державних службовців [6]. На часі прийняття Стратегії 

цифровізації публічного управління, яка повинна включати розвиток цифрових 

компетенцій держслужбовців [3].  

Аналіз наукових досліджень. Проблему формування професійної та 

цифрової компетентності, ефективного використання інформаційних технологій у 

процесі підготовки публічних службовців до професійної діяльності засобами 

цифрових освітніх технологій досліджувало багато українських та зарубіжних 

науковців [7; 8; 3; 9]. Публічний службовець повинен відповідати певним 

вимогам: відповідність знань і навичок виконуваним посадовим завданням з 

рекомендаціями щодо переміщення та подальшого навчання, вміння 
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розширювати свій потенціал розвитку та здатність до роботи в умовах динамічно 

змінюваної діяльності; готовність до змін; затребувані суспільством цінності та 

інтереси [7, с. 68].  

Сьогодні професійна діяльність державних службовців ускладнюється цілою 

низкою факторів: докорінна зміна інформаційно-комунікаційних систем, що 

застосовуються в системі державного управління; паралельно діючі в указаній 

системі процеси оптимізації, інтеграції, модернізації, реформування, 

систематизації тощо; домінантність кризових явищ не лише в державному 

управлінні, а й у соціальному розвитку (глобальна екологічна криза, геополітична, 

економічна та ін.) тощо [8, с. 13]. В умовах несформованого українського 

інформаційного суспільства, забезпечення ефективного публічного управління 

неможливо без належної кваліфікації публічнних службовців у галузі ІКТ (ІКТ-

компетентності, комп’ютерної грамотності, інформаційної культури) [7]. 

Дослідження свідчать, що у сфері цифрової трансформації публічного 

управління фахівцям потрібно набагато менше технічних компетенцій, натомість 

акцент робиться на інших компетенціях службовців – формувати цифрове 

мислення, щоб переосмислити всі процеси в цифровій формі;  розуміти цифрову 

етику; розуміти технологічні тенденції, щоб зменшити свою залежність від 

зовнішніх ІТ-провайдерів; мати навички самоорганізації, особливо у випадку 

цифрового робочого місця; комунікативні навички [9]. Цифрова трансформація 

публічного управління все більше зміщує фокус з процесів та завдань на 

компетенції публічних службовців [9].  

Мета статті – аналіз цифрових компетенцій публічних службовців, які 

дозволяли б їм ефективно здійснювати свою професійну діяльність в нових 

умовах, а також вивчення міжнародного досвіду формування цифрових 

компетенцій у публічних службовців.  

Виклад основного матеріалу. Компетенцію розглядають як одиницю виміру 

і оцінки здатності спеціаліста ефективно і оперативно виконувати конкретну 

діяльність, вирішувати професійні задачі, приймати та впроваджувати 

управлінські рішення [7]. У «Рекомендації ЄС про основні компетенції для 

навчання протягом усього життя» (2006) компетенцію визначають як набір знань, 

умінь, навичок і сформованої позитивної налаштованості для досягнення певних 

цілей. Компетенції, які необхідні всім громадянам для  особистої реалізації та 

розвитку, активного громадянського життя, соціальної єдності та можливості 

працевлаштування, називають ключовими [10].  

Цифрова компетентність визнана однією з восьми ключових 

компетентностей для повноцінного життя та діяльності людини в умовах 

сьогодення [11]. Досить повний перелік компетенцій, необхідних для життя і 

роботи в умовах цифрової економіки, представлений в європейській моделі 
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цифрових навичок для громадян (DigComp 2.0), що структурована за п’ятьма 

сферами і включає 21 цифрову компетенцію (табл. 1) [12].  

Таблиця 1 

Рамка цифрової компетентності DigComp 2.0 [1] 

№ Назва блоку 

компетенцій 

Компетенції 

1 Інформаційна 

грамотність та 

грамотність 

щодо роботи з 

даними 

1.1 Вміння шукати, фільтрувати дані, інформацію та цифровий 

контент. 

1.2 Вміння оцінювати дані, інформацію та цифровий контент. 

1.3 Вміння використовувати та управляти даними, інформацією та 

цифровим контентом. 

2 Комунікація та 

взаємодія  

2.1 Вміння спілкуватися через використання цифрових технологій.  

2.2 Вміння ділитися інформацією завдяки використанню цифрових 

технологій.  

2.3 Вміння контактувати із суспільством, користуватися державними та 

приватними послугами завдяки використанню цифрових технологій. 

2.4 Вміння взаємодіяти завдяки використанню цифрових технологій.  

2.5 Знання «нетикету» (від англ. network та etiquette), тобто 

володіння правилами поведінки та етикету в цифровому середовищу. 

2.6 Управління цифровою ідентичністю, тобто вміння створювати та 

управляти аккаунтами. 

3 Цифровий 

контент 

3.1 Створення цифрового контенту.  

3.2 Вміння змінювати, покращувати, використовувати цифровий 

контент задля створення нового контенту.  

3.3 Обізнаність щодо авторських прав та політики ліцензування 

відносно даних, інформації та цифрового контенту.  

3.4 Програмування, тобто вміння писати програмний код. 

4 Безпека. 4.1 Вміння захистити пристрої та контент, знання заходів безпеки, 

розуміння ризиків та загроз.  

4.2 Захист персональних даних.  

4.3 Охорона здоров’я, тобто знання та навички для збереження свого 

здоров’я та інших з точки зору як екології використання цифрових 

технологій, так і ризиків, загроз безпеці громадян.  

4.4 Захист навколишнього середовища, тобто розуміння впливу 

цифрових технологій на екологію, навколишнє середовище, з точки 

зору їх утилізації, а також їх використання, що може нанести шкоду, 

наприклад, об’єктам критичної інфраструктури. 

5 Вирішення 

проблем 

5.1 Вміння вирішувати технічні проблеми, що виникають із 

комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, мережами. 

5.2 Вміння визначати потреби та знаходити відповідні технічні 

рішення, або відбирати цифрові технології до власних потреб.  

5.3 Креативне користування, або вміння завдяки цифровим 

технологіям створювати знання, процеси та продукти, індивідуально 

або колективно, з метою вирішення повсякденних життєвих та 

професійних проблем.  

5.4 Вміння самостійно визначати потребу в отриманні додаткових 

нових цифрових навичок. 

В  оновленій  Рамці  ключових  компетентностей  (2018)  розуміння сутності  

цифрової компетентності модифіковано для реагування на швидкозмінний 

цифровий контекст, збагачено реаліями медіаграмотності та критичного 
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мислення, передусім, у контексті використання соціальних медіа [13]. Таким 

чином, цифрова компетентність охоплює інформаційну грамотність, здатність 

спілкування та співпрацю, медіаграмотність, створення цифрового контенту 

(включаючи програмування), безпеку (включаючи цифрове благополуччя та 

компетенції, пов’язані з кібербезпекою), інтелектуальну власність, що стосується 

вирішення проблем та критичного мислення [13, с. 26]. 

Фахівці зауважують, що внаслідок цифрової трансформації суспільства 

зростає роль поведінкових компетенцій, оскільки вони більш затребувані в 

інформаційному суспільстві і найменше піддаються автоматизації і роботизації 

[14]. Тому компетенція у сфері цифрових технологій повинна сприйматися не 

лише як знання, що мають відношення до технічних навичок, а і як знання, 

більшою мірою зосереджені на когнітивних, соціальних та емоційних аспектах 

роботи і життя в цифровому середовищі [3]. 

В Україні назріла потреба в суспільному дискурсі стосовно розробки 

національної стратегії з розвитку цифрових навичок [15, с. 10]. Відповідно до 

рекомендацій ОЕСР (2019), розвиток навичок роботи з цифровими даними і 

технологіями в публічному секторі є однією з необхідних умов для успішного 

впровадження цифрового порядку в країні [16]. Публічні службовці мають бути 

готовими до професійної діяльності, яка зумовлена сучасним впливом 

навколишнього середовища, тобто потрібні відповідні якісні зміни у їх 

професійній свідомості, професійному мисленні та професійній поведінці [8]. 

Розглянемо модель компетенцій публічного службовця у сфері цифрової 

трансформації (рис.1) [17]. Під поняттям «модель компетенцій»  розуміємо 

певний набір компетенцій та їх характеристик, сформований відповідно до виду 

професійної діяльності.  

Рис. 1. Модель компетенцій публічного службовця у сфері цифрової 

трансформації 
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І. Базові цифрові компетенції – це мінімально необхідний рівень знань і 

навичок використання ІКТ у повсякденній і професійної діяльності, а саме: 

загальні навички роботи на комп’ютері, в інтернеті, навички роботи з 

електронними документами.  

Базові цифрові навички: уміти увімкнути пристрій; використовувати 

доступні елементи керування на пристрої (комп’ютері, смартфоні); уміти 

підключити пристрій до Інтернету та відкрити браузер для пошуку інформації; 

уміти підключити пристрій до безпечної мережі Wi-Fi; уміти встановити та 

змінити пароль, створити резервні копії.  

Під терміном «цифрова безпека» розуміють поєднання інструментів, 

запобіжних заходів і звичок, які необхідні користувачу для гарантування його 

безпеки в цифровому світі (захист персональних даних, надійний пароль, 

легальний контент, культура поведінки, етика, зберігання інформації та ін.).  

Цифрова грамотність – це здатність безпечно і належним чином управляти, 

розуміти, інтегрувати, обмінюватися, оцінювати, створювати інформацію і 

отримувати доступ до неї за допомогою цифрових пристроїв і мережевих 

технологій для участі в економічному і соціальному житті [18].  

ІІ. Професійні компетенції (hard skills) в сфері цифрового розвитку – група 

компетенцій, пов’язаних з функціональним використанням методів та 

інструментів управління процесами, проєктами, продуктами цифрової 

трансформації і регулярним вирішенням складних професійних завдань в 

цифровому середовищі. До цієї групи належать компетенції [17, с. 26]:  

1) управління цифровим розвитком – знання методів стратегічного

менеджменту, цифрової економіки та цифрового публічного управління, а також 

інструментів оцінки цифрової зрілості системи публічного управління. 

Характеристиками цієї компетенції є знання, вміння та навички 

застосування: 

- інструментів, методів і підходів стратегічного менеджменту в управлінні

цифровим розвитком (політичні, економічні, технологічні тренди в країні і світі; 

рівні управління: стратегічний, тактичний, операційний); 

- основ цифрової економіки (організація і управління економічною

діяльністю в процесі цифрової трансформації; система публічного управління, 

сфокусована на цифрових і електронних технологіях); 

- технологій цифрового урядування (стратегія цифрової трансформації і

інтегрована дорожня карта цифрової трансформації; етика цифрового світу, 

міжнародне та вітчизняне законодавство);  

- інструментів оцінки цифрової зрілості системи публічного управління

(критерії зрілості; контроль, аналіз і прогнозування прогресу цифрової 

трансформації). 
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2) розвиток організаційної культури – знання і застосування технологій

формування та розвитку організаційної культури, управління складними 

організаційними змінами, а також формування цифрової кадрової екосистеми в 

органах публічного управління. 

Ключовими характеристиками даної компетенції є знання, вміння та навички 

застосування [17, с. 27]: 

- інструментів і методів формування і трансляції організаційної культури

(типи організаційних культур; принципи спіральної динаміки; інструменти та 

методи формування правил і норм, цілей і цінностей цифрової трансформації); 

- механізмів управління організаційними змінами (цільовий стан і дорожня

карта організаційних змін; методи роботи з опором змінам; інструменти 

управління організаційними змінами (робота із зацікавленими сторонами, 

комунікації, забезпечення організаційної готовності); 

- технологій побудови і розвитку кадрової екосистеми (організаційні

структури; команда цифрової трансформації; теорія і практика формування і 

розвитку команд, інтеграція з HR-циклом організації; практики операційного 

менеджменту (постановка цілей і завдань, планування, делегування, контроль і 

моніторинг, мотивування, зворотній зв'язок). 

3) інструменти управління – застосування професійних методів управління

процесами, проєктами, продуктами в процесі цифрової трансформації в системі 

публічного управління. 

Ключовими характеристиками даної компетенції є знання, вміння та навички 

застосування [17, с. 28]: 

- методів та інструментів процесного підходу (основи процесного

управління; моделювання бізнес-процесів; види втрат в процесах, рольова модель 

управління процесами; каталогізація та документування процесів, метрики і KPI 

процесів);  

- методів та інструментів підходу «управління продуктом» (виділення

продуктів і основні фази продуктового циклу; планування розвитку продуктів, 

споживачі продукту (їх очікування, потреби і методи роботи з ними – кількісні та 

якісні дослідження); рольова модель управління продуктом; продуктова команда; 

класичні (предикативні), гнучкі (Agile) та гібридні методи створення продукту; 

збір і аналіз продуктових метрик); 

- методів та інструментів проєктного підходу (основи проєктного

управління; система управління проєктною діяльністю на рівні держави і 

організації; проєкти, програми проєктів); сфери знання (концепція і цілі, зміст, 

терміни, фінанси, якість, ресурси, закупівлі, ризики та можливості, зацікавлені 

сторони, комунікація, інтеграція проєкту); процеси управління життєвим циклом 

проєкту (ініціювання, планування, розробка, реалізація, моніторинг та контроль, 
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завершення), інструменти та методи управління проєктом; рольова модель 

управління проєктом; проєктна команда; особливості міжвідомчих, територіально 

розподілених і різнорівневих проєктних команд; метрики і KPI проєктів). 

4) управління та використання даних – знання і застосування методів і

технологій збору, структурування, аналізу даних для побудови нових 

організаційних і управлінських моделей, продуктів і сервісів в системі публічного 

управління. 

Характеристиками даної компетенції є знання, вміння та навички 

застосування: 

- технологій прийняття рішень, заснованих на даних (культура і етика

прийняття рішень на основі даних; вбудовування процесу прийняття рішень на 

основі даних в бізнес-процеси організації; системи автоматичного прийняття 

рішень (включно з системами штучного інтелекту); забезпечення безпеки даних);  

- методів управління життєвим циклом даних (проєктування моделей даних;

етапи життєвого циклу даних; принципи і правила збору і зберігання даних; 

інструменти бізнес-аналітики (BI) і візуалізації; 

- методів та інструментів управління структурою даних (структуровані і

неструктуровані дані, логічні і фізичні моделі даних, теорія СУБД: реляційна 

модель даних, нереляційні моделі даних, запити, транзакції). 

5) застосування цифрових технологій – знання і використання методів

проєктування, побудови і управління корпоративною архітектурою, управління 

ІТ-системами, застосування «наскрізних технологій» (роботизація, блокчейн, 

нейромережі, штучний інтелект, квантові технології, віртуальна і доповнена 

реальність) а також засобів і методів кібербезпеки в системі публічного 

управління. 

Ключовими характеристиками даної компетенції є знання, вміння та навички 

застосування: 

- стандартів і методології проєктування і побудови корпоративної

архітектури та управління нею (архітектура платформ; хмарні і змішані ІТ-

архітектури; інструменти автоматизації проєктування архітектур; процеси 

проєктування і підтримки в актуальному стані документації);  

- наскрізних технологій (нові виробничі технології; нейротехнології і

штучний інтелект; технології бездротового зв’язку; компоненти робототехніки і 

сенсорика; квантові технології; системи розподіленого реєстру; технології 

віртуальної і доповненої реальності); 

- методів та інструментів управління ІТ-системами (виробничий процес

створення ІТ-систем; операційні процеси ІТ; інтеграція процесів розробки і 

супроводу; системи автоматизації виробничого процесу розробки ІТ-систем і 

операційних процесів ІТ, метрики і KPI ІТ-систем і ІТ-процесів); 
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- засобів і методів кібербезпеки (цілі і завдання захисту інформації, модель

загроз, процеси інформаційної безпеки, зовнішні і внутрішні джерела загроз; 

засоби і методи захисту інформації; ІТ-системи, що забезпечують кібербезпеку; 

заходи протидії цілеспрямованим зовнішнім впливам). 

6) розвиток ІТ-інфраструктури – знання і застосування технічної

документації, застосування інфраструктурних технологій і розвиток систем 

зберігання даних в органах публічного управління. 

Ключовими характеристиками даної компетенції є знання, вміння та навички 

застосування [17, с. 31]: 

- технічних знань і документації (вітчизняні та міжнародні стандарти і

нормативні документи, що регулюють життєвий цикл інформаційних систем і ІТ-

продуктів; призначена для користувача технічна документація); 

- технологічних стеків (структура і основні області застосування;

технологічні стеки платформних рішень; життєвий цикл технологічних стеків; 

рішення з відкритим вихідним кодом);  

- інфраструктурних технологій (технічна архітектура обчислювальних

систем, систем зберігання даних, каналів зв’язку і мереж (бездротових, дротових, 

оптичних); інфраструктурне та базове програмне забезпечення; хмарні рішення; 

- системи зберігання даних (типи систем зберігання даних; технології

зберігання; проєктування, створення і експлуатація системи зберігання даних). 

ІІІ. Особистісні компетенції (soft skills) в сфері цифрового розвитку – група 

компетенцій, які відображають індивідуальні особливості особистості, 

забезпечуючи її успішну участь в реалізації проєктів цифрового розвитку. 

До групи «м’які навички» належать компетенції [17, с. 22]: 

- спрямованість на результат – сукупність стійких особливостей

особистості, що забезпечує максимізацію власних можливостей при виконанні 

взятих зобов’язань, вирішення нестандартних, складних завдань, для повного і 

своєчасного отримання результатів і досягнення цілей цифрового розвитку 

найбільш продуктивним способом. Досягати результату допомагають: 

дисциплінованість і акуратність; навички організації власного часу; 

стресостійкість; здатність до саморозвитку, постійної актуалізації знань і 

рефлексії; вміння ставити і розподіляти завдання для себе і підлеглих; 

- кліентоцентричність – сукупність стійких особливостей особистості, що

забезпечують свідому спрямованість на максимальне задоволення потреб усіх 

вигодоотримувачів від цифрової трансформації;  

- комунікативність – сукупність стійких особливостей особистості, що

забезпечують вибір найкращої стратегії і тактики спілкування, ефективну ділову 

комунікацію, відкритість і взаємоповага з метою побудови співпраці в процесі 

реалізації проєктів цифрового розвитку; 
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- емоційний інтелект – сукупність стійких особливостей особистості, що

забезпечують можливість управляти власними емоціями та емоціями інших 

людей для вирішення практичних завдань, правильно оцінювати наміри, 

мотивацію і бажання (власні і чужі), створювати і підтримувати робочу 

атмосферу під час командної роботи; 

- креативність – сукупність стійких особливостей особистості, що

забезпечують здатність формулювати нестандартні ідеї, відходити від 

традиційних схем мислення, швидко знаходити вихід зі складних ситуацій, 

використовуючи нешаблонні підходи; 

- критичність – сукупність стійких особливостей особистості, що

дозволяють обдумано і виважено здійснювати оцінку подій, процесів, результатів 

діяльності, спрямовану на всебічну перевірку і виправлення можливих помилок; 

здатність усвідомлювати свої помилкові рішення і наводити аргументи «за» і 

«проти», мислити в довгостроковій перспективі. 

IV. Цифрова культура – це єдині ідеологічні, організаційні, технологічні

цінності, що забезпечують цифрову інтеграцію і розвиток людини в умовах 

цифрової трансформації [17, с. 23]. Пріоритетним є: орієнтація на клієнта, 

делегування, співпраця і швидкість впровадження технологічних інновацій 

(гнучкість і прийняття ризиків). Культура прийняття рішень, заснованих на даних, 

з інтеграцією аналітичних звітів в процеси управління – важлива частина 

цифрової культури. Співпраця органів публічного управління, бізнес-структур, 

громадських організацій сприяє залученню в систему публічного управління 

висококваліфікованих кадрів, реалізації кращих ідей, швидкому створенню 

цифрових сервісів. 

Процес підготовки публічних службовців у сфері використання новітніх 

технологій включає такі основні етапи: 1) впровадження уніфікованих процедур 

оцінки кваліфікаційних навичок співробітників у сфері застосування сучасних 

інформаційних технологій; 2) створення і розвиток інфраструктури регіональних 

центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів влади у 

сфері ІКТ; 3) розробка і фінансування програм навчання для різних категорій 

працівників; 4) професійне навчання і сертифікація співробітників служб 

інформатизації; 5) поліпшення матеріально-технічного забезпечення державної 

служби, включно з впровадженням технологій дистанційного навчання; 6) 

інформування публічних службовців про передовий досвід та інновації у сфері ІТ; 

7) створення системи мотивації, заохочення і регламентації процесів

використання публічними службовцями інформаційних технологій; 8)

упровадження заходів, направлених на просування технологій електронного

урядування, підвищення кваліфікації громадян і організацій, що використовують

ІТ для взаємодії з органами публічної влади [7, с. 44].
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Як відомо, система професійного навчання публічних службовців має 

відповідати вимогам освіти для суспільства, побудованого на знаннях і 

інформації, а саме: освіта протягом усього життя; освіта без кордонів, що 

ґрунтується на ІКТ і доповнює традиційні методи і технології новими 

можливостями; освіта за креативними моделями навчання та індивідуальними 

освітніми траєкторіями; освіта, що розвивається на основі фундаментальних знань 

[7, с. 24]. За минулі роки вже накопичено позитивний досвід навчання фахівців у 

напрямку цифрового розвитку. 

Певною тенденцією в інших країнах можна вважати створення державної 

(публічної) цифрової академії, де спільними зусиллями науковці із залученими 

експертами розробляють навчальні курси для публічних службовців. Так, 

наприклад, інтенсивні програми з цифрової тематики пропонують Урядова 

академія цифрової служби Великобританії (GDS Academy), департамент 

цифрових послуг Канадської школи публічної служби. У Німеччині заохочується 

і неформальне навчання публічних службовців із залученням ІТ-фахівців із 

суміжних сфер за допомогою програм Tech4Germany або Work4Germany [9]. 

Канадська школа публічної служби заснувала у 2018 році Цифрову академію 

(CSPS Digital Academy) [19]. Завдяки активній співпраці партнерів з уряду, 

наукових кіл та приватного сектору розроблено 44 курси з цифрової тематики для 

публічних службовців  за напрямами:  

- «Дізнайся про Digital» – державні пріоритети в цифрову еру, вплив

масштабних технологічних змін на діяльність уряду, цифрові технології, цифрові 

стандарти; підходи до створення цифрового робочого середовища у власних 

організаціях; кращі практики цифрової трансформації; 

- «Дізнайся про Великі дані» – інтерпретація великих даних, основи науки

про дані; моделювання даних; роль великих даних у цифровому врядуванні; 

- «Дізнайся про Agile» – курси про те, як створювати гнучку Agile-культуру

в організації; формування Аgile-мислення; інструменти та практики Agile-

менеджменту в роботі уряду Канади; 

- «Дізнайся про Cloud» – ця серія курсів пропонує основи знань про

«хмарні» технології; огляд можливостей, програм та обмежень хмарних 

обчислень; «хмарну»  архітектуру та інфраструктуру; 

- «Дізнайся про кібербезпеку» – ця серія спрямована на забезпечення

базового навчання про безпеку в цифровому світі, захист чутливої інформації для 

всіх державних службовців; мережеві загрози, хакерство; найкращі практики та 

поради щодо безпеки в Інтернеті; 

- «Дізнайся про актуальні технологічні теми» – курси про те, як інтернет

речей, віртуальна та доповнена реальність, машинне навчання, блокчейн, 

штучний інтелект змінюють організації, бізнес-моделі, урядування; 
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-   «Цифрове лідерство» – цей набір курсів знайомить керівників із 

культурою, практикою та цифровими технологіями, які змінили всі сфери 

суспільства, включаючи публічне управління. 

У Цифровій академії є три рівні навчання : 

1. «Цифрові основи» – для усіх публічних службовців; навчання 

забезпечує фундаментальне розуміння цифрових тенденцій, інструментів та 

підходів; 

2. Digital Premium – для практиків, передбачає більш детальне вивчення 

даних, штучного інтелекту та машинного навчання, проєктування та DevOps 

(розробки програмного забезпечення та ІТ-операцій). Інтенсивне навчання 

зосереджене на усуненні прогалин у цифрових навичках та формуванні нового 

мислення: як спілкуватися з користувачем, розуміти досвід користування (UX) та 

бути «гнучким» (agile). 

3. «Цифрове лідерство» – для лідерів та управлінців вищої ланки, 

навчання сфокусоване на змінах в навколишньому мінливому середовищі. 

Таким чином, Канадська школа публічної служби, як структурний підрозділ 

федерального уряду, прагне формувати у публічних службовців світогляд та 

навички, необхідні у цифрову добу. 

В сучасних умовах освіти дорослих поширеною практикою є використання 

MOOC (масових відкритих онлайн курсів) для формування нових компетенцій. 

Всесвітньо відомі онлайн платформи пропонують велику багато курсів, щоб 

покращити цифрові навички: Coursera – 340 курсів, edX – 69 курсів, FutureLearn – 

86, на Udemy є 10000 курсів для розвитку digital skills у різних цільових груп. 

Враховуючи накопичений досвід онлайн навчання, в 2020 році десять провідних 

освітніх установ з шести країн, зокрема, Школа управління ім. Кеннеді 

Гарвардського університету, Канадська школа публічної служби і Кембриджський 

університет, розпочали міжнародний проєкт «Навчання публічних службовців в 

цифрову еру», який має на меті створення нової навчальної програми відкритого 

доступу [20]. Навчальний матеріал мультидисциплінарного характеру 

розробляють науковці і практики з різних сфер, таких як публічне управління, 

інновації, технології, дизайн послуг та ін. Відтак кожен науково-педагогічний 

працівник (з будь-якого університету будь-де), який викладає в рамках 

магістерської програми з публічного адміністрування або публічної політики 

(MPA/ MPP), матиме вільний доступ до навчальних матеріалів про вісім 

компетенцій цифрової ери.  

У розрізі досліджуваної тематики вважаємо корисним досвід міжнародного 

проєкту «Академія розумного урядування Bodensee», в рамках якого у 2019 році 

дев’ять міст та муніципалітетів з Німеччини, Австрії та Швейцарії об’єднали 

зусилля з чотирма університетами для створення Академії розумного урядування 
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[21]. Навколо Боденського озера, розташованого в передгір’ї Альп на кордоні 

трьох країн, розпочались ініціативи під назвою «Розумне місто» з використанням 

цифрових технологій, таких як Інтернет речей, сенсорні системи, великі дані та 

штучний інтелект.  

Проєктна діяльність відбувається за напрямками: 1) розумне урядування; 2) 

цифрові компетенції; 3) використання інноваційного потенціалу smart технологій; 

4) міський простір даних. Кожен університету співпрацює з певною кількістю

міст над науково-дослідними проєктами з метою їх реалізації в обраному місті і

перспективою подальшої реплікації результатів [21].

На думку експертів, цифрова трансформація публічного управління вимагає 

як цифрових навичок, так і цифрової спритності (digital agility), при цьому 

важливішими є не ІТ-навички, а цифрова готовність та зрілість. Для досягнення 

цієї цифрової готовності та зрілості у публічному секторі повинні бути розроблені 

навчальні програми з акцентом на процесах змін у рамках організаційної 

культури та на конкретних заходах управління змінами [9]. 

В Україні публічні службовці мають можливість отримати нові навички під 

час навчання на курсах підвищення кваліфікації, обов’язковість проходження цих 

курсів передбачена постановою КМУ про систему професійного навчання (від 06 

лютого 2019 р. № 106). У 2019 році Національне агентство України з питань 

державної служби (НАДС) включило до переліку пріоритетних напрямів 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування за загальними професійними (сертифікатними) та 

короткостроковими програмами теми «електронне врядування та електронна 

демократія», «інформаційна безпека», для голів місцевих адміністрацій – 

«впровадження інструментів діджиталізації, інформаційна безпека» [22]. За 

інформацією НАДС, у 2019 році найбільш затребуваними для учасників 

професійного навчання виявилися напрямки [23]:  

- за загальними професійними (сертифікатними) програмами: підвищення

кваліфікації з питань запобігання корупції та управління фінансами; підвищення 

рівня володіння іноземними мовами;  

- за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації:

запобігання корупції (21,8%), підвищення рівня володіння державною мовою 

(14,3%), комунікація та взаємодія (8,9%), управління змінами (8,3%). 

У реєстрі програм підвищення кваліфікації, погоджених НАДС на 2020 рік, 

провайдерами освітніх послуг запропоновано менше 2 % програм за напрямами 

«державна політика цифрового розвитку», «електронне врядування», 

«інформаційна безпека», в межах яких розвиваються компетентності «технічні 

вміння, знання технологій та інструментів електронного врядування» [22]. 

Таким    чином,   відзначаємо,   що     на    сьогодні    формування    цифрових 
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компетенцій не є в пріоритеті ні для публічних службовців – споживачів освітніх 

послуг, ні для суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання. 

Останнім потрібно зайняти проактивну позицію, застосовувати кращі практики 

підготовки державних і муніципальних службовців, що враховують сучасні 

вимоги до публічного управління [3]. 

Висновки. В сучасних умовах цифрової трансформації потрібно активно 

формувати цифрові компетенції публічних службовців, які стають ключовими 

серед інших професійних компетенцій. У світлі канадського досвіду доцільно 

розробляти навчальний контент з питань цифрового розвитку для різних категорій 

службовців.  

Першочергові завдання для влади, наукового і експертного середовища: 

- розробити комплексну національну стратегію в області цифрових навичок

і компетенцій в Україні; 

- розробити перелік цифрових навичок і компетенцій для цільових

аудиторій окремих галузей в Україні на основі Digital Competence 2.1; 

- сприяти розвитку культури впровадження цифрових технологій в

публічному управлінні на всіх рівнях шляхом адаптації передового міжнародного 

досвіду формування цифрових компетенцій у публічних службовців;  

- сприяти розвитку співпраці між державним сектором, приватним сектором

та науково-освітньою спільнотою щодо створення навчальних програм з цифрової 

трансформації для різних цільових груп. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ВАЛЮТ З 

ТОЧКИ ЗОРУ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 

Анотація. На сьогоднішній день актуальне значення для розвитку сучасної 

економіки набувають проблеми її цифрової трансформації. Соціально-економічні 

відносини все частіше переносяться у віртуальний простір, а розвиток культури 

населення з даного питання стає ключовим фактором трансформації суспільства 

та суб'єктів економічних відносин. Вже зараз, на сучасному етапі, інституційна 

структура сучасного суспільства вимагає формування цифрової економіки, 

цифрових активів і їх регулювання. 

Віртуальна валюта – відносно новий феномен у суспільному житті. В останні 

роки збільшення кількісті оборотних операцій, що здійснюються за допомогою 

криптовалют, призвело до необхідності розробки правового регулювання такого 

виду відносин. Серед науковців у всьому світі досі не припиняються дискусії про 

правову сутність та правовий режим криптовалюти та інших віртуальних активів, 

проте при вже здійснюються перші правопорушення у цій сфері, що вимагає 

найбільш швидкого введення відповідних змін до законодавства. 

На сьогоднішній день в світі немає єдиного розуміння правового статусу 

криптовалюта - в одних державах вони трактуються як валюта, в інших - як 

майно. До сих пір відкритими залишається ряд питань: яку правову природу має 

віртуальна валюта, як і яку відповідальність можна встановити за незаконні 

операції з нею. Виходячи з того, що операції з віртуальними активами частіше за 

все мають транскордонний характер, це приводить міжнародне приватне право до 

абсолютно нового рівня правового регулювання. У даній науковій статті 

висвітлюється правова природа таких об’єктів права, як віртуальна валюта, 

досліджуються її властивості та характеристики, а також аналізуються найбільш 

значущі проблеми, корректне вирішення яких на національному рівні дозволить 
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забезпечити вибір колізійного закону, що застосовуватиметься до розгляду спорів, 

повязаних з операціями, що виконуються за допомогою віртуальних валют. 

Окремо досліджується проблема визначення місця розташування таких 

платежних засобів. 

Ключові слова: віртуальна валюта, криптовалюта, гроші, колізійні норми, 

міжнародне приватне право, колізійні прив’язки. 
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF VIRTUAL CURRENCIES FROM 

THE POINT OF VIEW OF INTERNATIONAL PRIVATE LAW 

Аbstract. Problems of digital transformation are becoming important for the 

development of the modern economy. Socio-economic relations are increasingly 

transferred to the virtual space, and the development of its culture is becoming a key 

factor in the transformation of society and other subjects of economic relations. Already 

now,  the institutional structure of modern society requires the formation of a digital 

economy, digital assets and their regulation. Virtual currency is a relatively new 

phenomenon in public life. In recent years, the increase in the number of circulating 

transactions carried out using cryptocurrencies has led to the need to develop legal 

regulation of this type of relationship. Scientists around the world are still debating the 

legal nature and legal regime of cryptocurrency and other virtual assets, but the first 

offenses are already being committed in this area, which requires the most rapid 

introduction of appropriate changes in legislation. Today in the world there is no single 

understanding of the legal status of cryptocurrency - in some countries they are treated 

as currency, in others - as property. A number of questions still remain open: what is the 

legal nature of virtual currency, as well as what liability can be established for illegal 

transactions with it. Based on the fact that transactions with virtual assets are often 

cross-border in nature, this leads to private international law to a completely new level 

of legal regulation. This scientific article highlights the legal nature of such objects of 

law as virtual currency, examines its properties and characteristics, as well as analyzes 

the most significant problems, the correct solution of which at the national level will 

ensure the choice of conflict law to apply to disputes related to transactions performed 

using virtual currencies. The problem of determining the location of such means of 

payment is studied separately.  

Keywords: virtual currency, cryptocurrency, money, conflict rules, private 

international law, conflict bindings. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. До проблем правового статусу 

віртуальних валют, а також  їх місця у системі міжнародного приватного права 

зверталися такі дослідники, як Кузнецов В. А., Якубов А. В., Гончаренко О. С., 

Богаченко М. В., Ковальчук А., Стеценко С., Рашева Н.Ю., Чиркова О.І., 

Мухін І.O. Проте досі невирішеним залишається ряд проблем, зокрема, немає 

єдності в поглядах науковців щодо того, яку правову природу має віртуальна 

валюта та чи може вона виступати об’єктом приватного права, а також  питання 

визначення права, яке підлягатиме застосуванню до міжнародних операцій з 

використанням віртуальної валюти та їх наслідків. 

Метою даного дослідження є висвітлення змісту, юридичної природи 

криптовалют у системі міжнародного приватного права, а також виокремлення 

основних проблем, вирішення яких дозволить розробити правове регулювання 

відповідних відносин у міжнародному приватному праві. 

Виклад основного матеріалу. Перш за все, слід розібратися з тим, що 

взагалі собою являє віртуальна валюта. Одне з перших офіційних визначень 

віртуальної валюти було запропоновано Європейським центральним банком 

(ЄЦБ) в 2012 році [1]. ЄЦБ визначив віртуальну валюту, як «вид нерегульованих 

цифрових грошей, які випускаються і зазвичай контролюються їх розробниками і 

використовуються і приймаються членами конкретного віртуального 

співтовариства». 

Схоже поняття віртуальної валюти дає в 2016 році Міжнародний валютний 

фонд [2]: «Віртуальна валюта - цифровий вираз вартості, випущене приватними 

розробниками і виражене в їх власної розрахункової одиниці.» 

Особливістю віртуальної валюти є те, що вона не має емітента або іншого 

органу, який би здійснював централізований контроль над її обігом; її оборот 

контролюється складним алгоритмом дій її користувачів за відсутності будь-яких 

посередників або наглядових органів. У таких відносинах відсутні будь-які 

договірні відносини з оператором (емітентом) електронних грошей через його 

відсутність.  

За своєю природою криптовалюта спочатку мала транскордонний характер. 

Однак, як і будь-які соціальні відносини, ускладнені іноземним елементом, 

відносини у сфері використання віртуальних валют зародилися та розвиваються 

саме у національних правових системах 

Складність юридичного статусу криптовалюти в Україні сьогодні полягає в 

тому, що криптовалюта не підпадає під визначення електронних грошей, яке 

передбачено статтею 15 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів 

в Україні", а також не входить до визначення платіжної системи, яке міститься в 

п. 29 статті 1 вищезазначеного Закону. [3] Криптовалюта також не є іноземною 

валютою у світлі вимоги Закону України "Про валюту і валютні операції» [4]. 
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Вона не включена до переліку іноземних валют згідно з Класифікатором 

іноземної валюти і не підпадає під визначення об'єктів цивільних прав, які є 

перераховані в Цивільному кодексі, а також не є предметом (товаром), готівковим 

або безготівковим, бездокументарним цінним папером, не являє собою майнове 

право. 

Отже, перш за все, для того, аби зробити віртуальну валюту засобом обігу, в 

тому числі й у відносинах з іноземним елементом, необхідно легітимізувати її на 

національному рівні, визначивши її правовий статус. 

Варто зазначити, що перші кроки в сфері визначення правового статусу 

віртуальних валют вже були зроблені. За останні роки було подано кілька 

законопроектів, що мали на меті встановити правове регулювання віртуальних 

валют та інших криптоактивів: проекти Законів України «Про обіг криптовалюти 

в Україні» №7183, «Про стимулювання ринку криптовалюти та їх похідних в 

Україні» №7138-1, «Про віртуальні активи» №3637 тощо. Останній з них було 

зареєстровано 11 червня 2020 року. Законопроект визначає поняття та правовий 

статус віртуальноих активів, а також врегульовує питання прав власності та 

здійснення операцій з такими активами в Україні. Даний нормативний акт 

вводить в законодавче поле поняття віртуальних активів і визначає, що вони є 

різновидом майна, розпорядження яким здійснюється відповідно до норм Закону 

України "Про віртуальні активи".  

Другою проблемою є власне технологія криптовалют, що заснована на 

принципі системи баз даних, якою користуються користувачі, де кожен учасник 

має до неї доступ. Її особливість полягає в тому, що кожен член бере участь у 

веденні такої бази даних при створенні та верифікації реєстру інформації. В 

результаті таких дій користувачів з'являються нові блоки інформації. Такі блоки є 

криптовалютними одиницями - «монетами» біткойнів, лайткойнів, ефіріумів 

тощо, які можна конвертувати в будь-яку іншу валюту і використовувати в деяких 

країнах як платіжний засіб. 

Саме тут постає перша проблема, пов’язана з функціонуванням даного виду 

платіжного засобу: відсутність посередника у таких операціях зумовлює те, що 

ніхто не може накласти арешт, призупинити операції по рахунку, скасувати 

платіж у випадку необхідності. 

Звичайно, можна просто спробувати застосувати до таких відносин норми 

приватного права, що зазвичай застосовуються до відносин власності та товарно-

грошових відносин. Проте дві характеристики операцій з криптовалютами 

роблять цю ідею дуже складною. Перша - це незворотність таких операцій. Після 

того, як транзакція записана, виправити або видалити її стає практично 

неможливо. Тут постає інша проблема - неможливість приватного права 

виконувати свою коригувальну функцію за таких обставин. Друга проблема 
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пов’язана безпосередньо з вибором правопорядку, що застосовувтиметься до 

таких відносин у сфері міжнародного приватного права. Перш ніж застосовувати 

будь-яку норму приватного права, потрібно визначити  колізійне право, що 

підлягає застосуванню. Міжнародне приватне право зосереджується на ідеї, що 

застосовуються приписи тієї правової системи, з якою відповідні 

правовідносини мають найтісніший зв'язок. І все ж з огляду на те, що реєстри, в 

яких проводяться такі операції, не знаходяться в якійсь конкретній державі, то 

такий зв’язок неможливо ідентифікувати. [6, c. 438] 

Питання вибору колізійного закону до таких правовідносин у судові практиці 

різних країнах вирішується по різному. Вони варіюються від вибору закону місця 

проживання до місця первинного проживання кодера. Ці фактори найкраще 

підходять для дозволених мереж з керівним органом та низкою ідентифікованих 

вузлів. Однак вони не дають відповіді для бездозвольних мереж, де кодер 

невідомий, як наприклад, при використанні біткойн. [5, c. 55] 

Беручи до уваги все зазначене, варто наголосити, що розробка правового 

регулювання у даній сфері має бути здійснена вкрай обережно, адже рамки 

правового регулювання можуть зробити операції у сфері використання 

віртуальних валют неефективними та в кінцевому підсумку нежиттєздатними, 

позбавлять їх своїх первинних переваг (зокрема, анонімність, відсутність 

посередників тощо.) 

Висновки. Роблячи аналіз чинного законодавства, можна перш за все 

зробити висновок про складний характер і правову невизначеність, що не 

дозволяє стверджувати про віднесення криптовалюти до будь-якого із суміжних 

понять (готівка, валюта, електронні гроші, цінні папери тощо). Криптовалюта, 

своєю природа, є автономною, децентралізованою, транскордонною за своєю 

суттю, не має юрисдикції і не має конкретного емітента, що зумовлює виникнення 

ряду проблем для розробки її правового регулювання. Перша з таких проблем 

полягає у незворотності операцій із використанням криптовалют, що може стати 

перешкодою для відновлення порушеного права, колишнього правового 

становища особи чи повернення незаконно відібраного майна. Друга, проте не 

менш важлива проблема пов’язана з вибором колізійного права, що 

застосовуватиметься до таких правовідносин. На жаль, не завжди можна 

встановити місце проживання користувача віртуальної валюти або 

місцезнаходження баз даних про такі операції, що може стати значною перепоною 

для розробки правового регулювання операцій з використанням віртуальних 

валют саме в сфері міжнародного приватного права, а також для вирішення спорів 

у цій сфері.  Саме цей напрям подальших досліджень є найбільш перспективним у 

даній сфері, бо без вирішення проблеми вибору колізійного закону, що підлягає 

застосуванню у даних правовідносинах, подальша розробка правового 
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регулювання транскордонних операцій із застосуванням віртуальних валют буде 

вкрай проблемною. 
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ЗАСАДНИЧІ ПОЛОЖЕННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ 

ЛІСАБОНСЬКОГО ДОГОВОРУ ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДУ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Анотація. Розкрито засадничі положення чинних установчих документів 

Європейського Союзу( далі ЄС, Євросоюз) про правовий статус його Суду. 

Окремі аспекти цієї проблеми частково досліджені провідними зарубіжними і 

вітчизняними  вченими. Проте метою статті є їх системний аналіз в контексті 

Лісабонського договору. Встановлено, що з набуттям його чинності відбувся 

значний перегляд конституційних принципів ЄС і проявилася особлива роль його 

Суду у конституціоналізації  права. Завдяки Суду принцип захисту прав людини і 

основоположних свобод став загальним принципом права Євросоюзу, норми 

Договору про ЄС і Договору про функціонування ЄС виступають як норми прямої 

дії, мають найвищу юридичну силу, в тому числі і серед конституцій держав-

членів. Їхнє виконання є обов’язковим для Євросоюзу та всіх його інституцій, в 

тому числі Суду ЄС і судів держав-членів. Дотримання  цінностей, на котрих 

заснований Євросоюз і котрі закріплені в Хартії основоположних прав ЄС, є 

також обов’язковим для Суду ЄС і судів держав-членів. Встановлено, що нині 

проблема здійснення правосуддя в ЄС розглядається через призму захисту прав і 

основоположних свобод людини, в тому числі право на справедливий суд. У 

Євросоюзі засновано простір свободи, безпеки та правосуддя.  

Порівняльно–правовим методом проаналізовано положення установчих 

договорів про Суд ЄС як загального, так і конкретного характеру. Загально Суд 

ЄС має забезпечити дотримання законодавства у тлумаченні та застосуванні 

Договорів, а держави-члени мають надавати засоби судового захисту, достатні 

для того, щоб забезпечити ефективний правовий захист у сферах, охоплених 

законодавством Євросоюзу. Розкрито положення про формування складу Суду 

ЄС, трансформацію його структури, особливостей органів, конкретизацію 

юрисдикції Суду у різних ситуаціях. 

Аналізується взаємозв’язок засадничих положень про Суд ЄС у Договорі про 

функціонування ЄС з положеннями Статуту Суду ЄС, котрим деталізуються 

положення про структуру Суду, формування його органів, їхні повноваження та 
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зміст діяльності, розкриваються особливості  процедури внесення змін до Статуту 

Суду ЄС, котра стала значно простішою. Суд ЄС є вищою його судовою 

інстанцією і позначає всю судову систему ЄС. Його діяльність в межах 

визначених повноважень та згідно зі встановлених в ньому процедурами, умовами 

та цілями, спрямована на те, щоб поширювати цінності Євросоюзу, реалізовувати 

його цілі, служити інтересам ЄС, його громадян і держав-членів та гарантувати 

узгодженість, ефективність і послідовність політик та дій Євросоюзу.  

Ключові слова: засадничі положення, установчі документі, Лісабонський 

договір, Суд Європейського Союзу  
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BASIC PROVISIONS OF THE FOUNDING DOCUMENTS OF THE LISBON 

TREATY ON THE LEGAL STATUS OF THE COURT OF JUSTICE OF THE 

EUROPEAN UNION 

Abstract. The basic provisions of the current constituent documents of the 

European Union (hereinafter the EU, the European Union) on the legal status of its 

Court are revealed. Some aspects of this problem have been partially studied by leading 

foreign and domestic scientists. However, the purpose of the article is their systematic 

analysis in the context of the Lisbon Treaty. It has been established that with its entry 

into force there has been a significant revision of the constitutional principles of the EU 

and the special role of its Court in the constitutionalization of law. Thanks to the Court, 

the principle of protection of human rights and fundamental freedoms has become a 

general principle of EU law, the rules of the EU Treaty and the Treaty on the 

Functioning of the EU act as rules of direct effect, Their implementation is binding on 

the European Union and all its institutions, including the Court of Justice and the courts 

of the Member States.  Respect for the values on which the European Union is founded 

and enshrined in the EU Charter of Fundamental Rights is also binding on the Court of 

Justice and the courts of the Member States. It is established that the problem of justice 

in the EU is currently viewed through the prism of the protection of human rights and 

fundamental freedoms, including the right to a fair trial. An area of freedom, security 

and justice has been established in the European Union. 

The provisions of the founding treaties on the Court of Justice of the EU, both 

general and specific, were analyzed by a comparative legal method. In general, the 

Court of Justice must ensure compliance with the law in the interpretation and 

application of the Treaties, and Member States must provide sufficient remedies to 

ensure effective redress in the areas covered by EU law. Provisions on the formation of 
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the composition of the Court of Justice of the EU, the transformation of its structure, the 

peculiarities of the bodies, the specification of the jurisdiction of the Court in various 

situations are revealed. 

The relationship of the basic provisions on the Court of Justice in the Treaty on the 

Functioning of the EU with the provisions of the Statute of the Court of Justice, which 

details the structure of the Court, formation of its bodies, their powers and content of 

activities, reveals the peculiarities of the procedure simpler. The Court of Justice is its 

highest court and designates the entire EU judicial system.  

Its activities,  within the defined powers and in accordance with the procedures, 

conditions and objectives set out therein, aim to promote the values of the European 

Union, pursue its objectives, serve the interests of the EU, its citizens and Member 

States and ensure coherence, effectiveness and coherence. actions of the European 

Union. 

Keywords: basic provisions, constituent documents, Lisbon Treaty, Court of 

Justice of the European Union.  

Постановка проблеми. Європейський Союз (ЄС, Євросоюз) є унікальним 

міждержавним утворенням, що засноване на економічній та політичній інтеграції 

європейських держав та  об’єднує 27 демократичні європейські країни для 

досягнення їхніх спільних цілей, в реалізації котрих поряд з іншими його 

інституціями визначальна роль відводилася раніше  і відводиться нині його Суду. 

ЄС перебував і перебуває в постійному пошуку відповідей на виклики, що 

виникали і появляються. Змінювалися та корегувалися положення установчих 

Договорів про Євросоюз, в тому числі і про  Суд ЄС. На сьогодні чинними є 

Договір про Європейський Союз(ДЄС) та Договір  про функціонування 

Європейського Союзу (ДФЄС ) в редакції Лісабонської угоди [1]. Вони для 

України мають важливе значення у зв’язку з імплементацією Угоди про асоціацію 

між  Україною і  Євросоюзом, необхідністю наближення законодавства України,  

в тому числі і  в частині правосуддя, до законодавства ЄС, і важливістю судового 

захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження запропонованої 

проблеми засвідчує , що окремі  її аспекти частково уже  вивчалися зарубіжними і 

вітчизняними  вченими. Серед вітчизняних дослідників варто назвати К. Бережну, 

В.Бринцева,  І.Грицяк , Ю. Волошина, Т. Комарову, Р. Куйбіду, А. Лазовські, 

Л.Москвич,  І. Назарова, Н. Пархоменко, С. Прилуцького, О. Саленко, 

О. Святоцького, К. Смирнову,   О. Стрєльцову, Л. Фалалаєву, О. Хотинську-Нор,  

Ю.Шемшученка,  І. Яковюка та інших, а  з російських – М.Ентіна, М. Бірюкова, 

С.Кашкіна, М. Марченка та ін.[2] Проте їхніми працями запропонована нами 

проблема спеціально  не досліджувалася, зокрема в  аспекті  детального  вивчення 
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 положень установчих документів в редакції Лісабонського договору. 

Метою статті є системний аналіз засадничих положень документів 

Лісабонського договору   про правовий статус Суду Євросоюзу та підвищення  

його ролі в утвердженні верховенства права, демократії, захисту прав і 

основоположних свобод  в країнах європейського простору.   

Виклад основного матеріалу. Сьогодні Євросоюз будує свою діяльність у 

правовому полі відповідно до норм його Лісабонського договору ( Договору 

реформування).  З його підписанням (13.12.2007 р.) та набранням чинності 

(01.12.2009р.) Європейська Конституція була замінена.  Він мав врегулювати 

кризу, що почалася в 2005 році у зв’язку з тим, що громадяни Франції та 

Нідерландів на національних референдумах не підтримали Європейську 

Конституцію. Лісабонський договір став новою базовою угодою щодо принципів 

функціонування ЄС. На відміну від Договору про Конституцію для Європи  він не 

змінив суттєво правову систему ЄС, а вніс до неї лише деякі корективи, 

зберігаючи при цьому всі ключові постанови про реформи, що були зафіксовані в 

конституції. З набуттям чинності Лісабонської угоди відбувся значний перегляд 

конституційних принципів ЄС, що є в значній мірі наслідком впливу діяльності 

Суду ЄС і проявлення його особливої ролі у конституціоналізації права ЄС. Він 

своєю практикою розвивав і подальше розвиває концепції прямої дії норм 

установчих договорів ЄС, абсолютного верховенства права ЄС,  відповідальності 

держав-членів за порушення права Євросоюзу. Завдяки практиці Суду Євросоюзу 

принцип захисту прав людини і основоположних свобод, що не передбачався в 

установчих договорах на початку європейської інтеграції, в процесі еволюції 

Євросоюзу  став загальним принципом його права. 

Згідно Лісабонського договору Євросоюз приєднався до Європейської 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Сьогодні 

основоположні права, котрі гарантуються Конвенцією і які випливають з 

конституційних традицій, спільних для держав-членів, є загальними принципами 

права Євросоюзу( ч.2,3 ст. 6 ДЄС) [3]. Нині державами-членами ЄС та деякими 

іншими країнами Європи проблема здійснення правосуддя розглядається через 

призму захисту прав і основних свобод людини. Так, в Договорі про 

функціонування ЄС стверджується, що «Союз є простором свободи, безпеки та 

правосуддя, де поважаються основоположні права та різні правові традиції і 

правові системи держав-членів». Водночас зазначається, що «Союз полегшує 

доступ до правосуддя, зокрема за допомогою принципу взаємного визнання 

судових та позасудових рішень у цивільних справах(ч.1,4 ст. 67 ДФЄС) [4]. У 

преамбулі Хартії основоположних прав Євросоюзу, котра набула чинності з 

набуттям чинності Лісабонського Договору і має однакову з Договорами 

юридичну силу, зазначається, що запроваджуючи громадянство Союзу та простір 
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свободи, безпеки і правосуддя, Союз робить людську особистість центром своєї 

діяльності (другий абзац преамбули), а в її розділі  VI «Правосуддя» закріплено 

право кожного на справедливий суд. У статті 47 стверджується, що кожен, чиї 

права та свободи, гарантовані законодавством Союзу, порушено, має право на 

ефективний засіб правового захисту в суді, на справедливий та відкритий розгляд 

його справи протягом розумного строку незалежним та неупередженим судом[5].  

Поправками до установчих договорів ЄС в редакції Лісабонської угоди не 

лише акцентується увага на необхідності здійснення правосуддя через призму 

захисту прав і основних свобод людини. До Лісабонського договору внесені 

зміни, котрі реформують й самі  інституції ЄС, зокрема і його Суд, котрий є 

важливим офіційним органом Євросоюзу. Він є вищою судовою інстанцією ЄС,  

позначає всю його судову систему. Положення Договору про ЄС, котрий визначає 

загальні положення стосовно ЄС та його зовнішніх зв'язків, і Договору про 

функціонування ЄС, котрим  закріплені конкретні цілі політики ЄС, його 

співпраця з третіми країнами та гуманітарна допомога, для Суду Євросоюзу є 

основоположними. Так, Договір про ЄС закріпив цінності: поваги до людської 

гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав 

людини, зокрема осіб, що належать до меншин, і котрі є спільними для всіх 

держав-членів,– на котрих заснований  ЄС і котрі розширені Хартією 

основоположних прав ЄС, серед яких зазначається і право громадян на 

справедливий суд(ст.2 ДЄС; ст.47 Хартії). Їх  мають дотримуватися ЄС і всі його 

держави-члени, в тому числі і їх суди: Суд ЄС і національні суди держав-членів. 

Діяльність Суду ЄС здійснюється в межах повноважень, покладених на нього 

Договорами, та згідно зі встановленими в них процедурами, умовами та цілями у 

взаємодії з іншими установами на засадах відкритої співпраці. Вона спрямована 

на те, щоб поширювати цінності Євросоюзу, реалізовувати його цілі, служити 

інтересам ЄС, його громадян і держав-членів та гарантувати узгодженість, 

ефективність і послідовність політик та дій Євросоюзу(ч. 1,2 ст.13 ДЄС). Він 

виконує функції міжнародного, конституційного й частково адміністративного 

суду. Будучи незалежним органом, Суд ЄС в межах своєї юрисдикції забезпечує 

дотримання права при тлумаченні та застосуванні відповідних договорів 

Євросоюзу. 

Відповідно до положень Лісабонського договору Суд Євросоюзу має 

обов’язкову юрисдикцією стосовно держав-членів, інститутів ЄС та інших 

суб’єктів.  Його юрисдикція включає в себе такі основні групи повноважень, як:1. 

Вирішення спорів з правовідносин, котрі виникають на підставі норм 

законодавства ЄС(пряма юрисдикція); 2. Розгляд запитів судових органів держав-

членів, які потребують тлумачення й застосування норм права ЄС (преюдиціальна 

(непряма) юрисдикція); 3.Розбір справ в порядку попереднього контролю.  Якщо 
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говорити про загальне повноваження Суду Євросоюзу, то він «забезпечує 

дотримання законодавства у тлумаченні та застосуванні Договорів. А держави-

члени мають надавати засоби судового захисту, достатні для того, щоб 

забезпечити ефективний правовий захист у сферах, охоплених законодавством 

Союзу ( ч.1ст.19 ДЄС). Поряд з цим згідно Лісабонського договору Суд 

Євросоюзу має виконувати такі завдання: по-перше, приймати «рішення у 

справах за позовами, які подають держава-член, установа, фізична або юридична 

особа»(ч.3 ст.19 ДЄС). При Цьому зауважимо, що фізичні та юридичні особи 

отримали таке право лише відповідно до Лісабонського договору ( ч.4 ст. 263 

ДФЄС); по-друге, на звернення судів або трибуналів держав-членів має виносити 

«попередні рішення щодо тлумачення законодавства Союзу або чинності актів, 

ухвалених установами»; по-третє, приймати «рішення в інших справах, як 

встановлено в Договорах» (ч.3 ст.19 ДЄС) [6]. Такими є загальні положення про 

Суд Євросоюзу, його повноваження тощо. Вони деталізуються у Договорі про 

функціонування ЄС, де цьому присвячена ціла секція під заголовком «Суд 

Європейського Союзу» (статі 251–281) [7].     

У Договорі про функціонування ЄС закріплені положення щодо 

формування складу Суду ЄС, його структури, юрисдикції у різних ситуаціях 

тощо. Положення договору конкретизують, зокрема, суть юрисдикції Суду ЄС  

при таких ситуаціях: при винесенні рішення з таких найтиповіших справ, як за 

клопотанням про попереднє рішення, за позовами про невиконання державою-

членом своїх зобов'язань, при визнанні рішень недійсними,  при прийнятті рішень 

про бездіяльність органів ЄС, про відшкодування збитків, про перегляд 

правомірності різних рівнів актів, про спори між Союзом та його службовцями, 

про можливість надання в окремих випадках Суду ЄС необмеженої юрисдикції, 

про можливість фізичної або юридичної особи подати до Суду скаргу тощо. 

Так, у випадках, коли держава-член ЄС не виконує свої зобов’язання 

відповідно до законодавства ЄС, Європейська Комісія або держава-член ЄС 

можуть подати на неї позов до Суду Євросоюзу. Проте  процедура подачі ними 

позову до Суду ЄС має свої особливості. «Якщо Комісія вважає, що держава-член 

не виконала зобов’язання за Договорами, Комісія видає обґрунтований висновок 

із цього питання після надання зацікавленій державі змоги надати свої пояснення.  

Якщо зацікавлена держава не дотримується цього висновку протягом періоду 

часу, встановленого Комісією, Комісія може винести питання на розгляд Суду 

Європейського Союзу» (ст.258).  А держава-член ЄС  може подати позов проти 

іншої держави-члена про інкриміноване порушення зобов’язань за Договорами 

таким чином: спочатку виносить це питання на розгляд Комісії, котра надає 

обґрунтований висновок після того, як кожній зацікавленій державі було надано 

можливість представити власну позицію по справі та свої коментарі до позиції 
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іншої сторони як усно, так і письмово. Якщо Комісія не надала висновок протягом 

трьох місяців від дати, коли питання було винесено на її розгляд, відсутність 

такого висновку не перешкоджає винесенню цього питання на розгляд Суду(ст. 

259). Якщо Суд визнає, що держава-член не виконала зобов’язання за 

Договорами, від неї вимагається вжити необхідних заходів для виконання 

рішення Суду. І якщо «Комісія вважає, що відповідна держава-член не вжила 

необхідних заходів для виконання рішення Суду, Комісія може винести це 

питання на розгляд Суду після надання державі можливості представити свої 

пояснення. Комісія визначає розмір твердої суми або пені, що підлягають сплаті 

відповідною державою-членом, які Комісія вважає належними за цих обставин. 

Якщо Суд визнає, що відповідна держава-член не виконала рішення Суду, Суд 

може накласти на неї зобов’язання сплатити тверду суму або пеню»( ч.2 ст.260). І 

ще одна особливість змісту і процедури виконання рішень Суду при наступній 

ситуації. Коли Комісія виносить справу на розгляд Суду відповідно до статті 258, 

викладеній вище, на тих підставах, що відповідна держава-член не виконала своє 

зобов’язання щодо повідомлення заходів, що транспонують директиву, ухвалену 

згідно з законодавчою процедурою, Комісія може, якщо вона вважає необхідним, 

визначити розмір твердої суми або пені, що підлягає сплаті відповідною 

державою-членом, які вона вважає належними за цих обставин. І якщо Суд 

встановлює, що існує порушення, він може накласти на відповідну державу-члена 

зобов’язання сплатити тверду суму або пеню, що не перевищують розміру, 

визначеного Комісією. (ч.3 ст.260).  

Поряд з цим у Договорі про функціонування ЄС передбачені й інші 

повноваження Суду ЄС. Зокрема, у договорі закріплена норма, що Регламенти, 

котрі ухвалені спільно Європейським Парламентом та Радою або Радою 

відповідно до положень Договорів, можуть надавати Суду ЄС необмежену 

юрисдикцію щодо передбачених у цих регламентах санкцій(ст.261). Суду ЄС у 

спорах, пов’язаних із застосуванням актів, ухвалених на основі Договорів, що 

створюють Європейське право інтелектуальної власності, Радою без шкоди іншим 

положенням Договорів, діючи одностайно згідно зі спеціальною законодавчою 

процедурою та після проведення консультацій з Європейським Парламентом, 

можуть ухвалюватися положення для надання юрисдикції в обсязі, який вона 

визначає. Проте ці положення набувають чинності після їхніх затверджень 

державами-членами згідно з їхніми відповідними конституційними 

вимогами(ст.262). 

Договором також передбачено, що Суд ЄС переглядає правомірність 

законодавчих актів, актів Ради, Комісії та Європейського центрального 

банку, окрім рекомендацій та висновків, а також актів Європейського 

Парламенту, що мають на меті правові наслідки для третіх сторін. Суд переглядає 
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правомірність актів також органів, служб та агенцій Союзу, що мають правові 

наслідки для третіх сторін. Для цих цілей Суд ЄС має юрисдикцію щодо позовів 

держав-членів, Європейського Парламенту, Ради або Комісії на засадах браку 

компетенції, порушення істотної процесуальної вимоги, порушення Договорів або 

будь-якої норми права, пов’язаної з їх застосуванням, або зловживання 

повноваженнями. За цих самих умов Суд має юрисдикцію щодо позовів 

Рахункової палати, Європейського центрального банку та Комітету регіонів з 

метою захисту їхніх прерогатив (ч.ч.1,2,3 ст.263).  

До Суду ЄС для встановлення порушення у випадку бездіяльності 

Європейського Парламенту, Європейської Ради, Ради, Комісії або Європейського 

центрального банку при порушенні Договорів можуть подати позов держави-

члени та інші установи Союзу. За цих самих умов вищезазначена норма 

застосовується і до бездіяльності органів, служб та агенцій Союзу.  Проте позов є 

прийнятним лише у разі, якщо до відповідної установи, органу, служби або 

агенції попередньо зверталися із закликом діяти. Якщо протягом двох місяців від 

дати звернення відповідна установа, орган, служба або агенція не визначила своєї 

позиції, позов можна подати протягом наступних двох місяців. Заслуговує 

схвалення положення, що будь-яка фізична або юридична особа може за умов, 

викладених вище, подати до Суду скаргу на те, що установа, орган, служба або 

агенція Союзу не направили цій особі жодного акту, окрім рекомендації або 

висновку (ст. 265). Водночас від установи, чий акт проголошено нікчемним або 

чия бездіяльність проголошена такою, що суперечить Договорам, вимагається 

вжити заходів, необхідних для виконання рішення Суду Євросоюзу(ч.1 ст.266).  

Суд ЄС має юрисдикцію виносити попередні рішення стосовно: (а) 

тлумачення Договорів; (b) чинності і тлумачення актів установ, органів, служб та 

агенцій Союзу. Водночас визначені випадки, коли держави-члени можуть 

звернутися із запитом до Суду винести рішення щодо наступних питань:  «Якщо 

таке питання порушено в будь-якому суді держави-члена, цей суд, якщо вважає, 

що рішення з цього питання є необхідним для надання йому можливості винести 

рішення, може звернутися із запитом до Суду винести рішення щодо цього 

питання. Якщо будь-яке таке питання порушено у справі, розгляд якої триває в 

суді держави-члена, чиї рішення не можна оскаржити за допомогою правових 

засобів національного законодавства, цей суд виносить питання на розгляд Суду. 

Якщо таке питання порушено у справі, розгляд якої триває в суді держави-члена 

стосовно особи, яка перебуває під вартою, Суд Європейського Союзу діє із 

мінімальною затримкою» (ст. 267). 

Згідно статей 268 і 340 ДФЄС Суд Євросоюзу має юрисдикцію у спорах, 

пов’язаних із відшкодуванням збитків Союзом і Європейським центральним 

банком відповідно до загальних принципів, спільних для законодавства держав-
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членів. Так, у ст. 340 зазначається: «У разі позадоговірної відповідальності Союз 

згідно з загальними принципами, що є спільними для законодавств держав-членів, 

відшкодовує всі збитки, завдані його установами або службовцями під час 

виконання їхніх обов’язків… І Європейський центральний банк відповідно до 

загальних принципів, спільних для законодавства держав-членів, відшкодовує всі 

збитки, завдані ним або його службовцями під час виконання їхніх 

обов’язків»(ст.268; ч. 2, 3 ст. 340). 

Суд ЄС наділений компетенцією приймати рішення щодо правомірності 

акту, ухваленого Європейською Радою або Радою стосовно порушення 

державою-членом цінностей ЄС  та призупинення певних прав, що випливають із 

її членства у Союзі( відповідно до ст. 7 ДЄС),  проте лише на запит відповідної 

держави-члена, визначеної Європейською Радою або Радою, та лише при 

дотриманні таких процедур: запит повинен робитися протягом одного місяця з 

дати такого визначення, а Суд приймає рішення протягом одного місяця від дати 

такого запиту( ст. 269). 

Суд ЄС має юрисдикцію у будь-яких спорах між Союзом та його 

службовцями( ст.270), у спорах стосовно: виконання державами-членами 

зобов’язань відповідно до Статуту Європейського інвестиційного банку; заходів, 

ухвалених Радою керівників та Радою директорів Європейського інвестиційного 

банку; виконання національними центральними банками зобов’язань згідно з 

Договорами і Статутом Європейської системи центральних банків та 

Європейського Центрального банку(ст.271).  

Договором зафіксовано положення, що Суд ЄС має компетенцію виносити 

рішення згідно з будь-яким арбітражним застереженням, що міститься у 

контракті, який регулюється публічним або приватним правом і що укладений 

Союзом або від його імені( ст.272). Суд має юрисдикцію в будь-яких спорах між 

державами-членами, котрі пов’язані із предметом регулювання Договорів, якщо 

спір передано йому за спеціальною угодою між сторонами(ст.273). Водночас Суд 

ЄС не має юрисдикції стосовно положень, пов’язаних із спільною 

зовнішньою та безпековою політикою, а також стосовно актів, ухвалених на 

основі цих положень(ст. 275). Подані до Суду позови не мають призупиняючої 

сили. Хоча Суд залежно від обставин може призупинити застосування акту, що 

оскаржується. Він у будь-якій справі, котру розглядає, може призначати будь-які 

необхідні тимчасові заходи(ст.279). Рішення Суду мають виконуватися відповідно 

до встановлених умов (ст. 280). Так, згідно статті 299 ДФЄС «Акти Ради, Комісії 

або Європейського центрального банку, що накладають грошові зобов’язання на 

осіб, окрім держав, підлягають обов’язковому виконанню. Забезпечення 

виконання регулюється цивільно-процесуальними нормами, чинними в державі, 

на території якої воно здійснюється. Наказ про забезпечення виконання додається 
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до рішення без інших формальностей, крім визначення автентичності рішення, 

національним органом влади, який призначається урядом кожної держави-члена 

для цих цілей та про який повідомляється Комісії та Суду Європейського Союзу. 

Коли ці формальності виконано за поданням зацікавленої сторони, ця сторона 

може приступити до забезпечення виконання відповідно до національного 

законодавства шляхом передачі питання безпосередньо до компетентного органу 

влади. Забезпечення виконання може бути призупинене лише рішенням Суду. 

Проте суди зацікавленої країни мають юрисдикцію щодо скарг на те, що 

забезпечення виконання проводиться невідповідним чином»(ст.299).  

Подальша деталізація засадничих положень про Суд ЄС 

конкретизується у поєднанні з положеннями, викладеними відповідно до статті  

281   Договору про функціонування ЄС у Статуті Суду Європейського Союзу, 

закріпленого в доданому до установчих договорів протоколі (протокол № 3), 

котрий є невід’ємною частиною Договору про функціонування ЄС. Статут Суду 

ЄС мав і має досить високий юридичний статус. Належачи до  джерела 

первинного законодавства, зміни до нього до набуття чинності Лісабонської 

угоди могли вноситися лише після ратифікації всіма державами-членами ЄС. 

Лісабонський договір спростив процедуру внесення змін до Статуту Суду ЄС. 

Тепер юрисдикція вносити зміни до Статуту Суду ЄС надається Європейському 

Парламенту та Раді, діючи відповідно до звичайної законодавчої процедури, за 

винятком Розділу І та статті 64. При цьому встановлено, що Європейський 

Парламент та Рада мають діяти або за запитом Суду та після проведення 

консультацій з Комісією, або за пропозицією Комісії та після проведення 

консультацій із Судом( ч. 2 ст.281 ДФЄС).  

У Договорі про Євросоюз у редакції Лісабонської угоди подається структура 

Суду ЄС, котра тотожна структурі Суду ЄС згідно Конституції для Європи. 

Договір зафіксував, що «Суд Європейського Союзу складається з Суду, Суду 

загальної юрисдикції та спеціалізованих судів»(ч.1ст.19 ДЄС). Виходить, що 

Суд ЄС виступає комплексним позначенням для всієї судової системи Євросоюзу 

і уособлює собою судову владу в ЄС.  Нині Суд ЄС як сукупність рівноцінних 

ланок складається із трьох вище зазначених ланок.  Характерно, що в судовій 

системі ЄС не передбачена жодна ієрархія, а Суд ЄС формально не виступає 

головною інстанцією відносно Загального суду та спеціалізованих судів.  Також 

зазначимо, що  положення про структуру Суду ЄС, формування його органів, їх 

повноваження та зміст діяльності Суду ЄС деталізуються в Статуті Суду ЄС.  

Суд складається із палат, котрі він формує і до складу котрих входять три 

або п’ять суддів. З числа членів палати судді обирають голів палат. Якщо до 

складу палати входять п’ять суддів, її голова обирається на три роки і може бути 

повторно обраний лише ще один раз. Велика Палата Суду складається з 
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тринадцяти суддів, яку очолює Голова Суду. Водночас зазначається, що голови 

палат, до складу яких входять п’ять суддів, та інші судді, котрих призначено 

згідно з умовами, встановленими в Регламенті, становлять також частину Великої 

Палати. Засідання у складі Великої Палати проводяться Судом у разі, якщо цього 

вимагає держава-член або установа Союзу, що є стороною у справі(ч. 1,2,3 ст.16 

статуту). Щодо проведення засідань Суду у повному складі, то вони згідно ДФЄС 

проводяться у таких випадках, пов’язаних з необхідністю: 1) звільнення 

Омбудсмена  Судом за поданням Європейського Парламенту у разі, коли він уже 

не відповідає вимогам, необхідним для виконання його обов’язків, або якщо він 

винний у вчиненні серйозного проступку( ч.4 ст.16 статуту, ч.2 ст. 228 договору); 

2) примусового звільнення будь-якого члена Комісії за поданням Ради, яка діє 
простою більшістю, або Комісії,  якщо він вже не відповідає вимогам, необхідним 
для виконання його обов’язків, або якщо він винний у вчиненні серйозного 
проступку( ст.247 договору); 3) позбавлення права на пенсію чи інші аналогічні 
виплати за визначенням Ради тощо (ч.2 ст.245 договору). Окрім цього, якщо Суд 
вважає, що справа, котра розглядається, є винятково важливою, він, заслухавши 
Генерального адвоката, може передати справу на розгляд Суду у повному складі 
( ч.5 ст. 16 статуту).  Згідно Статуту у випадку, якщо один із суддів не може брати 
участі в засіданні Суду, можна залучити суддю з іншої палати, щоб провести 
засідання згідно з умовами, встановленими в Регламенті(ч.5 ст.17 статуту).

Важливого значення в установчих документів надається формуванню 

складу Суду, оскільки від якості суддів багато в чому залежить ефективне 

функціонування судової системи загалом.  Воно відбувається шляхом добору 

одного судді від кожної держави-члена ( ч.1 ст.19 ДЄС). Згідно  статті 252 ДФЄС 

Суду мали допомагати вісім Генеральних адвокатів, хоча у разі надходження 

запиту від Суду Рада одностайно могла збільшити кількість Генеральних 

адвокатів. Нині кількість Генеральних адвокатів становить 11 членів. Діючи 

абсолютно неупереджено та незалежно, їх обов’язком є подання у відкритому суді 

обґрунтованих позицій у справах, які відповідно до Статуту Суду Євросоюзу 

вимагають їх участі. До суддів та Генеральних адвокатів вимоги зростають. Їх 

добирають з осіб, чия незалежність є поза сумнівом. Вони мають відповідати 

вимогам, встановленим ДФЄС: володіти кваліфікацією, необхідною для 

призначення на найвищі судові посади в їхніх країнах, або які є юристами 

визнаної компетентності.  Призначення суддів та Генеральних адвокатів згідно 

Лісабонського договору має свої особливості. До його прийняття вони 

призначалися закрито  консенсусом урядів держав-членів.  З внесенням  змін 

призначення відбувається лише після консультації зі спеціально створеною  

Радою колегією. Судді та Генеральні адвокати призначаються за спільною згодою 

урядів держав-членів строком на шість років на основі висновку колегії щодо 
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придатності кандидатів виконувати обов’язки судді або Генерального адвоката 

Суду ( ст.253). До складу такої колегії входить сім осіб, що добираються з-поміж 

колишніх членів Суду та Суду загальної юрисдикції, членів національних вищих 

судів та юристів визнаної компетентності, одна особа з яких пропонується 

Європейським Парламентом.(ст. 255). Поряд з цим передбачено, що кожні три 

роки відбувається часткова заміна суддів та Генеральних адвокатів Суду(ст.253 

ДФЄС). Така заміна відбувається згідно умов, встановлених в Статуті Суду ЄС: 

почергово  замінюються 14 та 13 суддів та щоразу замінюються чотири 

Генеральні адвокати (ч. 1,2 ст. 9 статуту). У статті 253 ДФЄС також закріплені 

норми, що судді обирають Голову Суду зі свого складу строком на три роки, який 

може бути обраний повторно, а судді та Генеральні адвокати, що йдуть у 

відставку, також можуть бути призначені повторно, що Суд призначає свого 

Секретаря та встановлює правила, котрі  регулюють його роботу, що Суд 

встановлює для себе Регламент, який схвалюється Радою. 

Варті уваги положення, зафіксовані у Статуті Суду Євросоюзу, котрі 

встановлюють процедурні правила прийняття Судом рішень у різних 

ситуаціях. Так, 1) рішення Суду є чинними лише тоді, коли у розгляді справи 

бере участь непарна кількість його членів; 2) рішення палат, до складу яких 

входять три або п’ять суддів, є чинними лише тоді, коли їх приймають троє 

суддів; 3)рішення Великої Палати є чинними лише тоді, коли у засіданні беруть 

участь дев’ять суддів(вона складається з тринадцяти суддів); 4)рішення Суду у 

повному складі є чинними лише тоді, коли у засіданні беруть участь 15 суддів 

(ст.17статуту). У випадку, коли  Суд вважає, що справа, яка розглядається, є 

винятково важливою, він може вирішити, заслухавши Генерального адвоката, 

передати справу на розгляд Суду у повному складі( (ч.5 ст.16 статуту) [8]. 

У ДФЄС зафіксувано положення про наступну складову Суду ЄС–Суд 

загальної юрисдикції. Формування його складу, як і Суду, відбувається 

залученням щонайменше одного судді від кожної держави-члена. Його кількісний 

склад згідно  Статуту Суду ЄС становить 27 суддів (ст. 48 ),  котрі через кожні три 

роки почергово частково оновлюються: спочатку 14, а потім 13 суддів. Судді 

такого суду добираються з осіб, незалежність котрих, як і Суду, є поза сумнівом 

та котрі володіють кваліфікацією, необхідною для призначення на найвищі судові 

посади. А призначаються такі судді за спільною згодою урядів держав-членів 

строком на шість років після проведення консультацій із тією самою колегією, 

котра створена для призначення суддів Суду, про що йшла  мова вище(ст. 255). 

Судді, які йдуть у відставку, можуть бути призначені повторно. Члени Суду 

загальної юрисдикції з своїх суддів обирають Голову строком на три роки, який 

може бути обраний повторно. Суд загальної юрисдикції призначає свого 

Секретаря та визначає правила, котрі регулюють його роботу, встановлює свій 
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Регламент за погодженням із Судом і котрий схвалює Рада. У випадку, якщо 

Статут Суду ЄС не передбачає інше, положення Договорів, що стосуються Суду, 

застосовуються до Суду загальної юрисдикції. Статут Суду ЄС може передбачати 

також, що Суду загальної юрисдикції допомагають Генеральні адвокати( ст. 254). 

Судді, Генеральні адвокати та секретар Суду загальної юрисдикції повинні 

проживати у місці, де розташований Суд(ст.14,ч.1ст.47 статуту),  котрий працює 

постійно, а тривалість судових канікул визначається Судом з огляду на потреби 

його діяльності(ст. 15,ч.1ст.47 статуту). Суд загальної юрисдикції приймає 

рішення. Його рішення у повному складі є чинними лише тоді, коли у засіданні 

беруть участь 15 суддів і коли у розгляді справи бере участь непарна кількість 

його членів, а рішення палат, до складу котрих входять три або п’ять суддів, є 

чинними лише тоді, коли їх приймають  троє суддів (ч.1,2,4 ст.17,ч.1ст. 47 

статуту). 

Особливо важливими, на нашу думку, є положення Статуту, що стосуються 

не участі судді або Генерального адвоката у розгляді справи та вирішення 

будь-якої складності у цьому рішенням Суду. Статут встановив, по-перше, що 

«Жоден суддя або Генеральний адвокат не може брати участь у розгляді справи, в 

якій він попередньо брав участь як представник або радник, або діяв в інтересах 

однієї з сторін, або до якої його запрошували як члена судового органу, або члена 

комісії з розслідування, або в будь-якому іншому статусі»; по-друге, «Якщо через 

якусь особливу причину суддя або Генеральний адвокат вважає, що йому не слід 

брати участь в ухваленні рішення або вивченні конкретної справи, то він 

інформує про це Голову. Якщо через якусь особливу причину Голова вважає, що 

судді або Генеральному адвокату не слід бути присутнім на судовому засіданні 

або подавати свої висновки у конкретній справі, то він відповідно повідомляє 

йому про це»; по-третє, «Сторона не може робити подання щодо змін у складі 

Суду або однієї з його палат на підставі національної приналежності судді або 

відсутності судді такої самої національної приналежності, як ця сторона, в Суді 

або в одній з палат»; по-четверте, будь-яка складність, що постає у зв’язку з 

застосуванням зазначених вище положень Статуту, вирішується рішенням Суду 

( ч.ч.1,2,3,4 ст.18,ст.47 статуту).      

Статут Суду ЄС закріпив особливу процедуру проведення засідань Суду 

загальної юрисдикції та обрання керівників його палат. Його засідання 

проводяться в палатах, що складаються з трьох або п’яти суддів. Склад палат та 

розподіл справ між ними, проведення засідань у повному складі або суддею 

одноосібно визначається Регламентом. Засідання у складі Великої Палати може 

проводитися у випадках та за умов, зазначених у Регламенті. Судді обирають 

голів палат з числа своїх членів. Голови палат зі складом п’ять суддів обираються 

на три роки. Їх повторне обрання допускається лише один раз(ст. 50 статуту). 
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ДФЄС визначається юрисдикція (компетенція) Суду загальної 

юрисдикції (ст.256), хоча для цього спочатку слід  провести порівняльний аналіз 

змісту положень ч.1 ст. 256, оскільки вона, на нашу думку, викладена дуже 

складно не лише для науковців, а й для суддів. Ось її зміст: «Суд загальної 

юрисдикції має юрисдикцію у першій інстанції розглядати позови та вести 

провадження, зазначені в статтях 263, 265, 268, 270 та 272, за винятком тих, що 

закріплені за спеціалізованими судами, створеними відповідно до статті 257, та 

тих, що Статутом закріплені за Судом. Статут може передбачати юрисдикцію в 

інших категоріях позовів та проваджень для Суду загальної юрисдикції. Рішення, 

винесені Судом загальної юрисдикції відповідно до цієї частини, можуть бути 

предметом права оскарження в Суді лише з питань права згідно з умовами та в 

межах, встановлених Статутом» (ч.1 ст. 256) [9]. Гадаю, що для суддів було б 

зручніше і зрозуміліше, коли б  положення про компетенції Суду загальної 

юрисдикції були викладені чітко по пунктам.   

Згідно ДФЄС Суд загальної юрисдикції має юрисдикцію у першій 

інстанції з питань зазначених нижче за винятком тих, що закріплені за 

спеціалізованими судами, та тих, що Статутом закріплені за Судом(ч.1 ст.256). 

Так, Суд загальної юрисдикції має компетенцію у першій інстанції розглядати 

позови та вести провадження: 1) з перегляду правомірності законодавчих актів, 

актів Ради, Комісії та Європейського центрального банку, а також актів органів, 

служб та агенцій Союзу, що мають правові наслідки для третіх сторін( ст.263); 

бездіяльності Європейського Парламенту, Європейської Ради, Ради, Комісії або 

Європейського центрального банку, а також органів, служб та агенцій Союзу при 

порушенні Договорів (265); у спорах, пов’язаних із відшкодуванням збитків 

Союзом і Європейським центральним банком відповідно до загальних принципів, 

спільних для законодавства держав-членів, завданих ними або їх службовцями під 

час виконання їхніх обов’язків(ст.268; ч.2,3 ст.340); у будь-яких спорах між 

Союзом та його службовцями в межах і за умов, встановлених у Штатних 

правилах посадовців та в Умовах працевлаштування інших службовців 

Союзу(ст.270); виносити рішення згідно з будь-яким арбітражним застереженням, 

що міститься у контракті, який регулюється публічним або приватним правом і 

що укладений Союзом або від його імені(ст. 272) тощо.  Статут Суду ЄС може 

передбачати юрисдикцію в інших категоріях позовів та проваджень для Суду 

загальної юрисдикції(ст.51 та ін. статуту). Рішення Суду загальної юрисдикції 

відповідно до вищезазначеного можуть бути предметом права оскарження в 

Суді лише з питань права згідно з умовами та в межах, встановлених Статутом     

( ч.1 ст. 256 ДФЄС); 2) з розгляду позовів та ведення проваджень, ініційованих 

проти рішень спеціалізованих судів. Водночас заслуговує схвалення наступна 

норма, котрою передбачається, що рішення, винесені Судом загальної юрисдикції 
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щодо зазначених вище положень, можуть бути предметом перегляду виключно 

Судом згідно з умовами та в межах, встановлених Статутом, якщо існує 

серйозний ризик загрози єдності або узгодженості права Союзу(ч.2ст.256);  

3) розглядати та виносити рішення у питаннях, направлених для отримання

попереднього рішення відповідно до статті 267 в певних сферах, встановлених

Статутом.

Поряд з цим Суд загальної юрисдикції наділений юрисдикцією, 

спрямованою на забезпечення єдності або узгодженості права Союзу у таких 

ситуаціях. Якщо він вважав, що справа вимагає рішення щодо принципу, що 

може вплинути на єдність або узгодженість права Союзу,  то він може направити 

справу для отримання рішення Суду. Якщо існував серйозний ризик загрози 

єдності або узгодженості права Союзу, тоді рішення, винесені Судом загальної 

юрисдикції з питань, направлених для отримання попереднього рішення, могли 

переглядатися виключно Судом згідно з умовами та в межах, встановлених 

Статутом( ч.3 ст.256 ДФЄС).  

Відповідно до Статуту Суду ЄС Суд загальної юрисдикції має юрисдикція 

шляхом відступу від правила, встановленого в ч. 1 ст. 256 ДФЄС, щодо позовів, 

зазначених у статтях 263 та 265 ДФЄС, якщо вони подані державою-членом 

проти:  (а) дії або бездіяльності Європейського Парламенту чи Ради або обох цих 

установ, що діють спільно, за винятком їх певних рішень  та актів; (b) дії або 

бездіяльності Комісії відповідно до ч. 1 ст. 331 ДФЄС , котра передбачає 

процедуру здійснення прагнення будь-якої держави-члена у посиленій співпраці 

шляхом повідомлення про свій намір Раді та Комісії. Поряд з цим у Статуті 

зазначається, що Суд загальної юрисдикції також має юрисдикцію щодо позовів, 

зазначених у тих самих статтях, якщо вони подані установою Союзу проти дії або 

бездіяльності з боку Європейського Парламенту, Ради, обох цих установ, котрі 

діють спільно, або Комісії чи подані будь-якою установою Союзу проти дії або 

бездіяльності з боку Європейського центрального банку ( ст.51 статуту).  

У  ДФЄС і Статуті Суду ЄС закріплені положення, що стосуються створення 

спеціалізованих судів при Суді загальної юрисдикції. Їх можуть створювати 

Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною законодавчою 

процедурою,  для розгляду та винесення у першій інстанції рішення у певних 

категоріях позовів або проваджень, що порушуються у певних сферах. При цьому 

Європейський Парламент та Рада діють за допомогою регламентів або за 

пропозицією Комісії та після проведення консультацій з Судом або на запит Суду 

після проведення консультацій з Комісією. Спеціалізований суд створюється 

регламентом, котрим встановлюються правила організації суду та обсяги  його 

юрисдикції. Винесені спеціалізованими судами рішення можуть бути предметом 

права оскарження у Суді загальної юрисдикції лише з питань права або, якщо це 
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передбачено в регламенті, що створює спеціалізований суд. До членів 

спеціалізованих судів, як і до уже  розглянутих вище судів, встановлені високі  

вимоги. Судді добираються з осіб, незалежність котрих є поза сумнівом і котрі 

володіють кваліфікацією, необхідною для призначення на судові посади. Їх 

призначення одностайно здійснює Рада.  У цьому зв’язку згадаємо, що судді Суду 

і Суду загальної юрисдикції призначаються за спільною згодою урядами держав-

членів. Спеціалізовані суди встановлюють свої регламенти, погоджуючи їх із 

Судом, і котрі схвалюються Радою. У випадках, коли регламент, що створює 

спеціалізований суд, не передбачає інше, до спеціалізованих судів застосовуються 

положення Договорів стосовно Суду ЄС та положення Статуту Суду ЄС. (ст.257 

ДФЄС).   

Згідно частині 6 статті 257 ДФЄС до спеціалізованих судів обов’язково 

застосовуються положення розділу І Статуту Суду ЄС та його 64 статті. 

Такими положеннями є про обов’язковість складання суддями присяги, імунітет 

судді від судового переслідування,  неможливість судді обіймати будь-які 

політичні або адміністративні посади, звільнення судді з посади або позбавлення 

його права на пенсію та ін. Так, у статті 2 Розділу 1 Статуту Суду ЄС зафіксована 

норма, котрою передбачено складання перед вступом на посаду кожним суддею 

на відкритому судовому засіданні присяги про те, що він виконуватиме свої 

обов’язки неупереджено й сумлінно та зберігатиме таємницю розгляду справ у 

Суді. Передбачено, що судді мають імунітет від судового переслідування, котрий 

зберігається після припинення перебування на посаді судді щодо дій, вчинених 

під час перебування на посаді, зокрема, стосовно всього сказаного та написаного. 

Проте Суд, засідаючи в повному складі, може скасувати імунітет,  приймаючи 

рішення після проведення консультацій зі спеціалізованим судом. У разі, якщо 

імунітет судді скасовано, а проти нього порушено кримінальну праву, то у будь-

якій державі-членові суддя може постати лише перед судом, що має 

повноваження судити членів вищої національної судової системи(ст.3).  Статутом 

забороняється суддям обіймати будь-які політичні або адміністративні посади, 

займатися будь-якою професійною діяльністю, прибутковою або неприбутковою, 

окрім випадків, коли Рада, як виняток, надає на це згоду, діючи простою 

більшістю. Судді, приступаючи до виконання своїх обов’язків, урочисто 

присягають поважати під час і після закінчення строку повноважень зобов’язання, 

що випливають із перебування на посаді, зокрема обов’язок поводитися чесно та 

розважливо щодо надання згоди на певні призначення або пільги після закінчення 

строку їхніх повноважень. Якщо виникає будь-який сумнів щодо зазначеного 

вище, то таке питання врегульовується рішенням Суду  після проведення 

консультацій зі спеціалізованим судом(ст.4 ). У статті 5 Статуту передбачено, що 

окрім звичайної заміни або смерті, обов’язки судді закінчуються, коли він іде у 
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відставку. При цьому його заява про відставку надсилається Голові Суду для 

передачі її Голові Ради. І таким чином відкривається вакансія, а суддя виконує 

свої обов’язки доти, доки його наступник не вступить на його посаду. Проте 

передбачено випадки, коли суддя спеціалізованого суду, може бути звільнений з 

посади або позбавлений права на пенсію або інших аналогічних виплат, лише 

якщо він за одностайним рішенням суддів та генеральних адвокатів Суду вже не 

відповідає необхідним вимогам або не виконує зобов’язань, що випливають з його 

посади. Суд ЄС приймає таке рішення після проведення консультації зі 

спеціалізованим судом. Секретар Суду передає рішення Суду Голові 

Європейського Парламенту та Голові Комісії і повідомляє про нього Голову Ради. 

Вакансія відкривається після повідомлення про прийняте рішення(ст.6). Статутом 

врегульовано порядок застосування мов в Суді ЄС. Такі правила встановлюються 

регламентом Ради, котра діє одностайно. Цей регламент ухвалюється на запит 

Суду та після проведення консультацій з Комісією і Європейським Парламентом 

або за пропозицією Комісії та після проведення консультацій з Судом і 

Європейським Парламентом. До моменту ухвалення таких правил продовжують 

застосовуватися положення Регламенту Суду та Регламенту Суду загальної 

юрисдикції. Проте шляхом відступу від положень статей 253 і 254 ДФЄС, про які 

йшла мова вище, ці положення можуть бути змінені або скасовані лише за 

одностайною згодою Ради(ст.64) [10]. 

Висновки. Отже, аналіз положень основних установчих документів ЄС в 

редакції Лісабонської угоди свідчить про те, що в них поряд з іншим значне місце 

відводиться засадничим положенням про правовий статус Суду Євросоюзу. 

Норми про Суд ЄС, як і про інші інституції Євросоюзу,  мають особливий 

характер. Вони є нормами прямої дії і мають найвищу юридичну силу в межах 

території Євросоюзу. Підтверджено компетенції Суду ЄС і національних судів 

держав-членів, відбувся перерозподіл юрисдикцій  між Судом і Судом загальної 

юрисдикції, зазнали змін на краще структура Суду ЄС, статус його ланок, 

організація взаємовідносин між ними. Положення чинних установчих договорів 

ЄС є орієнтиром для реформування правосуддя в Україні, його реальне 

здійснення через призму захисту прав і основоположних свобод людини, 

реформування підготовки майбутніх правників під таким кутом зору.  Судді Суду 

ЄС призначається на посаду на 6 років при цьому через кожні три роки почергово 

частково оновлюються. Можливо варто і в Україні з внесенням змін до 

Конституції призначати суддів на посаду судді  різних рівнів на коротший 

строк(7-10 років) з можливим частковим оновленням  і призначенням повторно, а 

не призначати суддю на посаду безстроково і чекати припинення його 

повноважень у разі досягнення 65 років. Гадаю, що зміна підходу до призначення 

суддів сприятиме підвищенню ефективності їх роботи особисто і судів загалом.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО, ДІЗНАВАЧА  В УМОВАХ 

ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ  

Анотація. У науковій статті розглянуто особливості діяльності слідчого в 

умовах проведення операції об’єднаних сил. Проаналізовано зміни внесені до 

законодавства у зв’язку з початком проведення антитерористичної операції та 

подальшого проведення операції об’єднаних сил. Підкреслено важливість 

наукової розвідки, виникненням особливого режиму досудового розслідування в 

районі проведення операції об’єднаних сил, що розпочата як антитерористична 

операція на території України в квітні 2014 року триває й дотепер та проходить із 

великими людськими втратами. Досліджено превентивне затримання, як особливе 

право слідчого для відвернення терористичних загроз. Наголошено на 

безальтернативності під час обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою у злочинах терористичної спрямованості. Вивчено випадки неможливості 

виконання у встановлені законом строки слідчим суддею своїх повноважень та 

особливості передання таких відповідному прокурору. Виявлено особливості 

початку спеціального кримінального провадження до особи, яка перебуває у зоні 

проведення антитерористичної операції. Здійснено аналіз підслідності 

кримінальних правопорушень, вчинених в районі проведення антитерористичної 

операції. Встановлено основні проблеми своєчасності та одночасності, що 

виникають у слідчого під час доставлення до органу досудового розслідування 

осіб, що вчинили злочини, а також предметів і документів, що підтверджують 

вчинення даними особами кримінальних правопорушень. Вивчено проведення 

огляду місця події та найефективніших методів його здійснення. Розглянуто та 

запропоновано вдосконалення процедури проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій в зоні проведення антитерористичної операції. Узагальнено 

науковий матеріал, в якому описано труднощі, що виникають під час 

кримінального провадження в зоні проведення операції об’єднаних сил. 

Ключові   слова:   досудове     розслідування,    кримінальне     провадження, 

 антитерористична  операція,  операція об’єднаних сил, превентивне  затримання, 
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PECULIARITIES OF THE ACTIVITY OF THE INVESTIGATOR, EXPERT IN 

THE CONDITIONS OF THE JOINT FORCE OPERATION 

Abstract. The scientific article considers the peculiarities of the investigator's 

activity in the conditions of the joint forces operation. The changes made to the 

legislation in connection with the beginning of the anti-terrorist operation and the 

subsequent operation of the joint forces are analyzed. The importance of scientific 

intelligence and the emergence of a special pre-trial investigation regime in the area of 

the joint force operation, which was launched as an anti-terrorist operation on the 

territory of Ukraine in April 2014, continues and continues with great human losses. 

Preventive detention has been studied as a special right of an investigator to avert 

terrorist threats. Emphasis was placed on the lack of alternatives when choosing a 

measure of restraint in the form of detention in terrorist offenses. Cases of impossibility 

of performance by the investigating judge of the powers within the terms established by 

the law and features of transfer of such to the corresponding prosecutor are studied. The 

peculiarities of the beginning of special criminal proceedings against a person who is in 

the area of the anti-terrorist operation have been revealed. The analysis of the 

investigation of criminal offenses committed in the area of the anti-terrorist operation 

was carried out. The main problems of timeliness and simultaneity that arise in the 

investigator during the delivery to the pre-trial investigation body of persons who have 

committed crimes, as well as objects and documents confirming the commission of 

criminal offenses by these persons. A review of the scene and the most effective 

methods of its implementation has been studied. The improvement of the procedure of 

covert investigative (search) actions in the area of the anti-terrorist operation is 

considered and proposed. The scientific material is summarized, which describes the 

difficulties that arise during criminal proceedings in the area of  the joint forces 

operation. 

Keywords: pre-trial investigation, criminal proceedings, anti-terrorist operation, 

joint force operation, preventive detention, special pre-trial investigation. 

Постановка проблеми. У квітні 2014 року рішенням Ради національної 

безпеки і оборони України у східній частині держави, було розпочато проведення 

антитерористичної операції. Зазначене рішення було прийняте у відповідь на 
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проросійські заворушення у частині міст Донецької і Луганської областей, 

зокрема. Початок антитерористичної операції в Україні став справжнім 

випробуванням для всієї правоохоронної системи незалежної України. З цього 

часу активно ведеться бойові дії для стримування та відсічі ворогів. Також слід 

відзначити численні зміни у законодавстві та наукові розроблення з цього 

приводу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну основу дослідження 

становлять чинне законодавство та наукові висновки, що містяться у працях 

вчених, зокрема C.О.. Гусарова, О.В. Капліної, В.А. Карастельова, О.В. Лазукової, 

Г.К. Тетерятник та інших. Проте, на сьогоднішній день в Україні відсутні 

комплексні дослідження, що б висвітлювали б основні проблемні питання 

діяльності слідчого в умовах проведення антитерористичної операції, внаслідок 

того, що дана проблема є досить новою. Окремі нечисленні монографії та 

публікації викладені лише в плані постановки  проблеми, що вимагає подальшого 

детального дослідження.  

Метою статті є висвітлення основних положень суспільних відносин, що 

виникають у зв’язку з розслідуванням кримінальних правопорушень у районі 

проведення операції об’єднаних сил. Завданням наукової роботи є: виявлення та 

фіксування колізійних положень законодавства, що стосується особливого 

режиму досудового розслідування у районі проведення операції об’єднаних сил 

(далі – ООС) та встановлення основних проблем, що виникають під час діяльності 

слідчого, дізнавача в районі ООС.  

Методологічною основою є комплексний підхід до аналізу окремих 

положень інституту досудового розслідування кримінальних правопорушень у 

районі проведення ООС, а також діалектичний метод наукового пізнання 

соціальних і правових явищ і процесів із застосуванням гносеологічного методу 

наукового пізнання.  

Виклад основного матеріалу. Антитерористична операція (АТО) ‒ це 

комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, 

запобігання та припинення злочинних діянь, здійснюваних з терористичною 

метою, звільнення заручників, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків 

терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з терористичною      

метою [1]. 

Відповідними змінами до ЗУ «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській областях» антитерористична операція, що 

почалася в квітні 2014 року, змінилася операцією Об'єднаних сил (ООС), під час 

якої керівництво ЗСУ перейшло від СБУ до командувача Об'єднаних сил. Якщо 

АТО  стримувало  ворога,   то   мета   ООС   –   звільнити територію  України   від  
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російських окупаційних військ та захищати територіальну цілісність країни [2]. 

Відтак, операція Об'єднаних сил ‒ комплекс військових і спеціальних 

організаційно-правових заходів українських силових структур, спрямований на 

протидію діяльності незаконних російських та проросійських збройних 

формувань у війні на сході України. Операція Об'єднаних сил, фактично, є 

переформатуванням АТО з введенням воєнного або надзвичайного стану, 

переданням управління від СБУ, яка формально керувала АТО, до Об'єднаного 

оперативного штабу ЗСУ. Початок операції об'єднаних сил — з 14:00 30 квітня 

2018 року [3]. 

Проведення в Україні таких масштабних та надважких АТО та ООС, якої ще 

не бачила сучасна Європа, кинуло виклик відданості справі, професіоналізму та 

витримці слідчих та дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування 

кримінальних проваджень. 

Проте, незважаючи на нововведення, законодавство в частині норм, що 

стосується порядку проведення досудового розслідування на такій території, у 

більшій мірі, залишається незмінним. Подекуди вживаються застарілі назви, тому 

перш за все, законодавцеві слід унормувати положення та приписи таких 

нормативних документів. 

Першим чинником, який перешкоджав ефективному здійсненню досудового 

розслідування в районі проведення ООС було те, що у нормах законодавства, що 

передбачає порядок здійснення досудового розслідування вживається поняття 

АТО і слідчим, дізнавачам, прокурорам у зв’язку із змінами порядку ведення 

військової операції, відмовляли у наданні доступу до місця події тощо. Частково, 

відповідними змінами до ЗУ «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській областях» від 03.11.2020 року слідчим, 

дізнавачам та прокурорам надали доступ до зони проведення ООС, з метою 

проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на 

цих територіях. Так п. 3 ч. 1 ст. 8 зазначеного документу передбачається, що в 

районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях забезпечується можливість здійснення уповноваженими особами органів 

досудового розслідування та прокуратури повноважень у кримінальних 

провадженнях щодо правопорушень, вчинених в районі здійснення зазначених 

заходів, зокрема через обов'язковість допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до 

цього району, а також надання їм відповідного сприяння. Допуск дізнавачів, 

слідчих і прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій   та   Луганській   областях   здійснюється    в    порядку,   визначеному  
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Командувачем об'єднаних сил [4]. 

З метою унормування проблем, які виникли у зв’язку із початком проведення 

АТО та ООС на території нашої держави, до чинного законодавства було внесено 

зміни та доповнення, завдяки яким, спеціальні підрозділи та підрозділи 

особливого призначення, що безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, з 

метою виконання покладених на них завдань (у ситуаціях, пов’язаних із 

вчиненням або загрозою вчинення терористичного акту), отримали додаткові 

права та повноваження. Так, наприклад: проникати на захоплений терористами 

об’єкт; фізично затримувати терористів, а у випадках, коли їх дії реально 

загрожують життю та здоров’ю заручників, учасників операції або інших осіб, 

знешкоджувати терористів; випереджувати дії терористів, які можуть призвести 

до техногенно-небезпечних наслідків; звільняти заручників; забезпечувати 

зберігання речових доказів, документів, речей, цінностей; роззброювати та 

охороняти осіб, затриманих під час проведення антитерористичної операції; право 

здійснюватися превентивне затримання осіб, причетних до терористичної 

діяльності, на строк понад 72 години тощо [5]. 

Особливим правом відвернення терористичних загроз у районі проведення 

ООС відповідно до кримінального процесуального законодавства України з 

урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про боротьбу з 

тероризмом», на нашу думку, є право здійснюватися превентивне затримання 

осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк понад 72 години. Причому 

максимальний строк превентивного затримання не може перевищувати 30 діб. 

Підставою для превентивного затримання є наявність обґрунтованої підозри у 

вчиненні особою терористичної діяльності. Підставою для здійснення 

превентивного затримання є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою 

терористичної діяльності, у тому числі вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого статтями 109 – 114-1, 258 ‒ 258-5, 260 ‒ 263-1, 294, 348, 349, 377 ‒ 

379, 437 ‒ 444 КК України. Про затримання особи уповноваженою службовою 

особою складається протокол у порядку, передбаченому статтею 208 

Кримінального процесуального кодексу України. Залучення понятих для 

особистого обшуку здійснюється відповідно до норм КПК України. З метою 

ідентифікації затриманої особи обов'язково проводиться її фотографування, у 

тому числі за допомогою цифрової фотоапаратури, з обов'язковою прив'язкою до 

часу затримання будь-яким доступним способом, а також опис індивідуальних 

ознак її тілобудови і особливих прикмет із занесенням до протоколу затримання. 

Дактилоскопіювання та відеозйомка затриманої особи проводяться за можливості. 

Такий вид затримання здійснюється за вмотивованим рішенням начальника 

Головного управління (далі – ГУ) Служби безпеки України або начальника ГУ 

МВС України в АРК, у відповідній області, містах Києві та Севастополі за згодою 
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прокурора та без ухвали слідчого судді, суду. Копія рішення про превентивне 

затримання особи, причетної до терористичної діяльності, на строк понад 72 

години невідкладно надається затриманій особі, а також негайно направляється до 

слідчого судді, суду відповідної юрисдикції разом із клопотанням про обрання 

запобіжного заходу стосовно відповідної особи. Превентивне затримання особи 

не може продовжуватися після розгляду слідчим суддею, судом клопотання про 

обрання належного запобіжного заходу стосовно цієї особи [6]. 

Під час досудового розслідування чи судового розгляду злочинів 

терористичної спрямованості, позитивним є те, що відповідними змінами до КПК 

України від 04.06.2020 року, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, має право не 

визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, 

передбаченого статтями 255-255-3 КК України (п.4 ч. 4 ст. 183 КПК України). 

У серпні 2014 року КПК України був доповнений новим розділом, яким 

закріплено особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, 

надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції. 

Сутність цих доповнень полягає в тому, що на місцевості (адміністративній 

території), на якій діє правовий режим воєнного, надзвичайного стану, 

проведення антитерористичної операції, у разі неможливості виконання у 

встановлені законом строки слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 

163, 164, 234, 235, 247 та 248 КПК, а також повноважень щодо обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб до осіб, які 

підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-1, 258-258-5, 

260-263-1, 294, 348, 349, 377–379, 437–444 Кримінального кодексу України,

повноваження виконує відповідний прокурор (ст. 615 КПК України).

Важливим питанням особливого режиму досудового розслідування у районі 

проведення ООС є підслідність кримінальних правопорушень, вчинених на цій 

території. У разі виникнення спору про таку підслідність, така визначається 

Генеральним прокурором України. Матеріали досудового розслідування щодо 

злочинів, кримінальні провадження щодо яких знаходяться на стадії досудового 

слідства, у разі неможливості здійснювати досудове розслідування передаються 

органам досудового розслідування, визначеним Генеральним прокурором, 

протягом десяти робочих днів з дня визначення підслідності [7]. 

Іншим моментом, який заслуговує уваги є проведення спеціального 

кримінального провадження, у разі ухилення від явки на виклик слідчого, 

прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який 

перебуває в районі проведення ООС, та оголошення його у розшук [7]. Тобто, 

якщо відповідна особа, яка перебуває в зоні проведення ООС, не з`явиться на 
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виклик уповноваженої особи або органу понад два рази без поважної причини – 

це є підставою для автоматичного початку щодо неї спеціального кримінального 

провадження. В той ж час, ч. 5 ст. 139 КПК України встановлює, що ухилення від 

явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду 

(неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, 

обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук 

є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи 

спеціального судового провадження. 

Ще однією актуальною проблемою під час досудового розслідування у 

кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти основ 

національної безпеки України та громадської безпеки, вчинених на території 

проведення ООС, є своєчасність та одночасність доставлення до органу 

досудового розслідування осіб, що їх вчинили, а також речових доказів, зокрема 

зброї, набоїв, вибухових пристроїв тощо. З цією метою, необхідно відпрацювати 

ефективний механізм найшвидшого та одночасного їх доставлення до 

відповідного органу досудового розслідування, а також комплектності та 

цілісності речових доказів, при одночасному суворому дотриманні вимог, 

передбачених КПК України, щодо їх допустимості. 

Що стосується криміналістичних аспектів проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій, то варто наголосити на проведенні огляду місця події. Відомо, 

що огляд місця події проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо 

обставин вчинення кримінального правопорушення, а тим більш в районні ООС, 

де обстановка постійно змінюється, тому є необхідність якнайшвидшої фіксації 

фактичних даних. Доцільно застосовувати фронтальний метод огляду (передбачає 

здійснення дослідження об'єкта засобами, розташованими в лінію, рухаючись 

фронтально) або зональний. Інколи такі методи називають «прочісуванням» 

території, коли слідчі спільно з оперативними працівниками шикуються в 

розгорнутий стрій і, рухаючись, обстежують відразу досить велику територію. 

Спостерігаючи щоденну кризову ситуацію нашої держави, яка 

характеризується значним валом вчиненням кримінальних правопорушень у зоні 

проведення ООС. Також відбувається дестабілізування роботи правоохоронних 

органів у великих містах України, що наприклад відображається в анонімних 

дзвінках до правоохоронних органів в яких повідомляється про замінування 

певних будівель, станцій метро тощо. Тому, підтримуючи думку С.О. Гусарова 

[8], вважаємо, як позитивний крок, для вирішення вищенаведених проблем, 

процедуру проведення НСРД можна спростити, а саме, наприклад, в зоні ООС 

надати повну самостійність слідчому в проведені НСРД, але з моменту їх 

завершення всі результати мають бути надані для ознайомлення прокурору та 

негайно погодженні із слідчим суддею, який надасть дозвіл на використання 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №6 (6) 2020 

322 

таких у кримінальному провадженні, якщо слідчий суддя відмовить вся 

інформація повинна бути знищена.  

Відтак, проблеми, які виникають перед слідчими та прокурорами під час 

проведення досудового розслідування виникають вже на першопочатковому етапі 

– під час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відтак, 

вважаємо за доцільне приведення розділу КПК «Особливий режим досудового 

розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення 

антитерористичної операції» у відповідність із його назвою та закріплення в 

ньому положень, які спростять слідчим процедуру досудового розслідування, 

усунуть зайвий формалізм, але разом з тим дозволять не порушувати під час 

досудового розслідування діюче законодавство, та не перетворити закон на 

беззаконня. Такі зміни можуть торкатися, зокрема, збільшення строків перевірки 

інформації, з якої стало відомо про вчинення злочину; збільшення строків 

досудового розслідування; спрощення процедури приєднання до матеріалів 

кримінального провадження речових доказів та інших змін, які мають практичне 

значення.

Висновки. Таким чином, ми встановили, що слідчі уповноважені правом 

превентивного затримання для відвернення терористичних загроз у районі 

проведення антитерористичної операції. Також під час здійснення професійної 

діяльності слідчим виникають ряд особливостей:  якщо відповідна особа,  яка 

перебуває в зоні проведення антитерористичної операції, не з`явиться на виклик 

уповноваженої особи або органу понад два рази без поважної причини – це є 

підставою для автоматичного початку щодо неї спеціального кримінального 

провадження; наявні особливості взаємодії з прокурором, під час отримання 

дозволу на проведення НСРД; проблема своєчасності та одночасності доставлення 

до органу досудового розслідування осіб, що вчинили кримінальні 

правопорушення, а також предметів (зброї, бойових набоїв, вибухових пристроїв 

та речовин) і документів, що підтверджують вину; існує важливість найшвидшого 

вилучення (арешту) вказаних поштових відправлень (поштової кореспонденції), 

що у діючому кримінальному процесуальному законодавстві передбачено лише 

під час проведення НСРД, що дуже ускладнює процес розслідування; також 

існують проблеми, які виникають перед слідчими  під час проведення досудового 

розслідування виникають вже на першопочатковому етапі – під час внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тому, ми пропонуємо 

внести певні зміни до КПК України та ряду законодавчих актів щодо процедури 

розслідування кримінальних правопорушень, вчинених в районі проведення ООС, 

з урахуванням термінології щодо проведення ООС. 
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СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОСТІ  

УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Анотація. Статтю присвячено дослідженню теоретичних аспектів 

формування та реалізації ефективної експортоорієнтованої моделі економічного 

розвитку України в умовах європейської інтеграції і посиленні міжнародної 

конкуренції. Важливість формування ефективної експортоорієнтованої стратегії 

підтверджує структурна перебудова економіки та розширення експорту країн 

світу. Інтеграція до ЄС відкриває для зовнішньоекономічної діяльності України 

такі можливості: залучення іноземних інвестицій та зарубіжних інноваційних 

технологій; вихід на світові ринки; стимулювання процесу підвищення 

конкурентоспроможності українських підприємств, а також можливість вільного 

пересування товарів, робочої сили, капіталу в межах ЄС; перейняття традицій 

господарювання розвинених країн ЄС і забезпечення співробітництва з ними. 

Орієнтування розвитку економіки в напрямку експорту сприятиме підвищенню 
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конкурентоспроможності держави на світовому рівні, стимулюванню інвестиційно-

інноваційного розвитку. Основними стимуляційними чинниками 

експортоорієнтованої економіки є: 1) здатність економіки виробляти високо 

інноваційні товари; 2) високий рівень сировинної імпортозалежності внутрішнього 

товарного ринку; 3) звуження місткості вітчизняного ринку тощо. Визначено, що 

гарантією підвищення міжнародної конкурентоспроможності та стабільного 

економічного зростання держави є системний підхід до використання 

інструментів стимулювання експорту. Досліджено особливості 

експортоорієнтованого розвитку України на сучасному етапі, проаналізовано 

рівень її торговельної відкритості та експортної структури. Узагальнено 

концептуальні основи щодо формування моделі експортоорієнтованої економіки в 

умовах євроінтеграційних процесів. Визначено, що впровадження низки 

макроекономічних заходів з формування інфраструктури розвитку експорту в 

цілому сприятиме забезпеченню ефективного розвитку національного 

експортного потенціалу. 

Ключові слова: експортний потенціал, експортоорієнтована економіка, 

євроінтеграція, конкурентоспроможний експорт, зовнішньоторговельна стратегія. 
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Abstract. The article is devoted to the research of theoretical aspects of formation 

and realization of effective export-oriented model of economic development of Ukraine 
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in the conditions of euro integration and strengthening of international competition. 

euro integration and strengthening of international competition. Euro integration opens 

the following opportunities for Ukraine’s foreign economic activity: attracting foreign 

investment and foreign innovative technologies; access to world markets; stimulating 

the process of competitiveness of Ukrainian enterprises, as well as the possibility of free 

movement of goods, labor, capital within the EU; adopting the management traditions 

of developed EU countries and ensuring cooperation with them. Orientation of 

economic development in the direction of export will help increase the competitiveness 

of the state at the world stage, stimulate investment and innovative development. The 

main stimulating factors of export-oriented economy are: 1) the ability of the economy 

to produce highly innovated goods; 2) high level of raw material import dependence of 

the domestic commodity market; 3) narrowing the capacity of the domestic market, etc. 

It is determined that the guaranty of increasing international competitiveness and stable 

economic growth of the state is a systematic approach to the use of export promotion 

instruments. The peculiarities of export-oriented development of Ukraine at the present 

stage are studied, the level of its trade openness and export structure is analyzed. The 

conceptual bases for the formation of model of export-oriented economy in the 

conditions of euro integration processed are generalized. It is determined that the 

implementation of a number of macroeconomic measures to form the infrastructure of 

export development in general will contribute to the effective development of national 

export potential. 

Keywords: export potential, export-oriented economy, euro integration, 

competitive export, foreign trade strategy. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах глобалізаційних та інтеграційних 

процесів великого значення набуває міжнародна торгівля як складова 

економічного розвитку країни. Позиції держави у сучасній світогосподарській 

системі визначаються насамперед її здатністю та можливістю створювати умови 

для постійного нарощування національного експортного потенціалу. 

Стимулювання експорту є важливою складовою торговельної політики багатьох 

країн, це полягає насамперед в проведенні активної зовнішньоторговельної 

політики. Враховуючи світовий досвід, стимулювання експорту відбувається 

двома шляхами: через формування сприятливого інвестиційного клімату та 

створення для виробників і експортерів необхідних стимулів для експорту. Це 

залежить від багатьох об’єктивних і суб’єктивних чинників, ефективна взаємодія 

яких здійснюється через залучення до міжнародної економічної інтеграції. 

Важливість формування ефективної експортоорієнтованої стратегії підтверджує 

структурна перебудова економіки та розширення експорту країн світу. 

Ефективна   модель   експортоорієнтованої   вітчизняної   економіки  є  вкрай 
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важливою, як індикатор економічного зростання і передумова інтеграції у сучасну 

систему світогосподарських зв’язків. Так як зовнішньоекономічна політика 

держави направлена на євроінтеграцію та просування продукції українських 

виробників на ринок країн Європейського союзу, збільшення рівня експортного 

потенціалу може здійснюватися за рахунок раціоналізації й вдосконалення 

виробничих процесів та відповідності якості до стандартів та вимог, що висуває 

країна-імпортер відповідного виду продукції. Протягом багатьох років 

актуальним питанням для українського уряду є підтримка вітчизняних 

експортерів з метою посилення їх конкурентної позиції на зарубіжному ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику торговельно-

економічних відносин України в контексті розвитку експортного потенціалу 

присвячено доволі багато праць вітчизняних і зарубіжних дослідників, зокрема:  

Л. Абалкіна, В. Андрійчука, З. Бойко, В. Будкіна, Є. Волкодавової, 

В. Геєця, Т. Гордєєвої, О. Євдоченко, В. Капіцина, А. Кредісова, В. Леонтьєва, 

А. Мазаракі, В. Мельника, А. Панагарія, Я. Притули, В. Разінкова, 

Ю. Солодковського, Т. Циганкової та інших. 

Однак, попри вагомий внесок даних учених, враховуючи тенденції світового 

ринку та євроінтеграційні процеси, доцільним є детальніший розгляд питання 

щодо стимулювання експортного потенціалу вітчизняної економіки. 

Метою статті є дослідження формування ефективної експортоорієнтованої 

економіки в контексті поглиблення процесів євроінтеграції. 

Виклад основного матеріалу. Базою зовнішньоекономічної діяльності 

країни є її зовнішня торгівля, яка здійснюється у двох основних формах: експорт 

та імпорт. Просування конкурентоспроможної продукції та послуг на зовнішні 

ринки, оновлення за допомогою сучасних техніко-технологічних винаходів 

виробничих потужностей є ключовими важелями впливу експорту на 

зовнішньоекономічну діяльність держави. 

Державна політика стимулювання експорту є важливим аспектом 

формування зовнішньоекономічної стратегії, що набуває особливого значення у 

сучасних умовах інтеграції України до загальноєвропейського торговельного 

простору. 

На сьогоднішній день найбільш популярним та найбільш доцільним є 

напрямок інтеграції української економіки до Європейського Союзу. Одна з 

найважливіших об’єктивних тенденцій у сучасному економічному просторі 

України – євроінтеграція, під якою розуміється формування та поступове 

зміцнення взаємовідносин з країнами Європи на всіх рівнях економічних зв’язків 

(міждержавний, міжрегіональний, внутрішній між окремими економічними 

суб’єктами). На даний час євроінтеграційні процеси є стратегічним вектором 

України. В 2014 році в контексті євроінтеграційних процесів відбулися суттєві 
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зміни у зовнішньоекономічній політиці та зовнішній торгівлі нашої країни. 

Зокрема, це стосується того що було підписано Угоду про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом, згідно з якою для України розпочав свою 

дію «автономний преференційний торговельний режим» з 23 квітня 2014 р. [1]. 

Проголошений курс на євроінтеграцію це першочергове завдання вітчизняної 

зовнішньої політики. Україна має ряд стратегічних характеристик, зокрема, 

вигідне геополітичне положення та географічне розташування як значний 

потенціал для розвитку експортних послуг, одного з перспективних напрямів 

євроінтеграційних намірів. Це визначає важливість та особливість виконання 

міжнародної зовнішньоекономічної діяльності, що є ключовим фактором в 

євроінтеграційному процесі, створює фундамент для розвитку соціально-

економічних складових держави та окремих підприємств. 

Здійснення політики експортної орієнтації, як показує, світова практика, 

пов’язано з позитивним ефектом для процесу економічного розвитку: 

 завдяки експортній орієнтації долаються обмеження, що пов’язані з

вузькістю внутрішнього ринку країни; 

 формуються механізми стабільного притоку валютних надходжень;

 підприємства вступають у міжнародну конкуренцію, а це створює стимули

для зменшення витрат, сприяють підвищенню якості продукції, впровадженню 

нових технологій; 

 крани, що здійснюють експортну орієнтацію, зазвичай, не тільки мають

крупні валютні резерви, але й мають порівняно легкий доступ до ресурсів 

світового ринку капіталів. 

Серед вчених поширеним є трактування експортоорієнтованої стратегії як 

концептуальної основи розвитку економіки, яка спрямовується на залучення 

інвестицій і підвищення рівня конкурентоспроможності галузей виробництва на 

світовому ринку для збільшення експорту. 

Експортоорієнтована модель економічного розвитку чинить стимулюючий 

вплив на економічне зростання країни, шляхом ефективного перерозподілу 

ресурсів, послаблення валютних обмежень, використання позитивного ефекту 

економії на масштабах, посиленні конкуренції, що забезпечує збільшення обсягу 

високотехнологічного експорту, підвищення продуктивності факторів 

виробництва, поліпшення міжнародної валютної ліквідності та високий рівень 

конкурентоспроможності країни [2]. 

В національних економіках, що володіють конкурентними перевагами і є 

стабільними в довгостроковому періоді, передбачено відмову від дешевої і 

некваліфікованої праці на користь підготовки кваліфікованої робочої сили як 

джерела конкурентоспроможності; для підвищення ефективності використання 

факторів виробництва впроваджуються та поширюються технологічні інновації. З 
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метою забезпечення стійкого соціального, економічного і технологічного 

прогресу та створення передумов для отримання довгострокового ефекту 

розвиток економічного потенціалу вимагає постійного удосконалення і 

модернізації експортних секторів економіки. 

В 2019 р. ЄС став головним торговельним партнером України. Загальний 

обсяг торгівлі товарами склав понад 46 млрд дол США або майже 42% від 

загального обсягу торгівлі України [3]. Зокрема, експорт товарів до країн ЄС 

становив 20,8 млрд дол США (рис.1). За перше півріччя 2020 р. експорт товарів та 

послуг до країн ЄС склав 10,5 млрд дол США (40,8% від загального обсягу 

торгівлі України). 

Рис. 1. Динаміка експорту з країнами ЄС, млрд дол США 

Джерело: побудовано за [3]. 

В 2019 р. структура експорту представлена такими частками товарних груп 

(рис.2). Найбільшими покупцями українських товарів у 2019 р. серед країн ЄС 

були Польща, Італія, Німеччина, Нідерланди, Угорщина та Іспанія [4]. 

Рис. 2. Основні товарні групи українського експорту до країн 

Європейського союзу в 2019 р. 

Джерело: побудовано за [5]. 
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Основним завданням українських експортерів є збереження на ринках країн 

ЄС частки української продукції металургійної та металообробної промисловості. 

Європейський ринок є перспективним для нарощування обсягів експорту 

продукції сільського господарства за умов наявності відповідних сертифікатів та 

відповідності стандартам європейського внутрішнього ринку. Оцінюючи 

продуктивність української промисловості, слід зазначити, що всі сектори 

потребують модернізації та інновацій, адже без цього країні не вийти на 

конкурентний світовий ринок. 

Для розвитку експорту Україні необхідно мати достатні умови: стабільну 

політичну та економічну ситуацію, вдосконалену технічну оснащеність 

підприємств, доступ до імпорту технологій [6]. 

Традиційним підходом до визначення експортної орієнтації та торговельної 

відкритості економіки є визначення її через питому вагу експорту товарів і послуг 

у валовому внутрішньому продукті країні (експортна квота країни). За 

показником відношення експорту товарів і послуг до ВВП (рис. 3) економіка 

України є відносно відкритою. Показник експортної квоти свідчить як про сталу 

участь України в міжнародному поділі праці, так і про конкурентоспроможність 

виробленої нею продукції. 

Рис. 3. Динаміка експортної квоти України за 2011–2018 рр., % 
Джерело: побудовано за [7]. 

В результаті аналізу виявлено, що експортна квота держави з 2011до 

2018 рр. перевищує 40%, що вказує на експортозалежність; основними 

товарними групами українського експорту виступають: чорні та кольорові 

метали та вироби з них – 15,2%; зернові культури – 12,7%; машини та 

обладнання – 11,1%, це вказує на сировинну спрямованість українського 
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Традиційний підхід до визначення експортної орієнтації, характеризуючи 

місце країни у експорті товарів і послуг, не повною мірою відображає 

сучасний стан та тенденції розвитку світового господарства. Визначаючи 

експортну орієнтацію країни у сучасних умовах, важливим аспектом стає 

орієнтованість на експортну діяльність у подальшому, її перспективи і ті 

зусилля, які країна спрямовує на створення конкурентних переваг на 

міжнародних ринках і забезпечення стабільного попиту на експорт країни. 

Експортну орієнтацію необхідно розглядати як певний напрямок 

зовнішньоекономічної діяльності та домінування в експорті країни певних 

видів товарів і послуг. 

Отже, визначаючи сутність експортної орієнтації необхідно враховувати не 

тільки обсяги експорту товарів і послуг, а, насамперед, спрямованість 

національної економіки на експортну діяльність, зростання обсягів експорту і 

підтримку екпортноорієнтованих галузей і окремих підприємств. Експортна 

орієнтація на макроекономічному рівні відображає не реальні обсяги експорту, а 

саме стратегічні напрями її розвитку і зацікавленість у певних експортних 

виробництвах. Визначена експортна орієнтація національної економіки на певний 

момент у подальшому через певний час знаходить свій прояв у обсягах експорту і 

змінах у його структурі. 

Експортна орієнтація національної економіки розглядається як прояв 

інтересів країни у зовнішньоекономічній діяльності, а також як комплекс дій 

держави, що передбачають підтримку потенційно конкурентоспроможних галузей 

національної економіки. Держава повинна приділяти значну увагу і прикладати 

максимум зусиль на подолання проблем, які існують у сфері розвитку 

експортного потенціалу. 

Основними методами державного управління щодо сприяння розвитку 

експортного потенціалу є [8]: 

 тарифні методи, за допомогою яких регулюється імпорт, перш за все вони

спрямовані на захист національного товаровиробника від конкуренції з 

іноземними товарами; 

 нетарифні методи, що спрямовані на регулювання імпорту та експорту,

роблять вітчизняну продукцію більш конкурентоспроможною та допомагають 

більше виводити її на світовий ринок. 

З метою вдосконалення заходів щодо підтримки експортерів необхідно подолати 

чинники, що гальмують процес формування ефективної системи державної 

фінансової підтримки [9]: 

 недосконала законодавчо-нормативна база;

 необхідність сплачувати страхові внески за рахунок прибутку;

 складність оформлення кредитної операції;
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     необхідність додаткових інструментів щодо гарантій; 

     тривалий час процедури. 

Отже, на сучасному етапі розвитку світового господарства експортна 

орієнтація національної економіки визначається як певна спрямованість дій на 

макроекономічному рівні, які передбачають підтримку потенційно 

конкурентоспроможних на міжнародних ринках галузей і конкретних 

підприємств, що у подальшій стратегічній перспективі будуть формувати 

конкурентні переваги національної економіки на міжнародному рівні і формувати 

структуру експорту країни. 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України розробило “Експортну стратегію України: Дорожня карта стратегічного 

розвитку торгівлі 2017–2021” [10]. Основним завданням даної стратегії є перехід 

України до експорту наукомісткої продукції з метою стійкого розвитку та успіху 

на світових ринках через: 

     створення сприятливих умов щодо стимулювання торгівлі та інновацій; 

     розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі з метою підвищення 

конкурентоспроможності підприємств; 

     зміцнення компетенцій і навичок підприємств, зокрема малого та 

середнього бізнесу, що необхідні для участі в міжнародній торгівлі [10]. 

Експортоорієнтована стратегія вимагає не тільки покращення 

макроекономічних показників, а створення сприятливого клімату для 

інвестиційної і підприємницької діяльності та переведення економіки на якісно 

новий рівень, за рахунок створення сприятливих умов, проведення ефективних 

заходів з боку українського уряду, структурної реорганізації               

промисловості (рис.4). 
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Рис. 4. Модель формування експортоорієнтованої економіки України 
Джерело: розроблено за [10]. 
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розвитку експорту; 

 визначення найбільш перспективних для експорту секторів економіки;

 встановлення можливостей для загального стимулювання експорту;

 залежно від фінансової спроможності країни порівняння переваг і витрат

від стимулювання експорту в перспективі; 

 визначення конкретних методів та інструментів підвищення обсягу

експорту. 

Важливе значення для України має технологічний та інноваційний розвиток, 

вдосконалення відповідної системи державного регулювання. Пріоритетним 

завданням є подолання негативних тенденцій технологічної деградації ряду 

провідних галузей економіки України, вихід на провідні позиції в конкурентній 

боротьбі за тими напрямами наукомісткого виробництва, за якими вона має 

переваги. Цього можна досягти за умов налагодження широких програм 

співробітництва, виробничої кооперації, що сприятиме зростанню обсягів 

субрегіональної торгівлі, збільшенню експорту, розвитку конкурентного 

середовища [11]. 

Наразі перед урядом України постають завдання щодо забезпечення країни 

стратегією розвитку в умовах євроінтеграції, в основі якої, насамперед, 

обґрунтовані проблеми, що заважають інтеграції та економічному розвитку 

країни, надані рекомендації щодо їх усунення, враховані конкурентоспроможні 

галузі країни, можливості та ризики зовнішньоекономічної діяльності. 

Висновки. При проведенні політики стимулювання експорту освоюється 

виробництво значно більшої кількості нових товарів, ніж при проведенні політики 

імпортозаміщення. Значна частина нових товарів спочатку продається на 

внутрішньому ринку, а лише потім експортується. З цієї причини 

зовнішньоторговельна стратегія – представляє собою сукупність всіх заходів 

економічної політики, яка в комплексі створює стимули для розширення експорту 

та інтеграції економіки у світовий простір або для скорочення імпорту та ізоляції 

економіки від світового ринку. 

Модель експортоорієнтованої економіки держави – це економіко-політична 

система державних і ринкових заходів та інструментів щодо стимулювання 

експорту конкурентоспроможних секторів економіки з метою стійкого 

економічного розвитку країни на основі сприятливого інституційного 

середовища. 

Ефективність експортоорієнтованої економіки полягає у визначених на 

основі аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища цілях та їх реалізації за 

допомогою ринкових або державних методів та інструментів. Таким чином, 

необхідно застосовувати державні форми підтримки національних експортерів, 

зокрема: 
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 підтримувати розвиток інноваційних та високотехнологічних 

експортоорієнтованих виробництв з кредитно-страхових питань; 

 проводити довгострокове експортне кредитування;

 надавати податкові пільги виробникам-експортерам інноваційної

продукції, здійснювати належний валютний контроль; 

 у межах спеціально створених фондів розробляти та фінансувати

програми розвитку пріоритетних експортоорієнтованих проектів; 

 проводити організаційно-адміністративну підтримку національних

виробників шляхом створення торговельно-промислових палат, бізнес-центрів і 

представництв у країнах ЄС; 

 координувати єдині принципи страхування та диверсифікації ризиків;

 надавати інформаційні послуги в галузі експортної діяльності та сприяти

виставково-ярмарковій діяльності вітчизняних фірм за кордоном з метою 

залучення майбутніх імпортерів. 

Загалом, стратегія зовнішньоекономічної діяльності України повинна 

ґрунтуватися, насамперед, на пріоритеті національних економічних інтересів і 

гарантувати національну безпеку держави. Спільна торговельна та інвестиційна 

політика з ЄС має особливе значення для України, оскільки дає можливість більш 

ефективно використовувати її можливості з метою сприяння сталому розвитку 

країни та інтеграційному зближенню з Європейським Союзом. 

Література: 

1. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення 25.11.2020) 

2. Давидович О. І. Роль експорту в економічному зростанні. Формування ринкової

економіки. 2005. Вип. 14. С. 181–189. 

3. Зовнішньоекономічна діяльність. Державна служба статистики України, 2020. URL:

http://www. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (дата звернення 26.11.2020). 

4. Україна–ЄС: тенденції торгівлі агропродовольчими товарами у 2019 році. URL:

http://loga.gov.ua/sites/ default/files/ collections/ tendenciyi_torgivli.pdf (дата звернення 26.11.2020). 

5. Товарна структура зовнішньої торгівлі. Державна служба статистики України, 2020.

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1219_u.htm (дата

звернення 25.11.2020). 

6. Бубенко І. В. Управління експортною діяльністю підприємств. Економічний простір:

зб. наук. пр. 2007. №8. С. 129–134. 

7. Експорт та імпорт України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/

(дата звернення: 27.11.2020). 

8. Киреев А. П. Международная экономика. Москва : Международные отношения,

2001. 416 с. 

9. Державна підтримка українського експорту. URL: http://www. ukrexport.gov.ua (дата

звернення: 26.11.2020). 

10. Експортна стратегія України: Дорожня   карта  стратегічного   розвитку торгівлі 2017 –

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://loga.gov.ua/sites/%20default/files/%20collections/%20tendenciyi_torgivli.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1219_u.htm


ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №6 (6) 2020 

 

337 

2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80#n13 (дата звернення: 

26.11.2020). 

11. Грущинська Н. М. Геоекономічні трансформації в Центрально-Східному регіоні 

Європи в контексті національних пріоритетів України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 

08.05.01. Київ, 2003. 18 с. 

 

References:  

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine “Association Agreement 

between Ukraine and the European Union”, available at: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (Accessed 25 November 2020) [in Ukrainian].. 

2. Davidovich, O. I. (2005), “The role of export in economic growth”, Formuvannya 

rinkovoyi ekonomiki, vol. 14, pp. 181–189 [in Ukrainian].. 

3. Economic statistics (2020), “Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny” [State Statistics 

Service of Ukraine], available at: http://www. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ 

zed.htm (Accessed 26.11.2020) [in Ukrainian].. 

4. Luhansk Regional State Administration (2019), “Ukraine-EU: trends in trade in agri-food 

products in 2019” [Ukrayina: tendentsiyi torhivli ahroprodovolʹchymy tovaramy u 2019], available at: 

http://loga.gov.ua/sites/ default/files/ collections/ tendenciyi_torgivli.pdf (Accessed  26.11.2020) [in 

Ukrainian].. 

5. Commodity structure of foreign trade (2020), “State Statistics Service of Ukraine” 

[Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ 

operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1219_u.htm (Accessed  25.11.2020) [in Ukrainian].. 

6. Bubenko, I. V. (2007), “Management of export activity of enterprises”, Ekonomichnij 

prostir, vol. 8, pp. 129–134 [in Ukrainian].. 

7. The Ministry of Finance of Ukraine (2020), “Exports and imports of Ukraine” [Eksport ta 

import Ukrayiny], available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/ (Accessed 27 

November 2020) [in Ukrainian]. 

8. Kireev, A. P. (2001), Mezhdunarodnaya ekonomika [International Economy], 

Mezhdunarodnye otnosheniya, Moscow, [in Russia]. 

9. State support of Ukrainian exports [Derzhavna pidtrymka ukrayinsʹkoho eksportu] (2020), 

available at: http://www. ukrexport.gov.ua (Accessed 26.11.2020) [in Ukrainian].. 

10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “Export strategy of Ukraine: 

Roadmap for Strategic Trade Development 2017–2021”, available at: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80#n13 (Accessed 26 November 2020) [in 

Ukrainian]. 

11. Grushinska, N. M. (2003), “Geoeconomic Transformation in the Central-East Region of 

Europe in the Context of the National Priorities of Ukraine”, Abstract of Ph.D. Thesis, World 

Economy and International Economic Relations, Institute of World Economy and International 

Relations National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, [in Ukraine].   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/%20zed.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/%20zed.htm
http://loga.gov.ua/sites/%20default/files/%20collections/%20tendenciyi_torgivli.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/%20operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1219_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/%20operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1219_u.htm
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80#n13


ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №6 (6) 2020 

338 

УДК 353:344.385 

https://doi.org/10.32689/2708-7530-2020-6(6)-338-346 

Гродовський Олексій Валентинович кандидат економічних наук, 

начальник науково-дослідної лабораторії проблем фінансового забезпечення 

науково-дослідного відділу, інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій університету оборони України ім. Івана Черняховського, 

Повітрофлотський проспект, 30, Київ, 03186, е-mail: grodovskiy100@ukr.net, 

https://orcid.org/000-0002-4638-0286 

КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Анотація. Комплексно-системний аналіз проблем управління 

підприємствами оборонно-промислового комплексу (ОПК) повинен базуватися на 

результатах дослідження концепцій управління. У статті викладено результати 

дослідження науково-прикладних підходів до розгляду суті поняття «принципи 

управління підприємством» як економічної категорії; підкреслено його значимість 

та розкрито сутність; представлено елементний склад; систематизовано,уточнено 

і доповнено базові принципи формування. Доведено, що характерною рисою 

сучасного етапу розвитку економіки є глибокі зміни в усіх сферах, що впливають 

на систему управління. Управлінську систему підприємства необхідно розглядати 

як динамічний процес, бо її форми, методи і функції перебувають під впливом 

багатьох факторів: масштабу підприємства, рівня прибутковості, 

конкурентоспроможності тощо. Визначено сутність основних принципів та 

методів управління, виявлення недоліків у цих методах, а також розробка 

практичних рекомендацій щодо їх подолання для найбільш ефективного 

управління підприємством. Відзначено, що: принципи управління є 

найактивнішим елементом системи управління підприємством, які пов’язують і 

приводять до взаємодії решту його складників. Багатофункціональність та 

різноманітність засобів управлінських дій, а також об’єктів управління 

дозволяють виділити його в самостійну економічну категорію. Об’єктивна 

необхідність і практична значимість принципів управління підприємством 

зумовлена їх роллю зв’язного як усередині системи управління, так і між 

керуючою та керованою підсистемами підприємства.  

Розширення і поглиблення теоретичних знань з питань формування 

принципів управління підприємством є необхідною умовою розробки його 

дієвого аналога на рівні конкретного суб’єкта господарювання конкретної галузі 

національної  економіки. У  перспективі  подальших  розробок  лежать  прикладні 
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 аспекти комплексного механізму управління підприємством. 

Ключові слова: принципи, управління, соціальна-економічна система, 

єдність, парадигма, ресурси.  
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CONCEPTS AND PRINCIPLES OF ENTERPRISE MANAGEMENT 

Abstract. Comprehensive system analysis of the problems of management of 

enterprises of the defense-industrial complex (MIC) should be based on the results of 

the study of management concepts. The article presents the results of research of 

scientific and applied approaches to the essence of the concept of "principles of 

enterprise management" as an economic category; its significance is emphasized and the 

essence is revealed; the elemental composition is presented; systematized, clarified and 

supplemented the basic principles of formation. It is proved that the characteristic 

feature of the current stage of economic development is profound changes in all areas 

that affect the management system. The management system of the enterprise must be 

considered as a dynamic process, because its forms, methods and functions are 

influenced by many factors: the scale of the enterprise, the level of profitability, 

competitiveness and so on. The essence of the basic principles and methods of 

management, identification of shortcomings in these methods, as well as the 

development of practical recommendations for overcoming them for the most effective 

management of the enterprise. It is noted that: management principles are the most 

active element of the enterprise management system, which connects and leads to the 

interaction of its other components. The versatility and variety of management tools, as 

well as management objects allow you to allocate it to an independent economic 

category. The objective necessity and practical significance of the principles of 

enterprise management is due to their role as a link both within the management system 

and between the control and management subsystems of the enterprise. 

Expansion and deepening of theoretical knowledge on the formation of the 

principles of enterprise management is a necessary condition for the development of its 

effective counterpart at the level of a particular business entity of a particular sector of 

the national economy. In the perspective of further developments are applied aspects of 

the complex mechanism of enterprise management. 

Keywords: principles, management, socio-economic system, unity, paradigm, 

resources. 
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Постановка проблеми. Підприємства різних форм власності та видів 

господарювання являють собою складну соціально-економічною системою, яка 

об’єднує суб’єкти та об’єкти управління має прямі та зворотні зв’язки, цілі та 

функції управління Підприємство, як соціально-економічна система 

характеризується виробничо-технічною, економічною та організаційною єдністю. 

Виробничо-технічна єдність полягає в однорідності продукції, яка виробляється 

або в однорідності процесів її виробництва. Економічна єдність підприємства 

полягає в його взаємовідносинах з державою іншими підприємствами, найманими 

робітниками та власниками підприємства. Економічна єдність забезпечується 

єдністю матеріально-фінансових ресурсів (підприємство має самостійний баланс, 

розрахунковий рахунок). Організаційна єдність підприємства полягає в наявності 

єдиного колективу та адміністрації. Характерною рисою сучасного етапу 

розвитку економіки є глибокі зміни в усіх сферах, що впливають на систему 

управління. Управлінську систему підприємства необхідно розглядати як 

динамічний процес, бо її форми, методи і функції перебувають під впливом 

багатьох факторів: масштабу підприємства, рівня прибутковості, 

конкурентоспроможності тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями аналізу та 

вдосконалення принципів та методів управління підприємством займалися багато 

зарубіжних та вітчизняних учених, а саме: Аппенянський О., Балабанов І., 

Бреддик У., Герчікова І., Гончарук А., Круглова Н., Гончаренко Т., Осовська Г. 

та ін. 

Мета статті. Метою статті є визначення сутності основних принципів та 

методів управління, виявлення недоліків у цих методах, а також розробка 

практичних рекомендацій щодо їх подолання для найбільш ефективного 

управління підприємством. 

Виклад основного матеріалу. Комплексно-системний аналіз проблем 

управління підприємствами оборонно-промислового комплексу (ОПК) повинен 

базуватися на результатах дослідження концепцій управління. У загальному 

розумінні під поняттям «управління» (англ. Management – управління, 

керівництво) розуміються розробка та реалізація управлінських рішень, що 

регулюють розвиток соціально-економічних систем. В економічному розумінні 

управління – це цілеспрямована діяльність, що дозволяє різним суб’єктам 

господарювання виконувати їх функції [1]. 

Сучасна теорія управління формувалася в процесі розвитку різних ідей, 

запропонованих в різний час зарубіжними і вітчизняними дослідниками. Вона 

змінювалася в рамках еволюції парадигми управління. Перша наукова школа 

менеджменту, відома як «класична» або «традиційна». Її основоположником 

вважається Ф. Тейлор, який займався вивченням завдання підвищення 
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продуктивності праці, розробив теоретичні основи стандартизації трудових 

операцій, нормування праці, а також наукових підходів до організації і 

стимулювання праці працівників. Вагомий внесок у розвиток теорії менеджменту 

також внесли Г. Форд, Ф. і Л. Джілбретти. Будучи фахівцями в сфері трудових 

методів, вони сформували наукові принципи організації робочого місця, 

досліджували трудові руху людини, запропонували удосконалення в методики з 

хронометражу трудової діяльності. Відмінною рисою наукових досліджень в 

області управління є те, що вони фокусувалися на робочому процесі [2]. Система 

знань, пов’язана з управлінням виробництвом, формується на основі різних наук, 

в яких вивчаються специфічні функції управління [3]. Принципи управління 

підприємствами ОПК визначають вимоги до системи, структури та організації 

процесу управління. Принципи управління підприємствами ОПК це 

закономірності, правила поведінки менеджерів з виконання управлінських 

функцій, які розглядаються як єдине ціле. Принципи управління підприємствами 

ОПК залежать в першу чергу від специфіки об’єкта управління. Вони 

еволюціонують разом з розвитком об’єктів управління та потребують постійного 

уточнення. Особливо актуальною дана вимога стає в період модернізації та 

реструктуризації об’єктів управління. Саме так в даний час розвиваються 

підприємства ОПК України. Слід зазначити, що при цьому не можна 

досліджувати принципи управління без попереднього аналізу розвитку основних 

концепцій і парадигми управління, а також теоретичних основ управління, які в 

сукупності визначають зміст даних принципів [4]. 

В даний час настав період стратегічної орієнтації менеджменту. Сучасний 

менеджмент є результатом тривалого процесу розвитку різних ідей, концепцій, 

напрямків та шкіл управління. Всі вони виникали як відповідь на потреби часу, 

сприяли прогресу управлінської думки, її трансформації відповідно до нових 

реалій. Розвиток світової економіки на даному етапі характеризується високим 

ступенем невизначеності зовнішнього середовища для підприємства. Це 

обумовлює підвищення вимог до якості управління, швидкості прийняття рішень, 

готуючи основу для кардинальних змін в структурах та методах управління. На 

думку ряду дослідників, в даний час назріває криза існуючої парадигми 

управління, а наявна теорія менеджменту в значній мірі втрачає свою 

ефективність. Можна зробити висновок, що до початку XXI століття сталася 

еволюція функцій управління підприємством, в результаті якої планування за 

окремими аспектами трансформувалися в прогнозування та програмно-цільове 

планування, управління збутом та продажами – в маркетинг, бухгалтерський та 

виробничий облік – в систему контролю та регулювання [5]. Тому в даний час все 

більше визнання отримує припущення про необхідність формування нової 

парадигми управління. Так, на думку В. І. Маслова, «розвиток нової парадигми 
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управління, що відповідає вимогам несформованого суспільства знань, є 

найважливішим завданням вчених. Спираючись на минуле, належить створити 

нову науку управління, враховуючи, що людина стала найважливішим елементом 

організації, відкритої складної системи» [9]. 

Управління підприємствами ОПК, найважливішим елементом якого є його 

принципи, розглядається як особливий вид управлінської діяльності. Воно 

базується на теоретичному положенні, згідно з яким підприємство ОПК – це 

складна соціально-технічна система, на яку впливають різноманітні фактори 

зовнішньої та внутрішнього середовища. Тому управління підприємствами ОПК, 

як вид діяльності, має спиратися на концепції, теорії, принципи, форми і методи 

менеджменту. Такий підхід дозволяє з’єднати науку і практику управління в 

єдиний процес. Основа системи управління підприємствами ОПК складається з 

державного управління та управління їх господарською діяльністю. Держава за 

допомогою програм спрямовує, координує розвиток підприємств ОПК. У своїй 

діяльності воно використовує економічні, адміністративні, соціально-

психологічні методи, а також способи примусу в інтересах розвитку 

суспільства [7]. 

Ключовими завданнями розвитку системи поглядів на управління 

підприємствами ОПК в даний час є, з нашої точки зору, такі: 

1. Відмова від панування управлінського раціоналізму класичних шкіл

менеджменту. Він виражається в переконанні, що успіх діяльності підприємств 

ОПК визначається тільки раціональністю організації виробництва продукції, 

зниженням витрат, розвитком спеціалізації, тобто впливом управління на 

внутрішні чинники виробництва. Замість цього на перше місце повинна 

висуватися проблема гнучкості та адаптивності виробництва до постійних змін 

зовнішнього середовища. Значення факторів зовнішнього середовища різко 

підвищується в зв’язку зі зростанням складності всієї системи суспільних 

відносин, що складають середовище управління підприємствами ОПК. Саме 

зовнішнє оточення диктує стратегію та тактику діяльності підприємств ОПК на 

даному етапі [8]. 

2. Більш широке використання в управлінні підприємствами ОПК

інструментарію теорії систем. Це полегшить завдання розгляду кожного 

підприємства ОПК в єдності його складових частин, які нерозривно пов’язані із 

зовнішнім середовищем [9]. 

3. Використання ситуаційного підходу в процесі управління підприємствами

ОПК. Центральний момент даного підходу є конкретний набір обставин, які 

істотно впливають на діяльність підприємства у даний період часу [9]. 

4. Визнання соціальної відповідальності менеджерів підприємства, як перед

його трудовим колективом в цілому. Нова роль людини, як ключового ресурсу 
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зажадала від менеджерів підприємств ОПК зусиль зі створення умов для 

реалізації наявного у працівників потенціалу.   

5. Нова система поглядів на управління підприємством ОПК вимагає 
уточнення принципів управління. В даний час в даних принципах головна увага 

має звертатися на людський або соціальний аспект управління: на те, щоб робити 

людей здатними до спільних дій, а їх зусилля більш ефективними. 

Підприємства ОПК повинні застосовувати методи стратегічного планування 

та управління, розглядаючи зміни в зовнішньому середовищі, технологіях, 

конкуренції, ринках. Щоб дослідити принципи управління підприємствами ОПК, 

необхідно, на наш погляд, попередньо розглянути принципи управління будь-

якими підприємствами, а потім визначити дані принципи стосовно підприємств 

оборонно-промислового комплексу. Принципи управління підприємствами 

визначають вимоги до системи, структури та організацію процесу управління 

ними. Воно здійснюється за допомогою основних вихідних положень, якими 

керуються менеджери всіх рівнів управління. Ці правила визначають логіку 

поведінки менеджерів.  

Таким чином, принципи управління підприємствами можна уявити як 

закономірності та правила поведінки менеджерів зі здійснення управлінських 

функцій. Існує кілька підходів до класифікації принципів управління. Однак         
А. Файоль висловив думку про те, що кількість принципів управління 

необмежено. І це вірно, оскільки всяке правило займає своє місце серед принципів 

управління на той час, поки практика підтверджує його ефективність. Разом з тим 

різні класифікації принципів управління, з нашої точки зору, можливі і їх можна 

застосовувати, т. я. вони діють досить тривалий час. 

До загальних принципів управління будь-якими підприємствами відносяться 

принципи системності, багатофункціональності, інтеграції, орієнтації на прийняті 

цінності. Принцип системності – менеджери розглядають всю систему управління 

підприємством з урахуванням його зовнішніх та внутрішніх взаємозв’язків та 

взаємозалежностей. Принцип багатофункціональності – менеджери своєї 

управлінської діяльністю охоплюють різні аспекти виробничої діяльності 

підприємства: матеріальні (ресурси, послуги), функціональні (організація праці), 

смислові (досягнення кінцевої мети) тощо. 

Принцип інтеграції – всередині системи управління повинні інтегруватися 

різні способи відносин працівників підприємства, а поза підприємством може 

відбуватися їх поділ. Принцип орієнтації на певні цінності – менеджери повинні 

мати певні уявлення про важливі для підприємства цінності (вигідне 

співвідношення цін на вироблену продукцію по відношенню до конкурентів). 

Основним конкретним принципом управління підприємства є принцип 

оптимального поєднання централізації і децентралізації в управлінні. Проблема 
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поєднання централізації і децентралізації на підприємствах полягає в 

оптимальному розподілі (делегуванні) повноважень при прийнятті управлінських 

рішень. Принцип поєднання централізації і децентралізації передбачає 

необхідність вмілого використання єдиноначальності та колегіальності в 

управлінні. Сутність єдиноначальності полягає в тому, що керівник конкретного 

рівня управління підприємством користується правом одноосібного вирішення 

питань, що входять в його компетенцію. По суті, це надання йому широких 

повноважень, необхідних для виконання покладених на нього функцій 

управління, реалізації персональної відповідальності. Колегіальність передбачає 

вироблення колективного рішення на основі думок керівників різного рівня, а 

також виконавців конкретних рішень. 

Принцип наукової обґрунтованості управління, також є окремим принципом 

управління будь-яким підприємством, передбачає обґрунтування планованих на 

підприємствах соціально-економічних перетворень. Основний зміст цього 

принципу полягає у вимозі, всі управлінські дії повинні здійснюватися на базі 

застосування наукових методів та підходів. Наукова обґрунтованість управління 

означає необхідність використання науки при реалізації управлінських рішень. 

Суть принципу плановості полягає у встановленні основних напрямків розвитку 

підприємства в перспективі. План розглядається як комплекс соціально-

економічних завдань, які необхідно  розв’язати в майбутньому. Далі. Принцип 

поєднання прав, обов’язків і відповідальності. Він передбачає, що кожен 

підлеглий повинен виконувати покладені на нього завдання та періодично 

звітувати за їх виконання. Кожен працівник наділяється конкретними правами, 

несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань. Принцип 

приватної автономії та свободи полягає в тому, що всі ініціативи виходять від 

вільно діючих економічних суб’єктів, які виконують управлінські функції за своїм 

бажанням в рамках чинного законодавства. Свобода господарської діяльності 

видається як професійна свобода, свобода конкуренції, свобода договорів. 

Принцип ієрархічності та зворотного зв’язку полягає в створенні 

багатоступінчастої структури управління підприємством. Постійний контроль 

діяльності всіх ланок управління підприємством здійснюється на основі 

зворотного зв’язку. За суттю, це сигнали, які відображають реакцію керованого 

об’єкта на керуючий вплив. За каналами зворотного зв’язку інформація про 

роботу керованого об’єкта перервного надходить в керуючу систему, яка має 

можливість коригувати хід управлінського процесу. Суть принципу мотивації. 

Чим активніше менеджери підприємства використовують систему 

заохочень/покарань, тим ефективніше мотивація його співробітників. Одним з 

конкретних принципів управління будь-яким підприємством є демократизація 

управління, що передбачає участь в управлінні підприємством усіх його 
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учасників. Форми такої участі різні: часткова оплата праці; грошові кошти, 

вкладені в акції; єдине адміністративне управління; колегіальне прийняття 

управлінських рішень. 

Відповідно до принципу державної законності системи менеджменту, 

організаційно-правова форма підприємства повинна відповідати вимогам 

державного законодавства. Принцип цілісності об’єкта та суб’єкта управління 

передбачає розглядати управління підприємством як процес впливу суб’єкта 

управління на об’єкт управління, які повинні складати єдину комплексну систему, 

що має вхід, вихід, зворотний зв’язок та зв’язок із зовнішнім середовищем. 

Принцип стійкості та мобільності системи управління передбачає, що при 

зміні зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства система управління 

ним не повинна зазнавати корінних змін. Стійкість системи управління 

визначається насамперед якістю стратегічних планів і пристосованість даної 

системи до змін у зовнішньому середовищі підприємства. Одночасно зі стійкістю 

управлінський процес повинен бути мобільним, тобто максимально повно 

враховувати зміни і вимоги споживачів продукції і послуг. 

Реалізація всіх загальних і приватних принципів управління підприємствами 

здійснюється шляхом застосування різних його методів. 

Висновки. Резюмуючи вищевикладене, відзначимо, що: принципи 

управління є найактивнішим елементом системи управління підприємством, які 

пов’язують і приводять до взаємодії решту його складників. 

Багатофункціональність та різноманітність засобів управлінських дій, а також 

об’єктів управління дозволяють виділити його в самостійну економічну 

категорію. Об’єктивна необхідність і практична значимість принципів управління 

підприємством зумовлена їх роллю зв’язного як усередині системи управління, 

так і між керуючою та керованою підсистемами підприємства.  

Розширення і поглиблення теоретичних знань з питань формування 

принципів управління підприємством є необхідною умовою розробки його 

дієвого аналога на рівні конкретного суб’єкта господарювання конкретної галузі 

національної економіки. У перспективі подальших розробок лежать прикладні 

аспекти комплексного механізму управління підприємством. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВИБОРУ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Анотація. В сучасних умовах господарювання, для того, щоб досягти успіху, 

підприємство повинно оцінювати дії своїх конкурентів, уникати їх сильних сторін 

і шукати слабкі місця для подальшої атаки. Для реалізації цієї мети необхідно 

розробляти ефективну конкурентну стратегію. До того ж, необхідність розробки 

конкурентної стратегії зумовлена обмеженістю ресурсів, які можуть бути 

спрямовані на забезпечення стійкості позиції підприємства у зовнішньому 

середовищі. У статті розроблено теоретико-прикладні положення щодо 

визначення та обґрунтування складових механізму вибору конкурентної стратегії. 

Механізмом вибору конкурентної стратегії ми вважаємо систему принципів, 

методів та інструментів стратегічного управління підприємством, що 

застосовуються в процесі його інформаційного забезпечення, визначення місії і 

цілей, моніторингу факторів середовища, здійснення бізнес-моделювання, 

генерації стратегічних альтернатив та оцінки їх ефективності, а також в процесі 

проведення стратегічного контролю. Даний механізм реалізується в три етапи: 

етап 1 - «Стратегічний моніторинг та прогнозування», етап 2 - «Формування 

набору стратегічних альтернатив» і етап 3 - «Розробка і реалізація стратегії».  

Перший етап передбачає збір та обробку релевантної інформації, визначення 

амбіцій керівництва компанії та, як результат, формулювання місії і стратегічних 

цілей. Після цього проводиться аналіз макрофакторів (економічний, політико-

правовий, соціально-демографічний, технологічний, екологічний) та 

мікрофакторів (конкуренти, споживачі, постачальники, партнери) зовнішнього 

середовища і факторів внутрішнього середовища (виробництво, управління 

персоналом, маркетинг, фінанси, інноваційна діяльність). Другий етап передбачає 

проведення стратегічного моделювання і включає в себе визначення загальної 

стратегії підприємства та проведення портфельного аналізу з подальшим 

визначенням конкурентоспроможності підприємства і формуванням 

альтернативних конкурентних стратегій. Третій етап полягає в оцінці 
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альтернативних конкурентних стратегій і виборі оптимальної, створенні умов для 

виконання даної стратегії та проведенні стратегічного аудиту. 

Ключові слова: підприємство, конкурентна стратегія, стратегічне 

управління, механізм вибору стратегії, харчова промисловість 
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ESTABLISHMENT OF A MECHANISM FOR SELECTING THE 

COMPETITIVE STRATEGY OF THE ENTERPRISES OF THE FOOD AND 

PROCESSING INDUSTRY 

Abstract. In today's business environment, in order to succeed, the company must 

evaluate the actions of its competitors, avoid their strengths and look for weaknesses for 

further attack. To achieve this goal, it is necessary to develop an effective competitive 

strategy. In addition, the need to develop a competitive strategy is due to limited 

resources that can be used to ensure the stability of the company's position in the 

external environment. The article provides a theoretical and operational framework for 

defining and justifying the components of the mechanism for selecting a competitive 

strategy. We consider the system of principles, methods and tools of strategic 

management of the enterprise as a mechanism for selecting a competitive strategy, 

applied in the process of its information provision, mission and objectives, monitoring 

of environmental factors, implementation of business-modeling, generation of strategic 

alternatives and evaluation of their effectiveness, as well as in the process of strategic 

control. This mechanism is implemented in three stages: stage 1 - "Strategic monitoring 

and forecasting", stage 2 - "Formation of a set of strategic alternatives" and stage 3 - 

"Strategy development and implementation". 

The first stage involves the collection and processing of the relevant information, 

the definition of company management ambitions and, as a result, the formulation of the 

mission and strategic goals. After that, the analysis of macro-factors (economic, 

political-legal, socio-demographic, technological, environmental) and micro-factors 

(competitors, consumers, suppliers, partners) of the external environment and internal 

factors (production, personnel management, marketing, finance, innovation) is 

performed. The second stage involves strategic modeling and includes the definition of 

the enterprise’s overall strategy and portfolio analysis with the subsequent 

determination of the competitiveness of the enterprise and the formation of alternative 

competitive strategies. The third stage is to assess alternative competitive strategies and 
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select the optimal one, create conditions for the implementation of this strategy and 

conduct a strategic audit. 

Keywords: enterprise, competitive strategy, strategic management, strategy 

selection mechanism, food industry 

Постановка проблеми. Будь-яке підприємство, що здійснює свою діяльність в 

умовах ринкової економіки потребує інформації про фактори зовнішнього та 

внутрішнього середовища для визначення перспективності власних напрямів 

діяльності та окреслення можливостей і загроз, які можуть вплинути на результати 

його роботи. Тобто, підприємства моделюють, переглядають, коригують та 

розробляють конкурентні стратегії для забезпечення розвитку чи для збереження 

існуючого конкурентного положення на ринку. Цей процес має здійснюватися 

систематично, поетапно, з використанням наукового підходу. Враховуючи 

нагальність питання, щодо використання певного механізму вибору ефективної 

конкурентної стратегії, вважаємо зазначену тематику роботи актуальною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань 

стратегічного управління, розробки конкурентних стратегій та механізму вибору 

ефективної стратегії підприємства присвячені праці багатьох відомих 

закордонних вчених, таких як: І. Ансофф, Ф. Котлер, М. Портер, А. Томпсон і А. 

Дж. Стрікленд, Р. Фатхутдінов, а також вітчизняних науковців: З. Шершньова, Н. 

Яшкіна, О. Романенко, І. Колодяжна, К. Хаврова та ін. 

Мета статті. Метою цього дослідження є розробка теоретико-прикладних 

положень щодо визначення та обґрунтування складових механізму формування 

конкурентної стратегії.  

Виклад основного матеріалу. Конкурентна стратегія спрямована на 

підтримку та посилення конкурентних позицій підприємства в майбутньому і 

надає змогу досягати поставлених цілей, враховуючи можливості та загрози 

зовнішнього середовища і його внутрішній потенціал.  

В широкому сенсі, «механізм» - це послідовна зміна станів та сукупність 

послідовних дій для досягнення певного результату. Під механізмом вибору 

конкурентної стратегії ми розуміємо систему принципів, методів та  інструментів 

стратегічного управління підприємством, що застосовуються в процесі його 

інформаційного забезпечення, визначення місії і цілей, моніторингу факторів 

середовища, здійснення бізнес-моделювання, генерації стратегічних альтернатив 

та оцінки їх ефективності, а також в процесі проведення стратегічного контролю. 

Етапами реалізації механізму вибору ефективної конкурентної стратегії на 

підприємствах харчової та переробної промисловості є (рис. 1): 1) стратегічний 

моніторинг та прогнозування; 2) формування набору стратегічних альтернатив; 

3) розробка і реалізація стратегії.
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Розглянемо їх детальніше. 

 
Рис. 1. Механізм вибору конкурентної стратегії* 

* власна розробка автора 

Збір та обробка 

релевантної 

інформації 

Визначення місії і 

стратегічних цілей 

підприємства 

Амбіції 

менеджменту 

Моніторинг 

зовнішнього 

середовища 

Моніторинг 

внутрішнього 

середовища 

ЕТАП 1 «Стратегічний моніторинг та прогнозування» 

ЕТАП 2 «Формування набору стратегічних альтернатив» 

Визначення загальної стратегії підприємства Портфельний аналіз 

Зростання: 

- концентрація 

-інтеграція 

-диверсифікація 

Стабілізація чи виживання: 

- скорочення витрат 

- скорочення 

- стратегія «збору врожаю» 

- ліквідація 

Визначення конкурентоспроможності 

підприємства 

Наступальна стратегія Захисна стратегія 

Формування альтернативних конкурентних 

стратегій 

ЕТАП 3 «Розробка і реалізація стратегії» 

Оцінка альтернативних конкурентних 

стратегій і вибір оптимальної 

Виконання стратегії 

Стратегічний аудит 

Стратегічне моделювання 

низька висока 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи №6 (6) 2020 

351 

На першому етапі «Стратегічний моніторинг та прогнозування» здійснюється 

збір та обробка релевантної інформації, адже стратегічне управління як діяльність 

потребує надійного інформаційно-аналітичного забезпечення у вигляді баз 

стратегічних даних (БСД). Це системний опис та підтримка в актуальному стані 

інформації про найважливіші стратегічні елементи, що належать до зовнішнього 

середовища підприємства. Така база використовується для оцінки поточного 

стану, визначення тенденцій у майбутньому та в процесі встановлення і реалізації 

стратегічних планів, проектів і програм [1].  

Новий напрям розвитку теорії стратегічного управління трактує стратегію як 

довгостроковий план для реалізації амбіцій керівництва компанії. Вони можуть 

полягати в бажанні зайняти лідируючі позиції на ринку, збільшити прибутковість, 

диверсифікувати діяльність, розширити ринки збуту продукції та вийти на нові, 

зменшити ризики тощо. Складовими амбіцій менеджменту є: високі цілі, ідея 

корпоративної відповідальності, програмна філософія компанії, відмова від 

традиційної ієрархії, зміна принципу контролю, адаптування ОСУ до змін 

середовища, комплексна система оцінки ефективності, інформаційна демократія 

та інше. Ці передумови впливають на вибір тієї чи іншої конкурентної стратегії 

через свій вплив на постановку цілей підприємства. 

Управлінська цінність формулювання місії полягає у визначенні 

довгострокової орієнтації підприємства, у появі уявлення у менеджерів і 

власників про майбутній бажаний стан компанії, у визначенні системи цінностей, 

яких дотримується керівництво і персонал та ін. Місія є основою для формування 

стратегічних цілей, що визначають конкретні напрямки діяльності. За ієрархією 

розрізняють цілі: загального рівня підприємства (корпоративного); 

функціонального рівня (рівень функціональних підрозділів); операційного рівня 

(рівень структурних виробничих підрозділів). За напрямком діяльності цілі 

підприємства можна поділити на економічні, техніко-технологічні, соціальні, 

екологічні.  

Моніторинг зовнішнього середовища передбачає аналіз сучасного стану 

макро- та мікрофакторів зовнішнього середовища, виявлення тенденцій і 

прогнозування змін цих факторів у майбутньому періоді [2].  

Для аналізу макрофакторів (економічний, політико-правовий, соціально-

демографічний, технологічний, екологічний), що впливають на підприємства 

харчової та переробної промисловості ми досліджували інформацію, що надає 

Державна служба статистики України, Міністерство фінансів України, 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

Міністерство соціальної політики України. Також для оцінки ситуації можливо 

використовувати дані досліджень Світового банку, Міжнародного торговельного 

центру, Світового економічного форуму, Інституту  економічних  досліджень    та 
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 політичних консультацій та інше. 

Інформація, необхідна для аналізу економічного, технологічного, соціально-

демографічного фактору представлена в статистичному збірнику «Економічна 

активність населення України», «Витрати і ресурси домогосподарств України», 

«Наукова та інноваційна діяльність в Україні», «Чисельність наявного населення 

України», «Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України» та 

інше. 

Для аналізу правового аспекту діяльності необхідним є вивчення та 

використання законів та підзаконних актів, постанов та розпоряджень органів 

влади, що регулюють діяльність підприємств харчової та переробної 

промисловості, в тому числі: Господарський кодекс України, Податковий кодекс 

України, Закон України «Про державну підтримку сільського господарства 

України», Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів», Закон України «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», Закон України «Про 

інноваційну діяльність», Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року», Постанова КМУ «Про затвердження Порядку 

ведення та форми Реєстру отримувачів бюджетної дотації», розпорядження КМУ 

«Про схвалення Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного 

розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки» та інше. Необхідно також досліджувати 

зміни у нормативній документації: міжнародні стандарти, галузеві стандарти, 

стандарти підприємства, технічні умови, інструкції.  

Моніторинг факторів мікросередовища полягає в оцінці таких об’єктів як: 

конкуренти, споживачі, постачальники (ринок сировини) та партнери [2]. Для 

цього необхідно користуватись періодичною літературою; публікаціями 

консалтингових аналітичних агенцій; результатами досліджень галузевих НДІ; 

електронними аналітичними ресурсами; інформацією, що надають асоціації 

виробників; інформацією, що наведена на офіційних сайтах товаровиробників; 

фінансовою звітністю, що представлена на інформаційному ресурсі «Smida» та 

інше. 

Моніторинг внутрішнього середовища полягає в аналітиці поточного стану 

та відслідковуванні змін, що відбуваються: 

- у виробничій сфері, це стосується таких питань як: ефективність

використання матеріальних ресурсів, виробнича потужність, технологічна схема 

виробництва, рівень обладнання, стандартизація та сертифікація виробництва; 

- в сфері управління персоналом підприємства - система матеріального

стимулювання, кваліфікація персоналу, система підготовки і навчання, умови 
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праці, рівень мотивації персоналу, корпоративна культура, ефективність вибраної 

ОСУ; 

- в маркетинговій діяльності - рівень розвитку marketing-mix, канали збуту,

ціноутворення, конкурентоспроможність продукції, лояльність до торгової марки 

підприємства, потреби споживачів; 

- в фінансовій діяльності - розмір і структура капіталу, ліквідність,

платоспроможність, рентабельність, відносини з банківськими установами, 

іншими кредиторами, партнерами, інвесторами та ін. 

- в інноваційній діяльності - наявність і рівень дослідницько-

експериментальної бази, професійно-кваліфікаційний потенціал служби науково-

дослідних та проектно-конструкторських робіт [2]. 

Джерелами такої інформації є форми звітності, внутрішня нормативна 

документація, звіти керівників підрозділів. 

Другий етап «Формування набору стратегічних альтернатив» передбачає 

проведення стратегічного моделювання і включає в себе визначення загальної 

стратегії підприємства та проведення портфельного аналізу. Загальна стратегія 

підприємства (стратегія зростання, стабілізації, виживання) визначає його вектор 

розвитку.  

Стратегія зростання обирається базовою корпоративною стратегією в тому 

разі, коли підприємство намагається використати можливості зовнішнього 

середовища і власні сильні сторони для нарощування обсягу продажів та частки 

ринку, переважно шляхом проникнення і захоплення нових ринків та підвищення 

показників ефективності діяльності.  

Альтернативами даної стратегії є: 

- стратегія концентрації, що передбачає покращення позицій підприємства за

рахунок глибокого проникнення на ринок (збільшення обсягів збуту та ринкової 

частки підприємства за рахунок існуючих товарів на існуючих ринках), розвитку 

товару (вдосконалення товару, його модифікація або створення нового товару для 

існуючого ринку збуту) чи розвитку ринку (вихід з існуючим товаром на нові 

сегменти ринку або нові географічні ринки) [3]. 

- стратегія інтеграції, що передбачає розширення діяльності підприємства

шляхом поглинання, злиття, створення спільного бізнесу. Розрізняють 

горизонтальну інтеграцію (об’єднання з конкурентом), пряму інтеграцію 

(посилення впливу і контролю за системою збуту), зворотну інтеграцію 

(посилення впливу і контролю за постачальниками). 

- стратегія диверсифікації, що передбачає вихід діяльності підприємства за

рамки існуючого основного бізнесу, а також розширення асортименту товару за 

рахунок освоєння його нових модифікацій. Розрізняють концентричну 

диверсифікацію (в нового продукту схожий технологічний процес), 
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горизонтальну диверсифікацію (в нового продукту схожі ринки збуту), 

конгломератну диверсифікацію (новий вид діяльності і новий продукт). 

Стратегія стабілізації застосовується з метою підтримки існуючого стану 

впродовж якомога довшого періоду часу великими підприємствами, які вже 

займають домінуючі позиції на ринку, і мають стабільні обсяги продажів і 

прибутків.  

Стратегія виживання використовується в умовах економічної кризи, 

нестабільності, високої інфляції або коли товари перебувають в стадії насичення і 

спаду ЖЦТ. Вона полягає у спробі пристосуватися до важких ринкових умов 

господарювання і коли фінансово-економічні показники діяльності підприємства 

мають тенденцію до погіршення. Стратегічними альтернативами даних стратегій 

є стратегія скорочення витрат, скорочення, «збору врожаю» та ліквідація [3].  

Проведення портфельного аналізу необхідне для того, щоб обрати вірну стратегію 

для кожного окремого напрямку діяльності підприємства (СЗГ) та здійснювати 

подальше вкладання коштів в розвиток найбільш прибуткових з них і скорочувати 

фінансування неефективних. Методами проведення портфельного аналізу є, 

наприклад, двомірні матриці БКГ та McKinsey. 

Наступним кроком є визначення рівня конкурентоспроможності 

підприємства. Цей процес можна здійснювати різноманітними методами: 

бенчмаркінг, розрахунок інтегрального показника, графічні методи та ін. [4]. 

Підприємствам з низьким рівнем конкурентоспроможності рекомендується 

реалізовувати наступальні стратегії, з високим рівнем - захисні стратегії. 

Наступальні стратегії притаманні підприємствам, які намагаються зайняти місце 

лідера. Оборонні стратегії знижують ризик атаки та збільшують вірогідність 

перенесення реалізованої атаки з найменшими втратами.  

Далі відбувається формування альтернативних конкурентних стратегій на 

базі раніше визначеної наступальної або оборонної стратегії. Нами пропонується 

використання підходу класика стратегічного управління Ф. Котлера, який 

розрізняв конкурентну стратегію лідера ринку, стратегію новачка («челенджера»), 

стратегію веденого (послідовника) та стратегію «нішевіка» [5].  

Третій етап «Розробка і реалізація стратегії» передбачає оцінку 

альтернативних конкурентних стратегій і вибір оптимальної. Їх оцінка 

відбувається з точки зору відповідності об'єктивним обмеженням, якими є:  

- наявні обсяги фінансових ресурсів на підприємстві і можливість 
фінансування обраної конкурентної стратегії. 

- прийнятний для підприємства рівень ризику. Оцінити прийнятність і 
виправданість ризику можна якщо відповісти на запитання: чи реалістичні 

передумови закладені в основу вибору стратегії? до яких негативних наслідків 

може призвести провал обраної стратегії? чи  виправдає    очікуваний   позитивний  
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результат той ризик втрат у випадку провалу стратегії? 

- навички підприємства.

- широта ділових зв’язків підприємства.

- реакція конкурентів на стратегію.

Процес виконання обраної оптимальної стратегії полягає в подальшому її

декомпонуванні, тобто розробці функціональних і операційних стратегій, які 

дозволяють довести заплановані цілі до усіх рівнів менеджменту і розподілити 

функції по їх досягненню аж до безпосереднього оперативного виконавця. Цього 

досягають шляхом розробки програм та проектів реалізації стратегічного плану. 

Також виконання стратегії передбачає розробку тактики подолання опору 

стратегічним змінам, приведення ОСУ підприємства та організаційної культури у 

відповідність до стратегії [1]. 

Стратегічний аудит - це завершальна операція, яка передбачає контроль і 

коригування стратегічного плану в процесі його реалізації. Це пов’язано з 

можливими змінами в зовнішньому або внутрішньому середовищі підприємства. 

Стратегічний аудит проводиться для з'ясування того, чи не призвели зміни в 

середовищі до того, що реалізація стратегії надалі не зможе привести до 

поставлених цілей. Якщо це так, то необхідно переглянути стратегію і 

повернутись до початкових етапів стратегічного управління. Якщо ні, то причини 

невідповідності запланованим бажаним результатам потрібно шукати в структурі, 

системі інформаційного забезпечення, в діяльності функціональних служб, на 

рівні окремих операцій і процесів організації. У такому випадку коригування 

може бути направлено на покращення системи мотивації, підвищення кваліфікації 

кадрів, ефективності використання ресурсів тощо. 

Висновки. Дослідження свідчать, що стратегічне управління є необхідною 

умовою, що висуває сьогодення підприємствам харчової та переробної 

промисловості, для збереження стійких позицій в конкурентній боротьбі та 

забезпечення довгострокового розвитку в умовах нестабільного зовнішнього 

середовища. 

В результаті проведеного дослідження нами було: - уточнено сутність 

поняття «механізм вибору конкурентної стратегії»; - розкрито особливості 

формування конкурентної стратегії; - розроблено блок-схему, що відображає 

етапи реалізації механізму вибору конкурентної стратегії підприємства. Отже 

мета дослідження, що полягала в розробці теоретико-прикладних положень щодо 

визначення та обґрунтування складових механізму формування конкурентної 

стратегії була досягнута. Перспективою для подальших досліджень є питання 

формування єдиного підходу до виміру ключових результатів діяльності 

підприємства на засадах якісного і кількісного аналізу факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ 

АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ 

Анотація. Сучасне зовнішнє середовище, в якому функціонує підприємство, 

є мінливим і непередбачуваним, з безліччю проблем, кількість яких тільки 

збільшується. До того ж інформаційна насиченість середовища робить всі 

процеси багатозначними, а відповідно потребує ретельної оцінки та аналізу. За 

таких умов керівники підприємств повинні досконало володіти достатньо 

широким спектром інструментів і методів управління антикризової 

спрямованості. Одним з стратегічних напрямів антикризових заходів є кадрова 

політика на підприємстві. Тому виникає необхідність у підвищенні ефективності 

системи управління персоналом на основі системного підходу, яких охоплює такі 

напрями як оцінка персоналу; обґрунтування типу кадрової політики, стратегії 

прийняття управлінських рішень в кризових умовах; формування системи 

інструментів її реалізації; формування команди антикризових менеджерів та 

оптимізація кадрової політики. 

В статті розглянуті питання оптимізації відповідних напрямів, а саме: 

принципові шляхи отримання інформації для оцінки персоналу, можливі 

помилки, які можуть вплинути на об’єктивність оцінювання, особливості 

застосування різних типів кадрової політики в умовах кризи, принципові підходи 
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до процесу впровадження заходів антикризової програми, методи подолання 

опору змінам, які впроваджуються.  

Особливу важливість в кризових умовах набуває стратегія особистої 

поведінки керівництва на різних рівнях та щаблях управління. Саме тому окрему 

увагу приділено необхідності формування кадрового «ядра» - команди високо 

потенційних  співробітників та умов підвищення ефективності їх спільної праці, 

яка дозволить підприємству виживати в жорстких умовах перманентної кризи. 

Ключові слова: криза, антикризові заходи, стратегія, управління 

персоналом, оцінка персоналу, кадрова політика, принципи, методи.  
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STRATEGIC DIRECTIONS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE 

SYSTEM OF ANTI-CRISIS MEASURES 

Abstract. The modern external environment in which the company operates is 

changeable and unpredictable, with many problems, the number of which is only 

increasing. In addition, the information saturation of the environment makes all 

processes ambiguous, and accordingly requires careful assessment and analysis. Under 

such conditions, business leaders must have a sufficiently wide range of tools and 

methods of crisis management. One of the strategic directions of anti-crisis measures is 

the personnel policy at the enterprise. Therefore, there is a need to increase the 

efficiency of the personnel management system based on a systems approach, which 

covers such areas as personnel evaluation; substantiation of the type of personnel 

policy, management decision-making strategies in crisis conditions; formation of a 

system of tools for its implementation; formation of a team of anti-crisis managers  and  
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optimization of personnel policy. 

The article considers the issues of optimization of relevant areas, namely: the main 

ways of obtaining information for staff evaluation, possible errors that may affect the 

objectivity of evaluation, features of different types of personnel policy in a crisis, basic 

approaches to the implementation of anti-crisis program, methods of overcoming 

resistance to changes that are implemented.  

The strategy of personal behavior of management at different levels and levels of 

management acquires special importance in crisis conditions. That is why special 

attention is paid to the need to form a personnel "core" - a team of highly potential 

employees and the conditions for improving the efficiency of their joint work, which 

will allow the company to survive in harsh conditions of permanent crisis.  

Keywords: crisis, anti-crisis measures, strategy, personnel management, personnel 

evaluation, personnel policy, principles, methods. 

Постановка проблеми. Криза є одним із невід'ємних етапів розвитку 

будь-якої соціально-економічної системи. Для позначення того, що відбувається 

зараз у світі, наприкінці ХХ століття американські військові ввели в ужиток 

абревіатуру VUCA, де кожна з букв охоплює цілий спектр наростаючих явищ, які 

охоплюють всі сфери життєдіяльності суспільства: Volatility - мінливість, 

нестійкість; Uncertainty – невизначеність; Complexity – складність; Ambiguity - 

неясність, двозначність 

Усвідомлюючи виклики зовнішнього середовища, менеджерам необхідно в 

усвідомити неминучість і перманентність перебування в стані, який прийнято 

називати кризовим, а відповідно формування відповідної стратегії його 

подолання, а скоріше, навчитися жити в кризових умовах. 

Зважаючи на те, щонайважливішим ресурсом, який формує конкурентні 

переваги суб'єкта господарювання в умовах становлення економіки знань, є 

людські ресурси, важливого значення набуває визначення актуальних підходів до 

управління персоналом в складних кризових умовах та формування антикризової 

кадрової політики на локальному рівні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми сутності, специфіки 

та інструментарію антикризового управління  розглядаються в роботах таких 

відомих закордонних науковців як Дж. Аргенті, У. Бівер, Е. Альтман, П. Грінер, 

Д. Майєс, Р. Мюллер та інших. Про те як подолати кризу менеджмента, про його 

першоджерела, описано в працях Ицхака Адізеса, А. Бусигіна, Е. Демінга та 

багатьох інших фахівців. 

Також підвищено увагу до проблеми антикризового менеджменту з боку 

вітчизняних дослідників, серед яких роботи Афанасьєвої О. Б., Бурий С. А., 

Ліповської С.О., Науменко А.П., Рубана В. М., Чернявського А., Штангрета  А.М. 
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 та багатьох інших. 

Серед спеціалістів, які в структурі антикризових проблем висвітлювали саме 

питання управління персоналом можна виділити  роботи Г. Назарової,

А. Кібанова,Т. Костишиної, Т. Лепейко, В. Савченка О. А. Дороніна та інших 

провідних  науковців.  

Зважаючи на гостроту проблеми та швидкоплинність і невизначеність 

подальшого розвитку кризових явищ, питання формування цілісної концепції 

антикризової кадрової політики для будь-якого суб’єкта господарювання 

залишаються актуальними, що визначає мету та змістовну спрямованість даного 

дослідження. 

Мета статті. Метою статті є висвітлення основних стратегічних засад 

формування і реалізації ефективної системи управління персоналом 

підприємства в умовах розгортання кризових явищ,  надання системності цим 

процесам.  

Виклад основного матеріалу. В теорії антикризового управління не 

сформовано єдиного погляду та визначення поняття «криза». Якщо частина 

фахівців розглядає кризу як раптове, несподіване явище (Л. Бартон,

Джон М. Кейнс, П. Лагадек, К.Ф. Херманн), інші – визначають загальний, 

універсальний характер кризи, як універсальної, притаманної  будь-якій системі 

фазі її розвитку (Е.М. Коротков, Є.З. Шершньова).  

Частина фахівців роблять основний наголос на фінансових аспектах 

проблеми (І.А. Бланк, О.Д. Василик). Тільки окремі автори виділяють людський 

аспект у формуванні і розвитку кризи на підприємстві. Наприклад, 

В.О. Василенко визначає кризу як об’єктивне явище в соціально-економічній 

системі, в основі функціонування і розвитку якої лежить керована діяльність 

людини [1]. 

Але ж загальновідомо, що рушійною силою основних процесів на будь-якому 

підприємстві є його трудові ресурси, і саме кадрове забезпечення антикризової 

діяльності можна вважати однією з ключових її складових. Кадрова складова 

механізму забезпечення антикризової діяльності на підприємстві повинна 

підвищувати ефективність використання трудових ресурсів, а також 

забезпечувати їхнє кількісне, професійне, кваліфікаційне та інтелектуальне 

зростання. 

Успішність виходу підприємства з кризи визначається правильністю вибору 

корпоративної кадрової політики та її антикризовою спрямованістю, тобто саме за 

рахунок окремих складових кадрової політики на підприємстві формується 

управлінська команда, лояльність персоналу та його причетність до підприємства 

тощо. 

Окремо   слід   зазначити,   що   розвиток    кризи      на      підприємстві     має 
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 довгостроковий характер, який умовно можна розділити на декілька фаз і 

стадій, що дає можливість об’єднати різні погляди на фактори, основні 

причини, а, відповідно, і на механізми управління кризою на підприємстві  .  

Криза на підприємстві починається із стратегічної кризи, до якої 

призводить відсутність чіткої або недостатньо розвинутої системи 

стратегічного управління. 

Поглиблення стратегічної кризи призводить до переходу до стадії 

структурної (тактичної) кризи - кризи результатів. Саме на цьому етапі 

скорочуються масштаби діяльності підприємства, знижується частка ринку, 

зменшується прибуток, скорочується чисельність персоналу. 

Фаза очевидно гострої кризи пов’язується з фінансовими питаннями, які 

починаються з кризи ліквідності з переходом в стадію неплатоспроможності. 

До суб’єктів господарювання застосовуються традиційні інструменти 

антикризового управління, які за своєю спрямованістю умовно поділяються на 

три групи: 

1. Усунення неплатоспроможності.

2. Відновлення фінансової стійкості.

3. Забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періоді.

Вибір інструментів вирішення проблем, які виникають на різних етапах

розвитку кризи, повинен ґрунтуватися на загальних принципах, комплексі фокусів 

уваги керівництва організації, які у відповідь на VUCA-виклик, отримали назву 

VUCA-рішення. Вони представляють собою ті центри уваги, які допомагають 

забезпечити умови, коли лідери можуть діяти на випередження, передбачаючи 

необхідні зміни 

Узагальнюючи думку різних спеціалістів [2], можна зазначити на ключові 

точки слід звертати увагу (рис.1) 
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Рис.1.Центри уваги керівництва (VUCA-рішення) 
Джерело: систематизовано авторами на підставі [2] 

Всі зазначені центри уваги керівництва фактично визначають стратегічні  

напрями формування системи антикризових заходів, де провідне місце займає 

людина – персонал компанії як на всіх рівнях управління, так і не управлінських 

працівників. Вирішення поставлених завдань потребує нового бачення щодо 

професійної компетенції для кожного працівника – члена команди, а отже, 

потребує заходів, які умовно можна поділити на певні блоки [3]: 

1. Діагностичний – оцінка стадії розвитку кризи на підприємстві, рівня

загрози банкрутства, оцінка персоналу; 

2. Організаційний – обґрунтування типу кадрової політики, стратегії

прийняття управлінських рішень; 

3. Програмний – формування програми антикризових заходів, в тому числі,

вибір інструментів управління персоналом відповідно до змісту антикризової 

програми; 

4. Ресурсний – формування команди антикризових менеджерів та

оптимізація кадрової політики. 

У число найважливіших питань роботи з кадрами в кризовій ситуації входить 

оцінка    персоналу.   Так   потенціал будь-якого працівника має складну  будову  і 

•Необхідно враховувати різні ракурси і точки зору з метою  встановлення
спільних цінностей, як найважливішого фактору підвищення ефективності

менеджменту. Для цього керівники повинні розвинути в собі здатність 
розпізнавати ціннісні орієнтири людей в спілкуванні. Це забезпечить розуміння 

стратегії підлеглими.

Values –
цінності 

•Розуміння основних соціо-біологічно обумовлених мотиваторів/демотиваторів,
які керують людською поведінкою та управління стресом. Суттєвим фактором
ефективності управлінської діяльності стає вміння розбиратися в фізіологічної

основі мотивації та врахування особливостей поведінки людей в ситуаціях 
великих навантажень

Understanding

•Управління емоціями, впевненість, коучингова підтримка.Вміння управляти
собою та відносинами з іншим людьми дозволяє керівництву сформувати

сприятливий для роботи емоційний клімат у колективі, забезпечть використання 
командної роботи та співробітництва. Також серед найголовніших навичок 

ефективного лідера і топ-менеджера виділяють навички коуча. Саме уміння коуча 
дозволяє побачити з середини та зрозуміти процеси, які відбуваються в компанії 

та їх оптимізувати.

Confidence & 
Coaching 

•Жвавість, гнучкість, інноваційність. Відмова від міжфункціональних бар’єрів
дозволить використовувати потенціал команд, які можуть самоорганізуватися  за

рахунок  якісного зворотного зв'язку. Філософія Agile передбачає високу 
ініціативність команди, виховання підприємницького погляду у кожного члена 

команди.  

Agility
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відрізняється структурною єдністю всіх його елементів  (рис. 2) [4]. 

Рис. 2. Структура потенціалу сучасного працівника 

Інформація про рівень потенціалу кожного робітника може бути отримана 

трьома принципова різними шляхами [5]. 

1. L-дані (life record data) отримують шляхом реєстрації реальної поведінки

людини в повсякденному житті на основі формалізації оцінок експертів, які 

спостерігали поведінку індивіда в певних ситуаціях протягом деякого відрізка 

часу. 

2. Q-дані (questionnaire data) засновані на вивченні особистості за допомогою

опитувальників і методів самооцінки (тести, шкали самооцінок, самозвіт і т.д.) і 

займають завдяки простоті інструментальних конструкцій і легкості отримання 

інформації центральне місце в особистісних дослідженнях. 

3. Т-дані (objective test data) представляють собою результати об'єктивних

тестів з контрольованою експериментальної або реальною ситуацією і 

характеризують принципово новий підхід до дослідження особистості, 

пов'язаний, проте, зі значними інструментальними труднощами і більш високою 

вартістю організації і проведення тестування. 

Зважаючи на важливість питання формування дієвої команди співробітників і 

на те, що антикризові заході як правило пов’язані з скороченням чисельності 

персоналу, що, безумовно буде мати негативні соціальні наслідки, керівництву 

слід намагатися уникнути суттєвих помилок в процесі оцінки персоналу. Серед 

найбільш значущих слід виділити помилки, які обумовлені «людським 

фактором», а саме [6]: 

Особистісний 
потенціал 
робітника

Кваліфікаційний 
потенціал

Комунікативний 
потенціал

Творчий 
потенціал

Освітній 
потенціал

Моральний 
потенціал

Психофізіологічний 
потенціал
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− упередженість — тенденція до заниження чи завищення оцінок,

притаманна конкретному асесору; 

− фаворитизм — оцінка з впливом особистих уподобань того, хто оцінює;

− усереднення — тенденція до оцінки за середніми значеннями показників

чи запобігання крайніх оцінок; 

− психологічний ефект «німба» — коли оцінка ставиться не об’єктивно, а

під впливом спільного яскравого враження про людину, як позитивного, так і 

негативного. Простими словами, харизматичній людині, «улюбленцю публіки», з 

високою ймовірністю підвищать оцінку, а похмурому та неприємному в 

комунікації — знизять; 

− пріоритетність — оцінка певних вибіркових зон на основі переваг, які

віддає асесор одному чи кільком якостям того, кого оцінюють; 

− групування  — коли результат підрозділу чи будь-якої іншої групи

автоматично сприймається, як оцінка вкладу кожного співробітника; 

− віддзеркалення — коли той, хто оцінює, характеризує позитивно тих

працівників, котрі розділяють його погляди. 

Критична помилка — відсутність ясності критеріїв та нерозуміння наслідків 

для співробітника, якого оцінюють, так і організації в цілому. Чіткість та 

однозначність критеріїв для оцінки, в свою чергу пов’язана з визначеністю 

стратегії розвитку та її конкретизації в певному типі кадрової політики. Так: 

1. Пасивна кадрова політика передбачає відсутність чітко вираженої

програми дій відносно персоналу, і в умовах кризи на підприємстві кадрова 

діяльність зводиться в кращому разі до ліквідації негативних наслідків роботи. 

Відповідно кадрова служба не має в своєму розпорядженні засобів оцінки 

персоналу. 

2. Реактивна кадрова політика пов’язана з здійсненням контролю за

симптомами кризової ситуації та їх проявом у відношеннях з персоналом: 

виникнення конфліктних ситуацій, відсутність достатньо кваліфікованої робочої 

сили для вирішення завдань, зниження мотивації до високопродуктивної праці. 

Така політика передбачає застосування локальних заходів, спрямованих на 

усунення негативних наслідків такого стану. щодо   Як правило, така політика 

передбачає використання кадровими службами обмежені засоби діагностики - L-

дані. 

3. Превентивна кадрова політика передбачає проведення обґрунтованих

прогнозів розвитку ситуації, з метою застосування таких заходів, які б 

«пом’якшували» негативні наслідки розвитку кризових явищ,  проте у 

підприємства немає засобів для впливу на цю ситуацію. Кадрова служба 

підприємства має в своєму розпорядженні засоби не тільки діагностики, але й 

прогнозування кадрової ситуації на середньостроковий період, що передбачає 
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використання як L-даних, так і  Q-даних. На їх підставі формуються

короткострокові й середньострокові прогнози потреби в кадрах. 

4. Активна кадрова політика передбачає не тільки наявність обґрунтованого

прогнозу розвитку ситуації, але й впровадження засобів для впливу на фактори, 

які сприяють розвитку кризи. Відповідно кадрова служба підприємства застосовує 

засоби не тільки діагностики, але й прогнозування кадрової ситуації на середньо - 

і довгостроковий періоди, тобто засоби оцінки персоналу всіх зазначених типів 

(L-, Q- і Т-даних). 

Зважаючи на результати проведеної оцінки персоналу та узгодження типу 

кадрової політики, яка буде реалізовуватися на певному періоді розвитку кризи, 

формується система інструментів управління персоналом. Серед них найбільш 

«популярних» є скорочення персоналу, завдяки чому підприємство намагається 

знизити поточні витрати. Але у довгостроковій перспективі такий захід може 

привести до суттєвих негативних наслідків як економічного, так і соціального 

характеру: падіння продуктивності праці через зниження мотивації персоналу, 

погіршення психологічного клімату в колективі, посиленню опору організаційним 

змінам тощо. 

Для зниження рівня негативних наслідків при проведенні антикризових 

заходів слід дотримуватися певних принципів: 

− скорочувати в організаційній структурі управління потрібно рівні,  а   не 

робочі місця; 

− при проведенні скорочень    необхідно   враховувати     взаємозалежність 

елементів організаційної структури і комплементарний ефект, а отже, 

передбачати і здійснювати подальші заходи по стабілізації нової організаційної 

структури і психологічній підтримці персоналу; 

− не можна захоплюватися масштабними скороченнями   персоналу,   слід 

прагнути встановити кадрову структуру, яка найбільшою мірою відповідає 

ситуації, що склалася, і плану фінансового оздоровлення, що користується 

підтримкою колективу; 

− потрібно періодично переоцінювати кадрову структуру підприємства;

− необхідно   ідентифікувати    і    зберігати   ядро   кадрового   потенціалу 
підприємства, а отже доцільно виявляти, підтримувати і навчати працівників 

підприємства, які проявляють якості лідера та мають відповідний потенціал, які, в 

першу чергу, визначається здатністю до навчання; 

− корисно  заздалегідь  готувати  перспективних  кандидатів  на    ключові 

керівні посади; 

− потрібно проводити децентралізацію структури управління,   делегуючи 

необхідні повноваження ключовим фігурам в апараті управління  і   забезпечуючи 
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максимальну гнучкість при розробці управлінських рішень як на стратегічному, 

так і на оперативному рівні; 

− слід віддавати перевагу командній роботі, а не індивідуальним зусиллям,

формуючи робочі групи (команди) як між відділами, так і в підрозділах 

підприємства. 

Реалізація зазначених принципів потребує використання сучасних 

управлінських технологій. Серед таких технологій  все більшої популярності 

набуває Agile-методологія.  

Так в  Agile Manifesto (документі, що описує основні принципи, на яких 

базується гнучка розробка) [7, 8] передбачає, що при реалізації проекту не 

потрібно спиратися тільки на заздалегідь створені докладні плани. Важливо 

орієнтуватися на постійно мінливі умови зовнішнього і внутрішнього середовища 

і враховувати зворотний зв'язок від замовників і користувачів. Це заохочує 

працівників шукати нові рішення, не обмежуючи себе жорсткими рамками і 

стандартами. Сьогодні існує безліч Agile-практик (серед найвідоміших – scrum, 

kanban), які дозволяють застосовувати принципово новий погляд на вирішення 

проблем, які будуть тільки зростати в умовах фактично перманентної кризи, в 

кожній організації з урахуванням її галузевих особливостей та стадії розвитку 

кризи.  

Слід зауважити, що впровадження практично будь-яких нововведень, які 

змінюють звичний  графік, розподіл обов’язків, повноважень, відповідальності 

співробітників в кризовій ситуації, неминуче призводить до певного опору. А, 

отже, у число найважливіших питань роботи з кадрами в кризовій ситуації 

входить вибір методів подолання опору нововведенням з боку персоналу.  До 

таких методів відносять [9,10,11]: 

1. Метод адаптивних змін. Конфлікти вирішуються за допомогою 
компромісів, операцій і переміщень в керівному складі. Цей метод дає можливість 

здійснювати зміни в умовах, коли у прихильників змін немає адміністративних 

важелів впливу на персонал, у якого, до того ж, відсутній відповідний образ 

мислення. 

2. Метод примусових організаційних змін. Передбачає використання сили. 
Процес дорогий і не бажаний в соціальному плані, але він дає переваги в період 

кризи. Використовувати можна в умовах гострого дефіциту часу. 

3. Метод управління опором. Адміністрація знаходиться в кризовій ситуації, 
якщо зміни в зовнішньому середовищі загрожують існуванню фірми. Коли 

наступає криза, опір зазвичай бере верх над підтримкою. У подібній ситуації 

завдання керівництва — не боротьба з опором, а вживання заходів по 

попередженню паніки. 

          4. Кризовий  метод.  Коли  криза  неминуча,  керівники, що усвідомлюють це
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раніше інших, можуть зробити наступні дії: постаратися переконати працівників в 

неминучості кризи і прийняти запобіжні заходи; не зациклюватися на 

неминучості кризи, готувати себе до ролі рятувальника, коли криза наступить; до 

настання справжньої кризи створити штучну, придумавши зовнішнього ворога, 

загрозливого існуванню підприємства; вибрати метод управління опором. Опір 

знаходиться під контролем протягом всього процесу змін. 

В питанні формування кадрового резерву цікавим є впровадження досвіду 

формування кадрового резерву управлінських позицій на основі  кращих практик 

в критеріях оцінки і програм розвитку HiPo (співробітники з високим 

потенціалом) і HiPro (результативні співробітники). За таким підходом ключовим 

активом, який визначає конкурентні переваги та стрімкий успіх, стали власні 

співробітники, які володіють лідерськими задатками, організаційними 

здібностями і бажанням розвиватися. Результативні співробітники (HiPro) роблять 

свою роботу з найкращими результатами, але вони не здібні так само виконувати 

завдання на наступному щаблі ділової кар’єри. Продуктивність HiPo на 21% 

вища, ніж у інших співробітників [12] .  

Рівень використання особистого потенціалу працівників є критерієм 

ефективності кадрової політики і внутрішньої етики організації. Якщо 

співробітник демонструє гарні результати та високий ступінь розвитку 

компетенцій, то він відноситься до категорії HiPo (High Potential – «високо 

потенційний» (перспективний) співробітник. 

Саме такі робітники насамперед повинні формувати, так зване, «ядро» -  

команду, яка буде здатна вирішувати проблеми, пов’язані з кризовими явищами.  

При впровадженні системи роботи з HiPo організація змушена серйозно 

переосмислити те, як вона реалізує потенціал своїх співробітників в поточний 

момент. 

Особливу важливість в кризових умовах набуває стратегія особистої 

поведінки керівництва на різних рівнях та щаблях управління.  

Стратегія поведінки менеджера в умовах кризи залежить від багатьох 

чинників: особистих якостей, умов конкретної ситуації, рівня професіоналізму і 

ін. Взагалі, потрібно відзначити, що керівник повинен бути дуже добре 

підготовлений як з теоретичної точки зору, так і з практичної саме до існування в 

умовах кризи. Саме керівник може стати «вузькою ланкою» в діяльності 

підприємства, адже саме на ньому «зациклюються» більшість питань, які 

потребують негайного вирішення 

В таких умовах діяльність керівника буде ефективна тільки у разі наявності 

певних умов. 

1. Наявність широкого кола повноважень та можливостей розпоряджатися

певними ресурсами організації. Йому доводиться не тільки займатися вибором 
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різних альтернатив, але ще і ставити конкретні завдання. Керівник повинен мати 

дані про всі засоби, що є в наявності,  і бути готовим використати їх для 

подолання ситуації. Для того, щоб виробити стратегію поведінки, керівникові 

необхідно чітко розібратися в ситуації і визначити тимчасові рамки. 

2. Лідерське положення в організації – це передбачає визнання його

лідером і готовність підкорюватися, що, в свою чергу, обумовлюється наявністю у 

керівника таких якостей як: 

− управління увагою, тобто здатність так уявити результат чи наслідки,

цілі чи напрямок руху, щоб це було привабливим для послідовників; 

− управління значенням, тобто здатність так передати значення створеного

образу, ідеї чи бачення, щоб їх зрозуміли та прийняли послідовники; 

− управління довірою, тобто здатність діяти з такою постійністю і

послідовністю, щоб отримати повну довіру підлеглих; 

− управління собою, тобто здатність настільки добре знати і своєчасно

визнавати свої сильні та слабкі сторони, щоб для підсилення своїх слабких сторін 

сміливо залучати інші ресурси, включаючи ресурси інших людей [13]. 

Лідера також характеризують високий рівень інтелекту, нестандартне 

мислення. 

3. Делегування - вміння ділитися владою в організації для перерозподілу

обов’язків і повноважень і зниження рівня навантаження та відповідальності, а 

також  створення такої атмосфери, в якій люди відчувають як власну цінність, так 

і важливість своєї роботи, завдяки чому вони її краще виконують, роблячи 

вагомий внесок у загальну справу 

4. Консультування – вміння не тільки приймати складні рішення, маючи в

своєму розпорядженні навички, які відсутні у інших співробітників та роздавати 

завдання, а й пояснювати мету та способи їх реалізації. 

Вибрана стратегія управління персоналом у складних кризових умовах не 

завжди буває успішною. Її успіх залежить не тільки від достовірності отриманих 

даних і правильного вибору альтернативи, але також і від відносин керівника з 

іншими співробітниками організації та адаптації всього колективу до умов 

існування у VUCA-світі. 

Різні фахівці в одній і тій же ситуації можуть вибрати різну тактику. 

Стратегія може бути жорсткою або достатньо м'якою – це залежить від того, як 

персонал реагує на зміни, що відбуваються. Крім того, багато що залежить від 

індивідуальних особливостей керівника. 

Висновки. Керівники можуть використовувати якусь певну стратегію 

поведінки, проте постійне її використання може в якийсь період не спрацювати. 

Тому визначальною для будь-якої стратегії поведінки керівника є оцінка як самої 

ситуації, так і безпосередньо співробітників та особистості самого керівника. 
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Таким чином, дотримання розглянутих принципів антикризової стратегії 

управління персоналом призведе до обґрунтованого формування системи 

відповідних інструментів та підвищення ефективності заходів антикризового 

менеджменту.  
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