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Шановна редакціє, автори та читачі журналу! 

Щиро вітаю із виходом № 3(9) 2021 фахового журналу з 

державного управління, права та економіки «Наукові 

перспективи». Я із задоволенням беру участь у розвитку 

видання з моменту його заснування. Із незмінним інтересом 

вивчаю кожен випуск журналу, в якому розміщуються 

змістовні і фактологічно-вивірені матеріали. 

Журнал вже зарекомендував себе як корисне джерело 

компетентних оцінок і серйозної аналітики. Завдяки 

високопрофесійній, об'єктивній і збалансованій подачі 

інформації журнал став одним із авторитетних, затребуваних вітчизняних 

наукових видань, що спеціалізуються на проблематиці публічного 

адміністрування, економічного розвитку та права. 

У поточному випуску журналу Ви познайомитеся із: особливостями 

лобістської діяльності, як на вітчизняній, так і на міжнародній аренах; 

обґрунтуванням засад формування інформаційної безпеки в умовах становлення 

інтелектуального капіталу та забезпечення інноваційного розвитку 

територіальних громад; змістовними аспектами нормативно-правового 

забезпечення якості загальної середньої освіти; процесами реінжинірингу при 

реформуванні антикорупційних органів державної влади; обґрунтуванням 

статистико-аналітичних інструментів та  аудиту в публічному управлінні; 

особливостями інвестування в інновації людського капіталу шляхом 

впровадження системи електронного урядування в органи публічної влади в 

умовах реформування системи державного управління та ін. 

 Упевнена, що журнал «Наукові перспективи» буде і надалі динамічно 

розвиватися і радувати читачів якісними матеріалами. 

Бажаю всьому колективу журналу подальшої плідної роботи, творчих 

успіхів, удачі в реалізації намічених планів. 

З повагою, 

Головний редактор, кандидат наук 

з державного управління, доцент Ірина Жукова 
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ЛОБІЗМ 

Анотація. У статті доведено, що термін «лобізм» у суспільній свідомості 

громадян різних країн, використовується у двох значеннях – нейтрально-

позитивному та негативному. І якщо лобізм в нейтрально-позитивному сенсі – це 

нормальне життєве явище, елемент демократичного процесу, то у негативному 

контексті цей термін асоціюється з протекціонізмом, підкупом, купівлею голосів 

у чиїхось корисливих або вузьких партійних інтересах і на шкоду іншим 

інтересам, передусім – суспільним. Прикладами вкрай негативних проявів 

лобіювання є незаконний тиск на представників влади, хабарництво, корупція, за 

допомогою яких приймаються рішення в інтересах певних груп і осіб. 

Виокремлено думку про те, що лобісти в Німеччині можуть звертатися до 

парламентських груп і політичних партій з проханням надати перепустки в 

непублічні зони Бундестагу. Термін дійсності таких перепусток – один рік. Імена 

власників  перепусток  і  тих,  хто   їх  надав,  підлягають   публікації   за   запитом 

https://doi.org/
mailto:poboss1978@gmail.com
mailto:tikhon_9563963@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-7266-3829
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відповідно до Закону про свободу інформації Німеччини. 

Німецькі лобісти не зобов'язані надавати звіти про лобістську діяльність. 

Зазвичай асоціації надають добровільні звіти голові парламенту. До 2012 р. їх 

щорічно публікували у федеральній газеті. Але останні 8 років такі звіти 

зберігаються та публікуються виключно в інтернет-мережі, де дані оновлюються 

частіше, ніж раз на рік. 

Відмічено, що в Україні лобізм поки лайливе слово, яке ставлять в один ряд з 

корупцією і «договорняком», хоча сама послуга надається і вкрай затребувана, просто 

замаскована під більш милозвучними назвами «консалтинг» і GR. Перша спроба 

врегулювати лобістську діяльність була в 2010 році – Валерієм Коновалюком, фракція 

«Партія Регіонів»  був поданий законопроект «Про регулювання лобістської 

діяльності в Україні». Розглянувши законопроект комітет питань державного 

будівництва та місцевого самоврядування зауважив, що законодавче регулювання 

лобіювання не може обмежуватись прийняттям спеціального закону. Необхідне 

внесення змін до ряду законодавчих актів, спрямованих на регламентацію діяльності 

посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування у 

відносинах із лобістами, запровадження процесуальних механізмів здійснення 

лобіювання, забезпечення відповідної відкритості органів державної влади тощо. 

Проте, в законопроекті таких положень не передбачено. 

Зазначено, що правового механізму регулювання інституту лобізму в Україні 

не існує, хоча лобісти є частиною політичної системи країни. Лобізм носить в 

більшості випадків виключно тіньовий характер. Люди, які відносяться до сфери 

лобіювання інтересів в українських реаліях, зазвичай, використовують недозволені 

методи ведення діалогу: надання неправомірної вигоди, не деклароване фінансування 

політиків та держслужбовців, тіньові зв'язки, кулуарні змови. 

Ключові слова: державне регулювання інституту лобізму, громадські 

об'єднання, зовнішньополітичні процеси, поведінка державних службовців. 
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LOBISM 

 

Abstract. The article proves that the term "lobbying" in the public consciousness 

of citizens of different countries is used in two senses - neutral-positive and negative. 

And if lobbying in a neutral-positive sense is a normal life phenomenon, an element of 

the democratic process, then in a negative context this term is associated with 

protectionism, bribery, buying votes in someone's selfish or narrow party interests and 

to the detriment of other interests, especially public. Examples of extremely negative 

lobbying are illegal pressure on government officials, bribery, and corruption, through 

which decisions are made in the interests of certain groups and individuals. It has been 

suggested that lobbyists in Germany may ask parliamentary groups and political parties 

to grant passes to non-public areas of the Bundestag. The validity of such passes is one 

year. The names of the holders of permits and those who issued them are subject to 

publication upon request in accordance with the German Freedom of Information Act. 

German lobbyists are not required to report on lobbying activities. Associations usually 

provide voluntary reports to the speaker of parliament. Until 2012, they were published 

annually in the federal newspaper. But for the last 8 years, such reports are stored and 

published exclusively on the Internet, where data are updated more often than once a 

year. 

It is noted that in Ukraine lobbying is still a swear word, which is put on a par with 

corruption and "contract", although the service itself is provided and is in great demand, 

simply disguised under the more amiable names "consulting" and GR. The first attempt 

to regulate lobbying was in 2010 - Valery Konovalyuk, the Party of Regions faction, a 

bill "On the regulation of lobbying in Ukraine" was submitted. After considering the 

bill, the Committee on State Building and Local Self-Government noted that the 

legislative regulation of lobbying cannot be limited to the adoption of a special law. It is 

necessary to amend a number of legislative acts aimed at regulating the activities of 

officials of public authorities and local governments in relations with lobbyists, the 

introduction of procedural mechanisms for lobbying, ensuring the openness of public 

authorities and more. However, the bill does not provide for such provisions. 

It is noted that there is no legal mechanism for regulating the institution of 

lobbying in Ukraine, although lobbyists are part of the country's political system. 

Lobbying is in most cases exclusively shady. People who lobby in the realities of 

https://orcid.org/0000-0002-7266-3829
https://orcid.org/0000-0002-7266-3829
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Ukraine usually use illicit methods of dialogue: providing illegal benefits, undeclared 

funding for politicians and civil servants, shady connections, backstage conspiracies. 

Keywords: state regulation of the institution of lobbying, public associations, 

foreign policy processes, behavior of civil servants. 

 

Постановка проблема. Лобізм як суспільно-політичний феномен, та 

лобіювання як інструмент реалізації на практиці прагнень груп тиску, тривалий 

час є предметом особливої уваги науковців [1, с. 10]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми створення 

теоретичного базису наукових досліджень з питань лобізму у сфері державного 

управління розглядаються у працях таких науковців як:  А. Артемова,                   

Б. Бінецького, В.Биковця,  Я.Коляси, Н.Михальської, В. Нестеровича, І.Павленка, 

О.Парфімович, І.Семененка, І.Сікори, В. Сумської, М.Сусола та ін. 

Мета статті – дослідити особливості лобістської діяльності як на 

вітчизняній, так і на міжнародній арені. 

Виклад основного матеріалу. ЛОБІЮВАННЯ, лобізм (англ. lobbying, 

lobbyism, government relations, public affairs, public advocacy) – цілеспрямований 

легальний або нелегальний вплив на органи державної влади та місцевого 

самоврядування, а також на їх посадових осіб, спрямований на них від імені іншої 

особи, організації або групи. Мету лобіювання становить закріплення власних 

інтересів чи інтересів третіх осіб (клієнтів) в управлінських рішеннях, що 

ухвалюються. Перша згадка про лобіювання датована 1820 р. про намагання 

представників громадськості вплинути на прийняття рішення в Конгресі США. 

Англійською lobby означає «кулуари», «коридори». У 1946 р. у США був 

прийнятий спеціальний закон про лобізм і зараз цей феномен існує у всіх 

демократичних країнах. 

Нині термін «лобізм» у суспільній свідомості громадян різних країн, 

використовується у двох значеннях – нейтрально-позитивному та негативному. І 

якщо лобізм в нейтрально-позитивному сенсі – це нормальне життєве явище, 

елемент демократичного процесу, то у негативному контексті цей термін 

асоціюється з протекціонізмом, підкупом, купівлею голосів у чиїхось корисливих 

або вузьких партійних інтересах і на шкоду іншим інтересам, передусім – 

суспільним. Прикладами вкрай негативних проявів лобіювання є незаконний тиск 

на представників влади, хабарництво, корупція, за допомогою яких приймаються 

рішення в інтересах певних груп і осіб [1, с. 11]. 

Сутністю лобіювання є можливість легального впливу на державні інститути 

задля захисту власних інтересів чи інтересів третіх осіб під час ухвалення тих чи 

інших рішень. Завдяки лобіюванню відбувається конкуренція між різними 

групами інтересів за використання означеного права. Конкуренція, своєю чергою, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1820
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
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підвищує рівень прозорості процесу ухвалення управлінських рішень та зменшує 

потенціал використання при цьому корупційних інструментів [2]. 

Практики регулювання цього питання досить різні. Перелік країн, 

які  запровадили регулювання лобістської діяльності досить не великий (США, 

Австралія, Канада, країни Європейського Союзу, статутні органів Ради Європи). 

Також, варто зазначити, що шлях запровадження регулювання лобістської 

діяльності не обмежувався прийняттям одного закону. Зазвичай змін зазнавала 

ціла низка нормативно-правових актів, прийнятих після довгого процесу 

узгодження та обговорення зі всіма зацікавленими сторонами. 

В США процес регулювання лобістської діяльності розпочався в 40-х роках 

минулого століття. Лобістську діяльність регламентує ціла низка нормативно-

правових актів: Федеральний Акт «Про реєстрацію зарубіжних фірм» від 1938 

року; Стандарти етичної поведінки для службовців органів виконавчої влади; 

Федеральний Акт «Про відкритість лобіювання» від 1995 року; Технічні поправки 

від 1998 року до Федерального Акта «Про відкритість лобіювання» від 1995 р.; 

Федеральний Акт «Чесного лідерства і відкритої влади» від 2007 року; Указ 

Президента США «Етичні зобов’язання персоналу виконавчої влади» № 13490. 

В США під час правління Рузвельта для лобістської діяльності були 

впроваджені певні обмеження (наприклад, 1936 р. було ухвалено Закон про 

торговий морський флот, який вимагав від лобістів судноплавних і суднобудівних 

компаній реєструватися та щомісяця повідомляти про свої доходи та витрати на 

лобістську діяльність), ця країна вважається першопрохідцем у легалізації ринку 

лобіювання. Федеральний закон про лобістську діяльність у США ухвалили ще 

1946 р. (Federal Regulation of Lobbying Act), автори якого апелювали до прийнятої 

в 1789 році Першої поправки до Конституції США, що гарантує, зокрема, право 

громадян звертатися в офіційні органи з скаргами. Закон діяв досить довго і був 

переглянутий 1995 р. з метою введення більш жорсткого регулювання лобістської 

діяльності. За цим законом лобісти мають обов'язково реєструватися у 

секретаря Сенату і у клерка Палати Представників, повідомивши при цьому 

галузь своїх інтересів. Лобіст також зобов'язаний під присягою надати письмову 

заяву, в якій наводиться низка даних: найменування і адреса своєї установи; ім'я і 

адреса наймача; терміни найму; сума винагороди, що виплачується йому; мета і 

сума, виділена на витрати. До речі, закон не обмежує розмір коштів, які 

витрачаються на лобіювання, проте заборонено використовувати федеральні 

кошти. Крім того, лобіст чотири рази на рік повинен надавати відповідним 

органам свій фінансовий звіт. 

Прикладів таких офіційних лобістів в США чимало. Серед них Торгова 

палата США, Національна асоціація виробників, Національна асоціація 

ріелтерів, американсько-ізраїльський комітет громадських зв'язків та ін. Взагалі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1789
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%96%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2
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ж, професійними лобістами вважаються ті, хто витрачає на цю діяльність не 

менше 20 % свого робочого часу, а штраф за порушення правил може досягати 50 

тисяч доларів. У США були також зроблені спроби обмежити і закамуфльовані 

види підкупу. За законом 1995 року парламентарій має право отримати від однієї 

особи подарунків на суму не більше 100 доларів на рік, при цьому ціна одного 

предмету не повинна перевищувати 50 доларів. Гонорар же за публічний виступ 

не може перевищувати 2000 доларів. Він став першою у світі спробою держави 

регулювати цей ринок, зокрема процеси, пов'язані з діяльністю лобістів та їхньою 

винагородою. 

Наразі в США існують такі легальні форми підтримки, які лобіст може 

надати політику чи чиновнику: 

- фінансування фондів виборчих кампаній політиків;

- фінансування PR-кампаній політиків;

- забезпечення політика чи чиновника високооплачуваною роботою по

закінченні його повноважень у Конгресі, уряді чи Адміністрації президента; 

- інформування високопосадовців про важливість того чи іншого

законопроекту тощо. 

У США є офіційний реєстр лобістів, що представляють інтереси тих чи 

інших компаній або груп. Кількість офіційно зареєстрованих лобістів, за даними 

Центру відповідальної політики, перевищує 10 тис. осіб. Крім того, американські 

ЗМІ щорічно публікують свої списки кращих лобістів США, які можуть не 

збігатися з офіційним реєстром. Наприклад, нещодавній перелік найкращих 

лобістів 2019 р. за версією американського видання «The Hill» містить усього 

кілька сотень представників найбільших американських корпорацій і асоціацій. 

«Але наш список підкреслює широкий спектр талантів, необхідних для успіху в 

індустрії впливу», – пояснили у виданні. 

Проте США – далеко не єдина країна, яка регулює лобістську діяльність. В 

тій чи іншій формі ринок лобізму офіційно працює у багатьох державах, серед 

яких країни Європейського Союзу, Велика Британія, Канада. 

У Великої Британії лобізм пройшов ряд етапів становлення, які ми ділимо на 

три: період елітарного лобізму; буржуазний імперський період; громадський 

період. Кожен етап характеризувався переважанням серед суб’єктів лобіювання 

тих чи інших верств населення [3, c. 76]. 

На регуляцію поведінки державних службовців в контексті їх взаємодії з 

лобістами, спрямовані відповідні нормативні акти: Постанова Палати громад 

Британського парламенту від 15 липня 1947 року; Постанова Палати громад 

Британського парламенту від 22 травня 1974 року; Кодекс поведінки та реєстрація 

фінансових інтересів Палати лордів Британського парламенту; Регламентними 

процедурами Британського Парламенту; Інструкцією для державних службовців; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://thehill.com/business-a-lobbying/business-a-lobbying/474162-the-hills-top-lobbyists-2019
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Міністерським кодексом 2007 року; Кодекс управління державної цивільної 

служби; Акт «Про свободу інформації» від 2000 року; Кодекс державного 

службовця (Civil Service Code); Кодекс управлінця (Management Code); Кодекс 

поведінки Палати лордів (House of Lords Code of Conduct); Кодекс поведінки 

Палати громад  (House of Commons Code of Conduct). 

Зростання ринку лобіювання у Великій Британії має історичний вимір. 

Неоліберальна революція, проведена урядом Маргарет Тетчер (1979-1990 рр.), 

дозволила посилити вплив бізнесу на рішення британського парламенту та уряду. 

Правила лобізму у Великій Британії, як і в переважній більшості країн, не 

регулюються законодавством, однак існує спеціальний Комітет зі стандартів 

громадського життя (Committee on Standards in Public Life), який здійснює нагляд 

за діяльністю груп інтересів у парламенті. 

Від корупційних діянь на користь лобістів депутатів має стримувати Кодекс 

поведінки, який вимагає від парламентарів повідомляти про свої фінансові 

інтереси, зокрема про доходи поза парламентом, та забороняє отримувати 

фінансову винагороду за виступи у парламенті та запитання до уряду, написання 

законопроєктів, внесення поправок до них тощо. 

Британський реєстр лобістів (UKLR) – це реєстр окремих лобістів і 

організацій, які займаються лобіюванням. Він відкритий, універсальний і 

безкоштовний. 

Перебування лобіста в UKLR не є обов'язковим, але воно означає, що лобіст: 

- підзвітний визнаному галузевому кодексу поведінки;

- прагне вести прозоре лобіювання;

- прагне розвитку лобістської професії.

Основні засоби лобіювання – участь у спеціальній парламентській процедурі

розробки «зеленої» книги; розробка та направлення петицій до парламенту та 

співпраця з урядовими установами [4]. 

Брюссель вважається другою столицею лобізму після Вашингтона. За даними EU 

Integrity Watch, на кінець травня 2018 р. в державах – членах ЄС налічувалось 

понад 4100 лобістських організацій, з яких німецьких і бельгійських – понад 700, 

польських – майже 100 [4]. 

У більшості інших західних країн спеціальних законів про лобізм немає, 

проте норми, що регулюють таку діяльність, інкорпоровані в низку законів.  

Вельми цікавим в контексті дослідження лобізму видається Французький досвід. 

Лобізм пройшов у цій країні солідну апробацію як засіб впливу «груп інтересів» 

на курс, що проводиться законодавчою та виконавчою владою і провідними 

політичними партіями. На дії механізму лобіювання «по-французьки» накладають 

відбиток правові основи державного устрою (більша, ніж у США, роль держави в 

регулюванні  економіки),  історично  сформовані  традиції   та   звичаї  здійснення  
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парламентом своєї діяльності [5, c. 1]. 

Специфічною рисою конституційно-правового регулювання лобіювання у 

Франції є те, що воно de jure згідно ст. ст. 23 та 79 Регламенту Національних 

Зборів Французької Республіки заборонено у парламенті коли лобіювання 

фактично існує та широко практикується через різні легітимні форми взаємодії 

влади та суспільства [6 , с. 65 ; 5, c. 4]. 

Так, 69% французьких держслужбовців вважають, що лобісти можуть 

виступати посередниками, але 49% визнають, що вони не можуть визначати 

характер політичного рішення на жодному рівні  [7, с. 118 ; 5, c. 4]. Така 

переконаність чиновників видається автору надто оптимістичною.  

При здійсненні лобіювання лобісти та лобістські об’єднання також 

опираються на ст. 4 Конституції Франції: «політичні партії і групи сприяють 

реалізації принципу загального виборчого права (які створюються і здійснюють 

свою діяльність вільно)» та Кодекс етики лобістів [8, с. 106; 5, c. 4-5].   

Нині лобізм у цій країні є не надто декларативним, але по факту – дуже 

розвиненим, розгалуженим та структурованим інститутом, що проявляється і у 

внутрішніх і у зовнішньополітичних процесах. Французьким чиновникам 

притаманне оптимістично-поблажливе ставлення до лобізму, а інколи – й 

публічна недооцінка його ролі. Дещо схожою є ситуація в Україні, де 

замовчування лобізму, його природи, позитивних і негативних ефектів призводить 

до дедалі наростання прірви між представниками великого бізнесу, які активно 

послуговуються лобізмом, і середньостатистичними громадянами, які ним не лише 

не користуються, а й взагалі мало поінформовані в цьому питанні [5, c. 9]. 

Наприклад, у ФРН вони присутні в прийнятих в 1972 році Кодексі поведінки 

члена Бундестагу і Положенні про реєстрацію союзів і їх представників при 

Бундестазі. Відповідно до цього Кодексу депутати можуть займатися за 

винагороду проблемами, що виносяться на обговорення комітетів парламенту. 

Але вони зобов'язані заздалегідь оголосити «про свою зацікавленість». Крім того, 

передбачено, що коли такий депутат заперечує факт своєї лобістської діяльності, 

то його доходи оподатковуються за вищою ставкою. 

Обов'язкового реєстру лобістів також немає. Німецький парламент веде 

добровільний реєстр асоціацій, що займаються лобістською діяльністю у 

парламенті й у федеральному уряді. 

В Німеччині існує усталена традиція щодо представництва лобістськими 

організаціями інтересів на колективній основі. Лобіювання  в цій країні значною 

мірою переслідує корпоративні інтереси бізнесу, зокрема – злиття і 

поглинання [9]. 

Лобісти в Німеччині можуть звертатися до парламентських груп і політичних 

партій з проханням надати перепустки в непублічні зони Бундестагу. Термін 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3
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дійсності таких перепусток – один рік. Імена власників перепусток і тих, хто їх 

надав, підлягають публікації за запитом відповідно до Закону про свободу 

інформації Німеччини. 

Німецькі лобісти не зобов'язані надавати звіти про лобістську діяльність. 

Зазвичай асоціації надають добровільні звіти голові парламенту. До 2012 р. їх 

щорічно публікували у федеральній газеті. Але останні 8 років такі звіти 

зберігаються та публікуються виключно в інтернет-мережі, де дані оновлюються 

частіше, ніж раз на рік. 

Інститут лобізму в Німеччині є доволі розвиненим, ефективно 

функціонуючим механізмом, що за відсутності профільного закону унормований 

рядом опосередкованих нормативно-правових актів. 

Представництво лобістськими організаціями інтересів в ФРН здійснюється 

переважно на колективній основі. Лобіювання  в цій країні значною мірою 

переслідує корпоративні інтереси бізнесу, зокрема – злиття і поглинання. В 

законотворчому ж процесі розділяють «внутрішній» і «зовнішній» лобізм. 

Внутрішніми лобістами, при цьому, є депутати бундестагу, що відстоюють  

інтереси тієї чи іншої групи, зовнішніми – «традиційні»  лобістські сили – 

різноманітні  зацікавлені групи, які працюють по за стінами парламенту, але при 

цьому зосереджують свої зусилля на органах влади (союзи, рухи, корпорації, 

громадські групи тощо). 

Незважаючи на відносно високу ефективність лобістської діяльності в ФРН, 

їй притаманні значні вади, зокрема: дискримінація стосовно окремих груп 

лобістів, свавілля німецьких держслужбовців, недостатня відкритість на стадії 

обговорення законопроектів в органах державної влади. Все це свідчить про 

доцільність прийняття, важливість профільного закону, спрямованого на 

врегулювання всіх проявів лобістської діяльності. Такі висновки є актуальними не 

лише для ФРН, а й безумовно, для України, оскільки в нашій державі наразі 

лобістська діяльність врегульована також опосередковано і не найкращим    

чином. [9]. 

Не завжди, процес регулювання лобістської діяльності можна вважати 

успішним. Так, приміром в Литві, кількість суб’єктів, які зареєструвались, як 

лобісти – досі не перевищує 50 на всю країну [10]. 

Як зазначає з цього приводу М. М. Газізов «фактично нині в Литовській 

Республіці ще не сформувалася культура лобістської діяльності, немає звички 

діяти з приводу прийняття будь-якого закону тільки через лобіста і жодним іншим 

шляхом» [11]. 

В Україні лобізм поки лайливе слово, яке ставлять в один ряд з корупцією і 

«договорняком», хоча сама послуга надається і вкрай затребувана, просто 

замаскована під більш милозвучними назвами «консалтинг» і GR. Перша спроба 
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врегулювати лобістську діяльність була в 2010 році – Валерієм Коновалюком, 

фракція «Партія Регіонів»  був поданий законопроект «Про регулювання 

лобістської діяльності в Україні».[3] Розглянувши законопроект комітет питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування зауважив, що законодавче 

регулювання лобіювання не може обмежуватись прийняттям спеціального закону. 

Необхідне внесення змін до ряду законодавчих актів, спрямованих на 

регламентацію діяльності посадових осіб органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування у відносинах із лобістами, запровадження 

процесуальних механізмів здійснення лобіювання, забезпечення відповідної 

відкритості органів державної влади тощо. Проте, в законопроекті таких 

положень не передбачено. 

У 2016-2017 роках у Верховній Раді було внесено 5 різних законопроектів 

щодо регулювання інституту лобіювання - «Про лобізм» [12], «Про 

лобіювання» [13], «Про публічну адвокацію» [14], «Про публічні 

консультації» [15], «Про забезпечення прозорості та законності комунікації з 

суб’єктами владних повноважень» [16]. Проте через кардинально відмінні 

погляди окремих політичних сил на природу лобіювання узгодити свої позиції 

парламентарії так і не змогли. 

11 лютого 2020 року народні депутати Юлія Тимошенко та Сергій Власенко, 

фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» ініціювали 

законопроект про лобізм реєстр. № 3059.[9] Згодом, депутати інших фракцій 

(Олександр Дубінський «Слуга Народу», Олександр Качура «Слуга Народу», та 

Денис Монастирський «Слуга Народу») ініціювали альтернативні законопроекти 

щодо регулювання лобізму в Україні. Реєстраційні номери – 3059-1 [4], 3059-2 

[17], 3059-3 [18]. 

Основні положення законопроектів – визначення загальних правових та 

організаційних засад лобістської діяльності для забезпечення прозорої та на 

законних підставах комунікації з суб’єктами владних повноважень, а також 

законодавчого забезпечення належного державного та громадського контролю 

при здійсненні лобістської діяльності. Рекомендація парламентарям щодо 

законопроектів – відхилити. 

Законопроєкти «Про лобізм» № 3059-і № 3059-1 несуть для громадського 

сектору одну й ту саму загрозу. Занадто широке визначення головного поняття 

дає підстави зарахувати до лобістської діяльності, наприклад, подання 

індивідуальних і колективних звернень до органів влади або посадових осіб.  Під  

питанням опиняється діяльність профспілок, засобів масової інформації, 

громадських  

      У законопроєкті не визначена різниця між лобізмом і громадським активізмом 

та адвокацією.  Відповідно,  будь-яка   взаємодія  громадськості   з   посадовцями    та 

організацій.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68128
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68265
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владними органами може бути розцінена як лобізм. 

Крім того, вказаний документ частково узаконює можливість державного 

тиску на громадські організації. Громадську організацію зобов'язують щомісячно 

звітувати за лобістську діяльність, включаючи всі контакти із зазначенням часу, 

дати та місця, переліку учасників, інформації щодо лобістського проєкту.  

Такі звіти суб'єкти владних повноважень та суб'єкт лобіювання зобов'язані 

оприлюднювати на власних веб-сайтах. Законопроєкт передбачає високі штрафні 

санкції за невиконання норм, якщо уповноважений орган вирішить, що 

організація підлягає дії закону «Про лобізм». 

На відміну від попередника, законопроєкт "Про правове та прозоре 

регулювання діяльності з лобіювання" №3059-2 визначає, що його норми не 

поширюються на громадські, суспільні чи професійні групи.  

Автори документу розділяють законодавчу діяльність як державного, так і 

місцевого рівнів на лобіювання, адвокацію та публічні консультації. 

Недопрацюванням законотворців є відсутність визначення конкретних форм 

адвокації, напрямів та сфер адвокації, а також переліку організацій, яким надано 

право здійснювати таку діяльність. 

Проєкт 3059-2 вносить зміни до Закону України «Про громадські об'єднання» 

чим закріплює право громадських об'єднань на свободу власної діяльності в 

межах законодавства, а також право на здійснення адвокації.  

Також законопроєкт визначає адвокацію громадських об'єднань як 

діяльність, яка не має на меті прибутку та становить суспільний інтерес. Органам 

державної влади та місцевого самоврядування надано право залучати громадські 

об'єднання до вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення 

публічних консультацій, розроблення відповідних проєктів нормативно-правових 

актів, утворення консультативних органів. 

Також законопроєкт визначає форми здійснення лобіювання в Україні: 

участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, співпраця з посадовими та 

службовими особами, підготовка законодавчих ініціатив, участь у засіданнях 

державних органів та їхніх комітетів тощо. 

Також формою лобізму визначається підготовка інформаційно-аналітичних 

матеріалів, проведення соціологічних досліджень щодо питань, які є предметом 

лобіювання, проведення заходів, що мають на меті вплинути на громадську 

думку. 

Як і попередні законодавчі ініціативи, законопроєкт № 3059-2 пропонує 

запровадження Єдиного реєстру суб'єктів лобіювання та порядок їхнього 

звітування. Хоча за його нормами, звіт передбачений не настільки складний. 

Законопроєкт «Про лобістську діяльність» № 3059-3 виписаний погано, 

терміни нечіткі та половинчасті. Текст закону написано важко та незрозуміло. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68275
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68279
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Норми в законопроєкті сформульовані як сукупність необ'єднаних за суттю 

приписів, визначень і термінів. У тексті закону допущено багато орфографічних 

помилок, а інколи навіть пропущені слова. 

З позитиву: законопроєкт розмежовує лобіювання та адвокацію. Хоча чіткого 

визначення явища адвокації не сформульовано, як і її ознак. Така ж ситуація 

невизначеності і з поняттями «лобіст», «лобіювання», «предмет лобіювання», 

«суб'єкт лобіювання», «суб'єкт самолобіювання». 

Опосередковано документом визначено, що громадські організації не 

підлягають його дії, але у зв'язку з тим, що це написано неякісно, однозначно 

тлумаченню цей пункт не підлягає. Як і в інших подібних законопроєктах, автори 

пропонують запровадити Державний реєстр лобіювання, порядок звітування та 

штрафні санкції за невиконання законодавства, яке має регулювати процес 

лобізму [19]. 

Правового механізму регулювання інституту лобізму в Україні не існує, хоча 

лобісти є частиною політичної системи країни. Лобізм носить в більшості 

випадків виключно тіньовий характер. Люди, які відносяться до сфери 

лобіювання інтересів в українських реаліях, зазвичай, використовують 

недозволені методи ведення діалогу: надання неправомірної вигоди, не 

деклароване фінансування політиків та держслужбовців, тіньові зв'язки, кулуарні 

змови. 

Наприклад, як повідомляли журналісти з посиланням на сайт Міністерства 

юстиції США, згідно з контрактом від 2 лютого 2021 року американських лобістів 

Finsbury Glover Hering мають які за 50 тисяч доларів на місяць мають надавати 

«стратегічне консультування та підтримку» «забезпечити урядові відносини» та 

надаватимуть «стратегічне консультування і підтримку громадській організації 

«Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу» та політичній партії «Слуга 

народу» для сприяння діалогу, обміну та іншим взаємодіям між членами 

українського парламенту та їхніми колегами та іншими посадовцями в США та 

міжнародними організаціями» [20]. 

Як повідомляли «Схеми», контракт укладений між Finsbury Glover Hering та 

ГО «Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу», яка була створена за місяць до 

підписання. І, відповідно до договору, вона фінансується «українськими 

приватними особами та комерційними структурами». Засновники ГО – Павло 

Великоречанін та Станіслав Костюченко. Це – помічники народних депутатів від 

«Слуги народу», відповідно – Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка, які є 

членами парламентського комітету з питань антикорупційної політики. Контракт 

діятиме до 31 грудня 2021 року. Вартість послуг лобістів, згідно з контрактом, 

становить 50 тисяч доларів на місяць, а сама угода діятиме до кінця року – і в разі 

її повного виконання сумарно складатиме 550 тисяч доларів  (понад 15  мільйонів 

https://efile.fara.gov/docs/5666-Exhibit-AB-20210212-67.pdf
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21116
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21064
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гривень) [21; 22; 23]. 

Висновки. Таким чином на сьогоднішній день, у сучасному суспільстві ніхто 

не поставить під сумнів факт існування прихованого (тіньового) лобіювання на 

усіх рівнях влади. Наразі питання законодавчого регулювання цього явища в 

Україні, все ще викликає протилежні думки. Інститут лобіювання у свідомості 

більшості українців розглядається через призму негативних асоціацій. Цьому нині 

сприяють багато факторів, зокрема:  

-  нестача популярно-орієнтованої інформації про «легальний» лобізм на 

фоні гучних скандалів щодо викриття «тіньового»;  

-  відсутність законодавчо закріплених понять і механізмів лобіювання 

на противагу необміркованому застосуванню іноземних еквівалентів до 

українського правопорядку;  

-  підміна понять через неможливість сторонньому спостерігачу 

дослідити межу між просуванням інтересів та підкупом суб’єкта прийняття 

рішення.   

Насправді ж, інститут лобіювання є дуже корисним та ефективним 

інструментом, здатним підвищувати якість законодавства і забезпечувати його 

стабільність. 
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PUBLIC ADMINISTRATION OF THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM 

IN UKRAINE : METHODOLOGICAL ASPECT 

Abstract. The article considers the theoretical foundations of preschool education 

system management in Ukraine. Features and main components of state management of 

education are revealed. The mechanisms of state regulation of education are determined, 

among which: the system of means, levers, methods and incentives, by means of which 

the state regulates the functioning and development of education. The mechanisms of 

direct administration are not covered. Education is one of the branches that the state 

takes care of, creating conditions for its development. Public education management is a 

separate branch of public administration that provides a systematic impact on the 

educational sphere, based on laws and other regulations, and aimed at the development 

of this holistic system. Preschool education as the first link of lifelong learning realizes 

the child's right to receive such education that would correspond to his abilities, 

interests, inclinations, and take care of its maximum development immediately after 

birth. Currently, changes are needed in the system of preschool education in Ukraine, 

which are due to undergoing changes in the system and structure of general secondary 

education and the regularity of integration of national education into the European 

educational space. In particular, it is necessary to define conceptual long-term strategies 

for its further improvement and development. Preschool education and upbringing are 

carried out in the family and in preschool education institutions in cooperation with the 

family and are aimed at ensuring the physical and mental health of children, their 

comprehensive development, development of skills necessary for further education. The 

preschool is the first public center that a child attends. Education is a holistic, social 

system, for its study it is necessary to apply a systematic approach. Education is the 

very branch of life that needs constant renewal, and most importantly, education is the 

basic basis of the country's development in a developed society. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ : МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Анотація. У статті розглянуто теоретичні основи управління системою 

дошкільної освіти в Україні. Розкрито особливості та основні складові 

державного управління освітою. Визначено механізми державного регулювання 

освітою, серед яких: система засобів, важелів, методів і стимулів, за допомогою 

яких держава регулює функціонування і розвиток освіти, що виключає пряме 

адміністрування. Освіта є однією з галузей, якою опікується держава, створюючи 

умови для її розвитку. Державне управління освітою – це окрема галузь 

державного управління, яка забезпечує планомірний вплив на освітню сферу, що 

ґрунтується на законах та інших нормативних актах, і спрямована на розвиток цієї 

цілісної системи. Дошкільна ланка освіти як перша ланка неперервної освіти 

упродовж життя реалізує право дитини на здобуття такої освіти, яка б відповідала 

її здібностям, інтересам, нахилам, дбала про її максимальний розвиток одразу 

після народження. Нині необхідні зміни в системі дошкільної освіти України, які 

зумовлені змінами в системі та структурі загальної середньої освіти й 

закономірністю інтеграції національної освіти в європейський освітній простір, 

зокрема варто визначити концептуальні довгострокові стратегії щодо її 

подальшого вдосконалення та розвитку. Дошкільна освіта і виховання 

здійснюються в сім’ї та в закладах дошкільної освіти у взаємодії з сім’єю і мають 

на меті забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, їх всебічного 

розвитку, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання. 

Заклад дошкільної освіти є першим громадським осередком, до якого потрапляє 

дитина. Освіта є системою цілісною, соціальною, для її вивчення необхідно 

застосовувати системний підхід. Освіта – це саме та галузь життя розвиненого 

суспільства, яка потребує постійного оновлення, а головне, освіта є базовою 

основою розвитку країни. 

Ключові слова: державне управління, складові державного управління 
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освітою, механізми державного регулювання освітою, система дошкільної освіти. 

 

Formulation of the problem. Issues in education, in particular the management of 

this area, have become particularly relevant during the reform of the state, as it requires 

a timely response to the challenges of the time, which requires the modernization of the 

education system and education management in particular. Education as the basis of 

social, political, economic, spiritual, cultural development of society is a state priority. 

As a state and public institution, it provides for the responsibility of the state and society 

for the state of its functioning. Education is the very branch of life of a developed 

society that needs constant renewal, and most importantly, education is the basic basis 

of the country's development. 

The education system in Ukraine is a state instrument of realization of the 

constitutional right of citizens of Ukraine to education, namely – availability and free of 

charge of preschool, full general secondary, vocational, higher education in state and 

municipal educational institutions, development of preschool, full general secondary, 

out-of-school, vocational, higher and postgraduate education; various forms of 

education; providing state scholarships and benefits to pupils and students (Article 53 of 

the Constitution of Ukraine) [1]. 

World communities have long been investing significant resources in the 

development of preschool education, realizing that it is at an early age that the 

foundation is laid for the further success of the child, his harmonious development. 

Thus, in 2010, under the auspices of UNESCO, the World Conference on Education, 

Upbringing and Development of Early and Preschool Children was held for the first 

time, which was attended by a thousand participants from 193 countries. The 

conference participants noted that the education, training and upbringing of preschool 

children is the first fundamental step towards "creating the wealth of the nation" [2]. 

Preschool education as the first link of lifelong learning realizes the child's right to 

receive such education that would correspond to his abilities, interests, inclinations, and 

take care of its maximum development immediately after birth. At present, changes are 

needed in the system of preschool education in Ukraine, which are due to changes in the 

system and structure of general secondary education and the regularity of integration of 

national education into the European educational space. The modernization of preschool 

education is associated with European and global trends and challenges, the growing 

attention of the international community to this level of education. 

Analysis of recent research and publications. Analysis of domestic and foreign 

scientific sources shows that there are many different approaches to the essence of 

management. Today there are only some developments in the management of the 

preschool education system, but the attempt to rely on the provisions of the Western 

theory of management, does not always have a positive effect on domestic theory and 
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practice of management. Such attempts do not lead to the formation of a general theory 

of management of preschool education, which should not only be based on the laws of 

management, but also take into account the peculiarities of the management of 

preschool education of different types. Preschool institutions have their own specific 

characteristics both in activity and in management, inherent only in these types of 

educational institutions. All of them should be taken into account in the work of the 

governing bodies of the preschool education system at all levels. 

Scientists I. Bekh, I. Vakarchuk, I. Zyazyun, V. Kremen, V. Luhovyi, T. Lukina, 

V. Oliynyk, O. Pometun, M. Stepko considered the educational sphere of Ukraine as an 

object of public administration and provide full and systematized information about the 

state and dynamics of education, its achievements, prospects and problems of 

development. Preschoolers O. Dolynna, L. Zdanevych, N. Makovetska, O. Pastyuk, 

L. Pisotska and others study preschool education as a subsystem of education. And the 

problems of the essence and content of the methodology of public administration are 

considered in the works of scientists B. Gurne, B. Lazarev, G. Wright, E. Toffler, 

F. Fukuyama, P. Schroeder and others. 

The purpose of the article is to reveal the peculiarity of the state management of 

preschool education as the first link of lifelong learning. 

Research methods. A set of methods was used for the study, including theoretical: 

analysis, synthesis, comparison, generalization to study the scientific literature to 

compare the positions of scientists on methods of education management. 

Presenting main material. Ukraine inherited a well-developed network of 

preschools, most of which were departmental. In 1990, there were 2,428,000 children in 

24,5 thousand preschool institutions. According to the State Statistics Service of 

Ukraine, in 2019 there were about 15 thousand preschool institutions that attended 1230 

thousand children (excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous 

Republic of Crimea, Sevastopol and the temporarily occupied territories in Donetsk and 

Luhansk regions) [3]. During the period from 1990 to 2019, the number of preschool 

institutions in Ukraine decreased, and accordingly the number of preschool children 

covered by these institutions decreased. The changes that have taken place during the 

years of Ukraine's independence in the functioning of the network of preschool 

education institutions cannot be considered positive. 

The system of preschool education, on the one hand, must flexibly and 

dynamically adapt to socio-economic changes in society, on the other – in its 

psychological and pedagogical basis not to succumb to the situation, because any 

education system must grow from educational systems that historically to be future-

oriented, as applicants for educational institutions of this system will live and work in 

significantly new conditions. Education as a broad social phenomenon goes far beyond 

the traditional issues of teaching. As an important area of forming the personality of the 
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development of society, it should become the object of public administration. 

Preschool education and upbringing are carried out in the family and in preschool 

education institutions in cooperation with the family and are aimed at ensuring the 

physical and mental health of children, their comprehensive development, development 

of skills necessary for further education. The preschool is the first public center that a 

child attends. 

The network of pre-school institutions has significantly decreased, which has 

affected the social protection of children, especially from low-income and single-parent 

families, children living in rural areas. This is due to various reasons: deteriorating 

demographic situation, sharp decline in family welfare against the background of 

deteriorating economic situation associated with the COVID-19 pandemic, which 

makes it impossible to pay for a child's attendance at preschool, reorganization or 

suspension of preschool education. In modern conditions, special attention needs family 

upbringing, family education, preparation of parents for this. 

It should be noted that the development of educational policy in Ukraine is 

significantly influenced by national and historical traditions. Because of this, the 

educational system, principles and the basis of its functioning in our country often differ 

from those generally accepted in the world community, and domestic educational 

legislation for the same reason is sometimes contradictory. State policy in education is 

characterized by continuous and consistent development and implementation of 

measures to reform the education sector. Transformations are aimed, firstly, at the 

formation of an integrated national education system of a sovereign, independent 

Ukrainian state, secondly, at the adaptation of the education system to democratic, legal, 

market relations in society, and thirdly, at its integration into the international education 

system. globalization of the world. 

The scientific theory of public administration has expanded significantly in recent 

years, borrowing and combining ideas from economics and philosophy, management 

theory and sociology, organized by means of systems thinking. However, the formation 

of the methodology of public administration in general, as well as the methodology of 

education management, has not yet been completed and the theoretical and 

methodological foundations and conceptual provisions of public administration of 

education need to be clarified. 

T. Sidoruk notes that the methodology of public administration is a system of ways 

to organize and implement cognitive and practical activities in public administration, 

which includes a subsystem of research methods (concepts, principles, approaches, 

methods, norms, paradigms, etc.) in public administration and a subsystem of methods 

(principles, approaches, methods, techniques, procedures, technologies, etc.) of public 

administration, which is closely related to theoretical knowledge, which is the basis of 

its development and at the same time develop themselves with the help of new 
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methodological tools [4]. 

The dictionary-handbook of public administration gives us the definition that the 

process of public administration is a conscious and purposeful consistent activity 

associated with the implementation of state powers by public administration, resulting 

in changes in social conditions, events and phenomena. The process of public 

administration is aimed at implementing public strategy and policy and it is the main 

way to implement subject-object relations at the state level, where the subject of public 

administration is a system of public power in the form of specially formed bodies, 

among which are distributed certain functions of public administration, and the object of 

public administration is the whole society [5]. 

In a broad sense, management as a complex socio-economic process means the 

impact on processes, objects, systems in order to maintain their sustainability or transfer 

from one state to another in accordance with the goals. Public administration of 

education is a special type of professional activity aimed at the education system in 

order to ensure its viability, dynamic development due to changing circumstances. The 

essence of education management is purposeful activities to create socio-prognostic, 

organizational, legal, personnel, pedagogical, material and financial and other 

conditions necessary for the optimal functioning and development of the industry, the 

realization of its purpose, the transition to a qualitatively new state [6]. 

T. Lukina's researches are important for determination of theoretical and 

methodological bases of the state management of education. Analyzing different 

approaches to interpreting the content of the mechanism of public administration, 

defining the list of principles and functions of public administration, T. Lukina 

emphasizes the lack of thorough research on the structure and features of the 

mechanism of public administration of social systems, including education. The 

researcher proposes to understand the mechanism of public quality management of 

education as a certain structure of the public quality management system of general 

secondary education, indicating the set of processes, patterns, which make up the 

management itself as a social and socio-political phenomenon. This mechanism is based 

on the state-public form of government and exerts managerial influence on various 

factors on which the quality of education directly or indirectly depends both as a result, 

the educational process and the system. The mechanism of state quality management of 

general secondary education is presented as a dynamic entity that can be exposed to 

external factors. In his research, T. Lukina substantiates the feasibility of assessing the 

effectiveness of public quality management of education in terms of its social 

effectiveness [7]. 

Management in education is considered as a subsystem of social management, 

which signifies the impact on society in order to organize it, preserve the qualities, 

specifics, improvement and development. According to the definition of 
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A. L. Sventsytsky, social management – purposeful, systematic and systematic 

informational impact of the subject of management on its object, taking into account the 

changes taking place in it [8]. Accordingly, the management of education is defined as 

the purposeful influence of the subjects of management at different levels (state, 

regional, local) on all levels of education to ensure and further development of the 

social organism and culture of society. 

Researcher S. V. Krysiuk notes that education is one of the branches that the state 

takes care of, creating conditions for its development. Therefore, public administration 

of education – a certain activity of public authorities, which has an executive and 

administrative nature, is the organizational impact on public relations in the field of 

education through the use of public authority and includes targeted development, 

adoption and implementation of organizing, regulatory and coordinating decisions, 

influencing the educational sphere [6]. Thus, public administration of education is a 

separate branch of public administration, which provides a systematic impact on the 

educational sphere, based on laws and other regulations, and aimed at the development 

of this holistic system, and the mechanisms of public administration – are tools, levers, 

incentives, methods by which the subjects of education management influence the 

educational sphere in order to achieve the set goals. 

Peculiarity of state management of education (according to S. V. Krysiuk): 

1. Has an authoritarian character, extends to the entire education system, is 

implemented by a hierarchically structured apparatus, endowed with certain powers 

through numerous managerial influences, the nature and typology of which are 

determined by the specifics of the objects. 

2. Public administration is a process of realization of the state power, its external 

materialized expression which is carried out as purposeful influence on system of 

education or on its separate links on the basis of knowledge and use of objective laws 

and tendencies inherent in system in the interests of achievement of the set purpose or a 

certain set of goals, ensuring its optimal functioning and development. 

3. Public administration operates systematically, combines the functioning of two 

complex structures – the state apparatus of education management and public 

institutions of society and the public [6]. 

And the main qualities that characterize the state management of  

education are: 

 the presence of governing bodies endowed with certain powers and whose 

activities are aimed at certain objects of the educational sector; 

 existence of managerial ties, relations and organization of both subjects and 

objects of management; 

 availability of management functions related to ensuring the existence and 

development of the industry. 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 3(9) 2021 
 

31 

Public administration of education is a system of public administration activities, 

the components of which are strategic management, government regulation and 

administrative management. Strategic management of education – the theoretical 

activities of senior management of education, central education authorities, aimed at 

developing a strategy for the development of the education sector, its individual 

subsystems. In the process of development and improvement, the system of public 

administration grows into a system of state regulation. State regulation of education is a 

purposeful influence on the education system, which is carried out mainly through the 

adoption of legislation, norms, regulation, improvement of general rules and norms of 

behavior that prevent negative phenomena in the educational environment. The 

mechanisms of state regulation of education are a system of means, levers, methods and 

incentives by which the state regulates the functioning and development of education, 

which excludes direct administration. Administrative management of education is the 

activity of specially created governing bodies, which has an executive and 

administrative nature and consists in organizing, regulating and coordinating influences 

on the education system through the use of state powers. The main mechanism of 

administrative management is specially created governing bodies, endowed with power, 

which perform executive and administrative functions [6]. 

And the functions of state management of education - are the types of power, goal-

setting, regulatory influences (actions) of the state, its bodies on the objects of education 

management, carried out in accordance with the law, using special methods to 

implement state tasks. They are objective in nature, closely related to the social 

functions of the state. The functions of education management are performed by any 

subject of management in the process of managing any object [9]. Subjects of 

management are a set of specially created bodies (state, public, self-government), their 

subdivisions, officials who perform management functions. Objects of education 

management are the education system, education management bodies, their 

subdivisions, officials, educational institutions, industrial enterprises that are under the 

organizing, regulatory and coordinating influence of the state. 

Researcher L. Parashchenko, studying the mechanisms of public administration of 

general secondary education, notes that public administration mechanisms are a 

category of government that reflects difficult to unambiguously identify parts of the 

public administration system, which include management goals, management resources, 

social and organizational potential, the relationship of different controls, by means of 

which influence in subject-object interactions is carried out. Mechanisms of public 

administration are built on the principle of "motryka", ie each of the mechanisms 

includes all other mechanisms. They should also be considered as a system-

configurator, stacked on different dimensions. And the mechanism of public 

management of general secondary education can be defined as the multiplication of 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 3(9) 2021 
 

32 

institutional mechanisms of public administration, which in the form of organizational 

and regulated interaction (strategic game) between the center and management facilities 

provide development of teaching staff, content, learning environment, evaluation, goal 

setting (educational policy) and management/financing of general secondary education, 

and procedural mechanisms of organizational, legal, economic, political nature, the 

priority of which is determined by the functions of general secondary education, and 

their effectiveness is determined by the level of human capital of participants in the 

educational process [10; 11]. 

In the "Encyclopedic Dictionary of Public Administration" the concept of 

mechanisms of public administration is defined in the broadest sense as ways to resolve 

contradictions of a phenomenon or process in public administration, consistent 

implementation of actions based on fundamental principles, goal orientation, functional 

activity    using  appropriate forms   and management methods [12]. 

S. Krysiuk considers the mechanisms of public administration to be the main 

categories of public administration of education, which include, first of all, the category 

of the state as a reflection of the main instrument of the political system of society that 

manages the education system. According to the researcher, state power influences the 

processes in the educational environment with the help of specially formed bodies and 

institutions, which are part of a single mechanism of state power. S. Krysiuk uses the 

mechanisms of public administration to determine the means, levers, incentives, 

methods by which the subjects of education management influence the educational 

sphere in order to achieve certain goals. By the nature of the impact, the scientist 

identifies political, organizational, legal, economic, social mechanisms on the basis of 

which the organizational and administrative, administrative and executive activities of 

education authorities [6]. 

Mechanisms of public administration, as noted by V. Malinovsky [13], form a set 

of tools for organizing management processes and ways to influence the development of 

managed facilities using appropriate management methods aimed at achieving the goals 

of public administration. 

Domestic scientists N. Nizhnik and A. Mashkov, substantiating the mechanisms of 

public administration, define them as a component of the management system, 

providing an impact on the factors, on the state of which the result of the activity of the 

administrative object depends. Management factors for the organization can be internal 

(when it comes to the management mechanism of the organization) or external (then 

talk about the mechanism of interaction with other organizations). The management 

mechanism, in their opinion, covers the objectives of management, the elements of the 

object and their relationships that are affected, actions in the interests of achieving 

goals, methods of influence, material and financial resources of management, social and 

organizational potential. The real management mechanism is always specific, because it 
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is aimed at achieving specific goals by influencing specific factors, and this impact is 

managed through the use of specific resources [14]. 

The functioning of public administration mechanisms is based on certain 

principles, according to which the organizational-administrative and administrative-

executive activities of education management bodies are carried out. It should be noted 

here that the definition of "organizational and functional structure of public education 

management" is of great methodological importance, which provides for the 

establishment of clear relationships between individual governments, units of specific 

bodies, the distribution of powers, duties and responsibilities [6]. Thus, the 

organizational and functional structure of state education management is a system of 

state power, state institutions, organizations, their functions, the relevant organizational 

relationships sovereign-managerial inflow on education in order to ensure its 

functioning and development. 

L. Prykhodchenko, studying the mechanisms of public administration, identifies 

two approaches to interpreting the content of this category, which he calls "structural-

organizational" (as a set of certain constituent elements that create the organizational 

component of certain phenomena, processes) and "structural-functional" (with emphasis 

not only on the organizational basis of its construction, but also on the dynamics, the 

actual functioning) [15]. 

Thus, the diversity of types of management generates a variety of types of 

management mechanisms. This conclusion is important for studying and determining 

the types of mechanisms of public administration of preschool education that are 

inherent in the field of education, with which the leaders of different hierarchical levels 

are most familiar and implement in their professional activities and which are the least 

studied in public administration. 

Based on the above, we can conclude that public administration of preschool 

education is a branch of public administration that provides a systematic impact on 

preschool education, based on laws and other regulations, and aimed at developing this 

holistic system. The centralized system of education management contributes to the 

creation of educational standards, preservation and strengthening of the sense of cultural 

community of the population, but strengthens the authoritarian tendencies of education 

management, ignores or underestimates the peculiarities of regional specifics and so on. 

The decentralized model of education management opens a wide space for the 

development of local initiative, allowing the development of education taking into 

account local characteristics. 

Conclusion. Thus, public administration is an important type of human activity 

that ensures the preservation and development of society. The quality of public 

administration depends on the successful development of almost all social subsystems 

and structures, the success of society, the realization of the interests and capabilities of 
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people, their security and future. Public administration of education develops in 

accordance with the development of society and the state. It is influenced by a number 

of trends and factors of social development. The leading role among them is played by 

both the processes of the external environment (globalization and its challenges, the 

transition to the information society, democratization and emancipation of man) and 

internal factors in the development of management as a sphere of human activity. 

Among them are social, economic, political, value and mental prerequisites. 

Preschool education is an integral part and the first level in the education system – 

the starting platform for personal development of the child. For preschool education for 

the near future the most important are the balance of its network in accordance with the 

needs of different types of preschool education, protection of this system, bringing it 

into line with international standards, development of software and methodological 

support for the basic component of preschool education as a mandatory level of 

education, which will allow to make the most of the opportunities of early age in the 

interests of education and development of children.  

Thus, in domestic theory and practice there is no single scientific approach to 

public administration of preschool education, they are at the level of scientific research, 

so there is room for scientific research and discussion. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ТА ІННОВАЦІЙНИМ 

РОЗВИТКОМ ГРОМАД 

Анотація. Традиційне прагнення до знань та зростаюча роль інформаційного 

ресурсу. В той же час переважання споживацько-егоїстичного підходу у 

життєдіяльності та господарюванні визначили появу системної небезпеки 

існування людства, у тому числі інформаційного характеру. Творчість являє 

собою один із механізмів управління та спрямованого випромінювання енергії 

(цілеспрямованої дії), що зменшує втрати корисної потужності. Інтеграція 

еволюційних процесів людської спільноти, узгодженість людського буття із 

законами Світу сприяє формуванню стійкого підходу до пізнання, становлення 

життя нового якісного рівня як результат інформаційно-інтелектуального 

https://doi.org/
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ноосферного переходу, а також результат розуміння необхідності відновлення 

витрачених ресурсів і стійку позицію формування духовності, етики та моралі як 

механізмам життя за законами Природи у відповідності до власного призначення. 

Перехід до нового світогляду обумовлений розумінням генетичної єдності Світу 

та розвитку соціуму на основі гуманістичного мислення. Фактично мова йде про 

керований комплекс еволюційних перетворень, що охоплює всі сфери життя 

людства. Базовими елементами системи інформаційно-інноваційного розвитку 

територіальної громади є системно-синергетичні впливи як на фізичному, 

творчому, міжособистісному, соціальному рівнях, з позиції реалізації принципів 

реалізації найвищого потенціалу особистості як інтегрального комплексу 

можливостей особистості, а також включаючи універсальний (космічний) рівень. 

Холістичний (цілісний) підхід до принципово-логічної моделі локального соціуму 

(територіальної громади) дозволяє забезпечити становлення взаємозв’язаних 

елементів, кожен з яких є результатом енерго-інформаційного впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища у їх еволюції. У вказаних умовах роль 

інформації стає визначальною. При цьому, питання інформаційної безпеки, 

достатності, відповідності, доступності та достатності інформаційних ресурсів, 

актуальність інформаційно-роз’яснювальної роботи, публічного управління 

визначає ефективність прийнятих рішень на всіх рівнях. 

Ключові слова: державне управління, інтелектуальний капітал, 

інформаційні технології, комунікація, місцеве самоврядування, психологія 

управління, публічне управління, регіональний розвиток. 
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PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF INFORMATION SECURITY 

MANAGEMENT, INNOVATIVE AND INTELLECTUAL CAPITAL OF 

COMMUNITY DEVELOPMENT 

Abstract. The traditional desire for knowledge and the growing role of the 

information resource. At the same time, the predominance of the consumer-selfish 

approach in life and management determined the emergence of a systemic danger to 

human existence, including informational. Creativity is one of the mechanisms of 

control and directed radiation of energy (targeted action), which reduces the loss of 

useful power. The integration of the evolutionary processes of the human community, 

the consistency of human existence with the laws of the World contribute to the 

formation of a stable approach to knowledge. The formation of a new quality of life is 

the result of information-intellectual noosphere transition and an understanding of the 

need to restore spent resources. What is important is a stable position of the formation 

of spirituality, ethics, and morality as a mechanism of life according to the laws of 

Nature by its purpose. The transition to a new worldview is due to an understanding of 

the genetic unity of the world and the development of a society based on humanistic 

thinking. In fact, it is a controlled complex of evolutionary transformations, covering all 

spheres of human life. The basic elements of the system of information and innovation 

development of the territorial community are system-synergetic influences on the 

physical, creative, interpersonal, social levels. They also include the implementation of 

the principles of realization of the highest potential of the individual as an integral set of 

capabilities of the individual and include the universal (space) level. A holistic (holistic) 

approach to the principled-logical model of the local society (territorial community) 

allows ensuring the formation of interconnected elements, each of which is the result of 

the energy-informational influence of the external and internal environment in their 

evolution. Under these conditions, the role of information becomes decisive. At the 

same time, the issues of information security, sufficiency, adequacy, availability, and 

sufficiency of information resources, the relevance of outreach, public administration 

determine the effectiveness of decisions at all levels. Given the above, the formation of 

the information environment of the conditions of observance of higher spiritual laws 

(ethics and morality, universal values) is realized through various mechanisms. Through 

the mechanisms of the micro and macro social environment. At the physical level 

through ensuring the harmonious interaction of Man and Nature. It is important to take 
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into account biorhythms, including the Earth, the Sun, the planets. Food and other food 

systems are a condition for the harmonious development of society and its components 

and a mandatory part of public administration. The latter determine the level and quality 

of life, the status of individuals and their groups in society, the pace of systemic change 

through motivational and value components, system of life priorities, behavioral 

orientation, conditions, and individual lifestyle, mental state, knowledge system and 

cognitive component. 

Keywords: public administration, intellectual capital, information technologies, 

communication, Local Self-Government, Management Psychology, Public 

Administration, Regional Development 

Постановка проблеми. Науково-технічний прогрес вніс суттєві корективи у 

питаннях формування механізмів управління свідомістю. Наразі ключову позицію 

у прийнятті рішень на всіх рівнях відіграють інформація та знання. 

Функціонування інтернет-технологій запропонувало якісно нові можливості 

отримання та використання інформації. Тенденція до інформатизації має 

всеохоплюючий глобальний характер. Включеність національних та локальних 

систем управління як на державному, так і на регіональному рівні, загальна 

діджиталізації суспільства наразі багатьма учасниками суспільних відносин 

розглядаються як визначальний базис і формат отримання знань та інформації. 

Суспільство сприймає інформацію як ресурс, що споживається, формуючи 

середовище комп’ютерних користувачів. У такому форматі інформація стає 

основоположним механізмом управління свідомістю. У цьому ключі інформаційна 

безпека набуває статусу пріоритетного напряму у функціонуванні та поширенні 

інформаційних технологій. Зважаючи на те, що недотримання інформаційної 

безпеки спричиняє більше шкоди, ніж користі, особливої уваги потребує вивчення 

питань маніпулювання суспільною свідомістю та посиленого зростання 

економічної нерівності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Яскравим прикладом ілюстрації 

інноваційно-інформаційних технологій в управлінні життєдіяльністю є розвиток 

smart-технологій, зокрема таких як smart-city, smart-community, smart-home, smart-

office тощо [1–2], що не може не спричиняти соціально-психологічний вплив на 

соціум. Соціальна специфіка розвитку «розумної інфраструктури», «розумної 

економіки і політики», «розумних технологій», «розумної стійкості» та 

«розумного здоров’я» ілюструю міждисциплінарний підхід до пошуку прийняття 

управлінських рішень у широкому спектрі сфер людського буття. Саме 

психологічний пріоритет управління інформацією, здатність до оперативної її 

оцінки, прогнозування та планування на всіх рівнях, у тому числі державного 

управління та місцевого самоврядування визначає пріоритет інтелектуальної 
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складової управлінських рішень поряд з оптимізацією (або мінімізацією) 

необхідних витрат, наприклад на спожиті ресурси, зокрема такі як енергія, вода, 

продовольство, відходи, тепло, забруднення повітря тощо. З іншої точки зору 

саме інформаційні технології виявилися такими, що зумовили реалізацію моделі 

стійкості та ефективності підприємств на період пандемії [3], коли досягнення 

лідерських позицій, конкуренція на ринку робочої сили та адаптивна культура, 

прийняття більш обґрунтованих та децентралізованих рішень забезпечується за 

рахунок використання Інтернету та інтегрованих з ним комунікаційних 

технології, зокрема соціальних мереж, онлайн-комунікаційних платформ, 

забезпечуючи довіру та побудову зв'язків із співробітниками, зацікавленими 

сторонами та клієнтами під час і після кризи. Ще одним напрямом сучасного 

розвитку прямого включення громадян у інформаційно-комунікаційний процес, 

обумовлене саме потребою забезпечити децентралізацію та відповідний рівень 

довіри є використання блокчейн-технологій [4]. Іншими словами, зміна етичного, 

інформаційно-культурного середовища спричиняє додаткове навантаження на 

суб’єкти суспільних відносин, що має як позитивні, так і негативні наслідки. 

Розуміння цієї ситуації та адекватна реакція спроможні формувати підґрунтя для 

гармонійного розвитку людства у нових умовах. 

Мета статті – виявлення якісних критеріїв, механізмів роботи та 

обґрунтування засад формування інформаційної безпеки в умовах становлення 

інтелектуального капіталу та забезпечення інноваційного розвитку 

територіальних громад. 

Виклад основного матеріалу. Наразі інформаційні технології нарощують 

потенціал свого прояву у соціумі. Певно, жодна сфера людського буття не є 

такою, що б не включала вплив та впровадження процесів інформатизації та 

активного прояву інформаційних технологій та їх впливу на розвиток суспільства. 

Саме завдяки інформатизації сучасна молодь посилює свою самоідентифікацію, 

розуміє власну здатність представити індивідуальність. Водночас важливість 

розуміння формування себе таким, яким індивід є, здатність раціонально 

ставитися до своїх недоліків, активно усуваючи їх актуалізує формування 

природодоцільних підходів до формату, подання та механізмів функціонування 

інформації у соціумі.  

Інформацій наразі набула статусу творення чи руйнування, спричиняючи 

вплив у визначеній системі координат на основі сформованого понятійного 

апарату. Останній чітко позначає полюси (добро – зло, творчість – руйнування), а 

також механізми трансформації одного у інше. Інформаційні технології 

дозволяють легко створювати субкультури, формувати власні системи координат. 

Психологічно сформувалося так, що найчастіше такі механізми мають 

пізнавально-розважальний характер, а наслідок впливу визначається ступенем 
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заглиблення у певну інформаційну систему, її відособленням індивідом. Кожна 

субкультура формує власний потенціал творення та руйнування як щодо своїх 

членів, так і щодо інших спільнот людей. Кількість потенціалів та цілі 

субкультури формуються її творцями, але не завжди є очевидними її 

послідовникам. Пізнавально-розважальний характер подання інформації 

привертає увагу особистостей, які стають користувачами субкультури. 

Визначений час контакту з конкретним інформаційним полем вписує 

користувачів до цієї системи координат, являючись базою для світосприйняття та 

світорозуміння. Недотримання золотих пропорцій процесу вибудовування 

інформаційного поля призводить до руйнації суспільних відносин (заглиблення у 

різні інформаційні середовища можуть стати причиною того, що люди 

перестають розуміти один одного).  

Наразі найбільш інформаційно безпечними залишаються природовідповідні 

технології управління та методи взаємодії людини з інформацією. Вони 

забезпечують дотримання генетично детермінованого способу приймання, 

обробки, відтворення та архівування інформації у системі «людина». Так звані 

біологічні коди, відкриті у кінці ХХ ст. фізиками, фізіологами, нейрофізіологами, 

медиками, психологами, зокрема такими як Борис Астаф’єв [7], Масару Емото [8]. 

Опосередковано інформаційний вплив на соціум можна оцінити за результатами 

структурування води під впливом інформації, що ілюструє ступінь гармонізації 

інформації з її приймачем та користувачем, дає можливість оцінити шкоду, яка 

може бути нанесена організмові людини. Одночасно питання інформаційної 

безпеки визначають межі цензури: від шкідливої інформації має бути обмеження 

як і від будь-якого іншого шкідливого чинника, тоді як корисна інформація 

визначає ефективність розвитку соціуму. Інформація останнього типу може 

формувати середовище творчості в силу того, що функціонує у гармонії із 

біологічними кодами, інша, навпаки, – несе у собі потенціал руйнації, формуючи 

зону інформаційного конфлікту у середині особистості. Лише робота з 

інформацією та управління соціумом на основі золотих пропорцій (золоті 

пропорції передбачають використання 65% відомої інформації, 30% нової 

позитивної інформації, 5% негативної або нової чи невідомої інформації) 

забезпечує безпеку, комфорт та розвиток індивідів і їх груп [10]. Так, традиційно 

людству відомі культурні інформаційні коди, які забезпечують самоідентифікацію 

людини та нації. Існують також гендерні коди розвитку інформації, що може 

проявлятися в особливостях сприйняття та самовираження. Наявні коди Роду, 

родини покликані зберігати спадковість поколінь (батьки та діти живуть у 

єдиному інформаційному просторі, що забезпечує комфортний спільний 

розвиток). 

При цьому критеріями ефективності функціонування є соціально-
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психологічні та інноваційно-інтелектуальні характеристики соціуму та інших 

елементів системи «територіальна громада»: рівень розвитку самодіяльності; 

частка населення, яке займається особистісним розвитком на професійному рівні 

(фізична культура, спорт, освіта, наука, мистецтво тощо); рівень культури, освіти 

і виховання, зокрема серед дітей, молоді; рівень свідомості населення; ставлення 

населення до природи (навколишнього простору) – творче, споживацьке, 

руйнуюче; чи є взаємодія людини з простором згармонізованою; частка 

населення, яка є прихильниками гармонізації відносин з Природою; частка 

населення, яка прагне і робить конкретні кроки, щоб жити у більш якісних 

умовах; частки тих, хто у якості пріоритетного бачить духовний розвиток; частка 

населення громади, які обрали духовний розвиток своїм способом життя; 

розвиток громади відповідно до Божественних зразків (природовідповідність); чи 

сприяють відносини у громаді якісному рівню життя населення, його 

оздоровленню, духовному розвитку особистостей. 

Наслідком певної інформаційної політики стала популяризація 

глобалістичних процесів та міського способу життя. Загальне погіршення якості 

життя населення, у тому числі за рахунок процесів урбанізації, інтенсифікації та 

індустріалізації суспільного середовища та, як наслідок, зниження родючості 

ґрунтів, забруднення водних, повітряних та земельних ресурсів токсичними 

відходами життєдіяльності людей водночас супроводжується зниженням рівня 

зайнятості та самозайнятості, що додатково створює соціальне напруження. 

Одним з варіантів поліпшення наявної ситуації є розробка іншого стійкого образу 

(гештальту) як моделі існування людства, зокрема через реалізацію ідеї «Родова 

садиба». Практична її реалізація на теренах України (без жодного стимулювання з 

боку держави у період з 2000 по 2020 р. на різній стадії становлення відновлено 

100 населених пунктів на сільських територіях) проілюструвала 

багатофункціональний характер позитивних змін щодо вирішення житлової, 

демографічної проблем, а також мало позитивні наслідки щодо відновлення 

локальних економік, реалізації політики продовольчої та екологічної безпеки. 

Заселення 1200 населених пунктів з числа тих, що зникли з мапи України за часів 

незалежності та тих, у яких жилими числиться від 1 до 10 будинків сприятиме 

підвищенню рівня зайнятості в межах країни на 100 тис. осіб, створить прецедент 

безповоротних вкладень у розвиток територій (однією Родовою садибою за 10 

років) на суму понад 300 тис. грн., щорічно поповнюватиме бюджети ОТГ, 

каналізуватиме грошовий потік у формі податків та сприятиме виробництву 

екологічно чистої продукції [9]. Основними беніфіціарами таких змін є ОТГ, 

держава та населення, а також мешканці міст та зарубіжні громадяни у межах 

практики зеленого сільського туризму. При цьому треба розуміти, що бути у 

авангарді модернізації суспільних процесів є більш вигідно навіть економічно, 
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ніж реагувати на наявні зміни постфактум. Наприклад такими є результати 

невдалих бізнес-стратегій всесвітньовідомих брендів, що позначилися 

репутаційними втратами внаслідок неадекватного реагування на оцінки 

суспільних очікувань (прикладами таких ситуацій є мільйонні втрати Unitted 

Airlines через грубе поводження із пасажирами, наслідки розпізнавання облич у 

Facebook). Натомість протилежна ситуація з Nike щодо випуску рекламного 

ролика із участю футболіста та громадського активіста Коліна Каперника лише 

додала популярності бренду. Практика доводить позитивні наслідки ефективності 

функціонування гендерно змішаних команд, учасників із різних національних, 

вікових та інших суспільних категорій (креативність та прибутковість рішень 

таких команд є на 11% вищою, порівняно із традиційними групами). Як окремі 

індивіди, так і всесвітньовідомі бренди підтримують соціальні проєкти, 

наприклад, боротьби за гендерну рівність та проти расизму. Такими наразі є 

чисельні громадські об’єднання, які інформаційно та організаційно закликають та 

сприяють вирішенню суспільно важливих питань, тоді як їх ігнорування вже зараз 

визначає репутаційні, бізнесові (економічні) втрати, юридичні (зокрема, 

адміністративні) санкції та посилення недовіри як з боку інвесторів, так і 

суспільства. Наразі як окремі індивіди, так і цілі групи схиляються до зміни свого 

світогляду на гармонізацію відносин із природою, зокрема, близько половини 

міського населення бажає жити ближче до природи. Тому більш гостро постає 

питання інформаційної роботи щодо підготовки соціальної реклами у ЗМІ, 

проведення заходів (круглих столів, громадських слухань, фестивалів, свят, 

івентів тощо) щодо перспективного напряму розвитку країни та планети у цілому.  

Зважаючи на те, що структура інтелектуального капіталу включає людський, 

ринковий, структурний та споживчий капітал, він покликаний сприяти людині у 

реалізації її функцій, зокрема розглядати та розробляти неординарні рішення, 

висувати креативні ідеї, є джерелом ініціації та впровадження інституційних змін, 

формування інноваційних моделей соціально-економічного розвитку та, як 

наслідок, моделі поведінки, продуктів, технологій, системи та наслідків 

освітнього та управлінського процесу. Орієнтована на забезпечення стійкого 

розвитку, набуття світоглядних та інших переваг соціуму, їх стійкості до 

негативних зовнішніх впливів як на локальному, так і національному рівні 

система інтелектуального капіталу покликана розвивати творчі здібності всіх 

стейкхолдерів територіальних громад. Іншими словами, розвиток інтуїції, 

формування навичок швидкого прийняття рішень, прийняття неординарних 

рішень, креативного мислення, примноження нематеріальних форм капіталу 

(зокрема, таких як брендинг та технологій ефективного використання ресурсів 

територій) виявляється наразі найактуальнішою складовою механізму розвитку. 

Успішність розвитку територіальної громади на засадах інформаційної безпеки 
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лежить у площині інноваційного розвитку регіону на засадах синергетичної 

взаємодії інтелектуального капіталу індивідів, підприємств та організацій, а також 

регіональних та державних органів влади (рис. 1).  

Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу території 

Сформульовані концептуальні положення ілюструють загальні підходи до 

оцінки інтелектуального капіталу території як соціально-економічної системи та 

об’єктивної умови її інноваційного розвитку (як результат розуміння того, що 

формування інтелекту є головною виробничою силою, базою становлення 

інноваційної економіки, а інформація – ключовий ресурс, продукований 

людиною). Враховуючи зазначене, ключовою потребою людини є творчість, 

праця та розвиток, що забезпечують стійкі переваги на основі інновацій. Розкриті 

у працях В. І. Вернадського та інших дослідників [6–7, 10] та засновані на законах 

Прогреса і Регреса характерні риси майбутньої цивілізації, дозволили зробити 

висновок про їх діяльність: 1) сучасна життєдіяльність Біосфери заснована на 

Паразитуванні ланцюгів живлення, де сильний з’їдає слабкого, що знайшло своє 

відображення і у соціумі; 2) управління Біосферою закладене на рівні інстинктів у 

кожному виді живих організмів і реалізується через генофонд, тому тварина не 

може вийти за межі своїх інстинктів; 3) життєдіяльність людини має свободу волі 

і є заснованою на Свідомості, а не лише на природних інстинктах і набуває свого 

розвитку за рахунок колективного спілкування, почуття співчуття (спільного 
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переживання), інтелектуальної згуртованості, ритуалів етноса, національній 

державності, екологічній культурі; 4) у взаємодії з навколишнім середовищем 

людина створює штучне середовище існування (ноосферу: житло, поселення, 

міста, держави, галузі виробництва, науку, культуру); 5) з позиції ланцюгів 

живлення людина є консументом і паразитизм закріпився у її відомості, що 

обумовило паразитичний розвиток цивілізації (рабство, рабовласницький, 

феодально-кріпосний, капіталістичний устрої, соціальний тоталітаризм, 

масонство, мафію та олігархію у межах демократичного устрою, війни, прагнення 

до влади та світового володарювання, ядерної зброї тощо); 6) управління 

ноосферою базується на родових генофондах, які накопичують інтелектуальну та 

духовну інформацію кожного роду, створюють Суспільну та Національну 

Свідомість за участю державної влади (на противагу сучасному психотропному 

бомбуванню, психотропній зміні свідомості, робото керованих чипам, мутантам і 

кіборгам для управління людиною через страх та неусвідомлюване); 7) сучасна 

цивілізація підійшла до точки біфуркації Всесвітнього Закону Прогресу та 

Регресу, тому перспективним напрямом для забезпечення розвитку людства є 

перехід на стадію Мудрості через Екологічну культуру людини у ноосфері; 

8) крім матеріальної ноосфери існує ноосфера віртуальна (думка, мова, ЕГО,

творчість, свідомість, підсвідомість, розум), які спроможні дозволити людині

стати автотрофною, пройти стадії пізнання, усвідомлення та осяяння та

досягти стадії Мудрості, що за рахунок екологічної культури уможливить

зміну свідомості від споживацької на ноосферну (рис. 2), які, у свою чергу,

розкриваються з позиції таких рівнів сприйняття: 1) рівень егоцентричної

обмеженості; 2) рівень родинних цінностей; 3) рівень національних цінностей;

4) рівень загальнолюдських цінностей; 5) рівень духовного (космічного)

усвідомлення. Подолання наявних бар’єрів наразі відбувається на основі

формування єдиного світогляду через систему нових знань, інформаційної

роботи, творчість. Інтеграція найчастіше забезпечується на рівні та за

допомогою фізико-хімічних процесів, енергетичної взаємодії, інформаційної

синхронізації (донесення інформації, через системи обробки інформації та

управління процесами), розуміння власного структурно-функціонального

призначення, через гештальт (коли голографічний формат думки створює

подальші передумови  розвитку), дух.
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Рис. 2. Ноосферні підходи до пізнання та оздоровлення 

Зростаючі темпи урбанізації та відсторонення людини від природного 

середовища особливо гостро визначає пошук гармонізації та відновлення 

людської особистості та простору, що її оточує. У цьому ключі впровадження 

ноосферних підходів у життєдіяльність та господарювання посилює синтез 

природних образів, їх глибинне розуміння та необхідність збереження як 

запоруки існування соціуму, створення інформаційного базису його процвітання. 

Ноосферний світогляд є форматом уникнення катастрофи і механізмом 

формування моделі гармонічної людської спільноти, головування Розуму над 

стихійністю. Ноосферна концепція розвитку людства передбачає практичну 

реалізацію пріоритетної концепції сталого розвитку як (рис. 3).  

Соціуму як складовій самоорганізованої термодинамічної нерівнозваженої 

планетарної системи властива складна організованість, яка підвищується від 

переходу від матеріальної системи до духовної. У відповідності із законом 

причини та наслідку людина може керувати власною долею («що посієш, те й 

пожинати будеш»). Іншими словами, законами життя соціуму мають стати такі: 1) 

відноситися до всього з любов’ю (тоді, за законом зворотного зв’язку, все теж 

буде відноситися з любов’ю); 2) не допускати негативних думок (контроль за 

власним ЕГО формує емоції та настрій, що дозволяє позбавитися від стресу та 

проблем); 3) доброта та сердечність як запорука здоров’я, довголіття та щастя 

(зокрема, сердечна доброта дає енергію імунній системі та сприяє стійкості 

гомеостазу, кінетика хімічних реакцій забезпечує рентабельне проходження 

обміну речовин та омолодження клітин, нервова система сповнена позитивними 

емоціями радісно сприймає життя). 
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Рис. 3. Основні положення концепції сталого 

розвитку соціуму на засадах ноосферизму 

Тому напрямом розвитку та інформаційної безпеки соціуму стає ноосферна 

траєкторія: знак – символ – значення – сенс – усвідомлення – практика. 

Усвідомлення та прийняття сучасною людиною необхідності вектора духовно-

світоглядних новацій сьогодення на чолі із одухотвореним розумом (під 

одухотвореним розумом розуміємо органічну єдність інтелектуального розуму, 

високу душу і дух, які спрямовують людину на досягнення найвищих 

потенційних можливостей та виконання життєвого призначення на Землі). 

Висновки. Інтелектуальний капітал як результат системної взаємодії органів 

влади, суспільства та інших суб’єктів на території зазнає значного впливу 

інформаційного середовища, безпека якого напряму залежить від потенціалу 

(умов формування: науково-дослідної, інноваційно-підприємницької, культурно-

освітньої складових), а також здатності усіх стейкхолдерів забезпечити власний та 

сукупний гармонійний інноваційний розвиток. Синергетичним ефектом 

функціонування вказаних елементів середовища є інтелектуальні продукти, що 

воно породжує, а також виробничо-галузеві, науково-технічні та духовно-етичні 

кластери формування інноваційної політики регіону як сукупний продукт 

взаємодії органів влади та суспільства.    

Людина являє собою складну фізичну та інформаційно-енергетичну систему, 
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колективного інтелекта планети з урахуванням загальної економічної, екологічної 

ситуації та ноосферогенеза 

Орієнтація національних економік на ресурсозберігаючі галузі, демілітаризацію 

соціуму, прискорений розвиток науки, культури та освіти 

Розробка довгострокових прогнозів та програм екологічного розвитку світу, 

глобальний моніторинг екологічної безпеки 

Подальший розвиток соціуму у відповідності до ресурсів біосфери та пріоритетного 

характеру формування ноосфери Землі 

Перехід до раціонального інформаційного суспільства та бімодальних екологічно 

чистих технологій 

Фундаментальне вивчення енергоінформаційного простору ноосфери з метою 

виявлення важливих космічних законів, геологічних циклів та ритмів, які 

визначають розвиток соціуму 
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яка функціонує у єдності із оточуючим середовищем та ефективно само 

реалізується через Духовність, прямий контакт із Душею, Розумом. У процесі 

погіршення економічної, соціально-політичної та екологічної ситуації у світі 

людству стає зрозумілим хибність стратегії односторонньої маніпуляції та 

контролю над матеріальним світом та нехтування системного підходу до пізнання 

Законів Всесвіту. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОБРОБУТ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Анотація. В умовах загострення зовнішніх і внутрішніх протиріч 

економічного характеру, важливості підвищення рівня національної безпеки 

держави, виникає нагальна потреба пошуку системного алгоритму побудови 

цілісної парадигми економічної безпеки. Передбачувані загрози економічній 

безпеці можуть вплинути не тільки на економічний стан країни, але обмежити 

економічні інтереси людини й суспільства в цілому, створюючи небезпеку 

руйнування національних цінностей і національного способу життя. Основною 

тенденцією подальшого економічного розвитку суспільства є поєднання 

економічної безпеки держави та економіки добробуту суспільства в єдину цільову 

функцію, яка повністю розкриває і реалізує економічний потенціал держави та 

суспільства. Рівень добробуту країни є основою для прийняття певних державних 

рішень в соціально-економічній сфері.  

Зазначено, що економічна безпека добробуту – забезпечення захищеності 

інтересів і формування сприятливих умов для забезпечення високого рівня життя 

і добробуту суспільства в рамках реалізації Державної стратегії економічної 

безпеки. Визначено місце економічної безпеки добробуту в системі національної 

безпеки – високий рівень її реалізації є плацдармом для зміцнення і подальшого 

розвитку інших складових економічного життя країни.  

Якість життя являє собою складну синтетичну категорію, що акумулює всі 

істотні для особистості умови існування, рівень розвитку і ступінь задоволення 

всього комплексу матеріальних і нематеріальних потреб і інтересів людей. Задля 

підвищення рівня та якості життя населення, громадського добробуту, важливо 

забезпечити національну економічну безпеку і визначитися з пріоритетними 

напрямками подолання передбачуваних наслідків. Від держави вимагається 

постійний контроль та моніторинг соціально-економічної ситуації, який має бути 

безперервним, своєчасним і достовірним. 

Ключові слова:  безпека,  національна  безпека,  якість життя,  рівень життя, 
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NATIONAL WELL-BEING IN THE CONTEXT OF THE STATE ECONOMIC 

SECURITY ENSURING 

Abstract. Under conditions of aggravation of external and internal contradictions 

of economic character, importance of increase of the state national security level, an 

urgent need of search of system algorithm for construction of integral paradigm of 

economic security appears. The envisaged threats to economic security can affect not 

only the economic condition of the country, but limit the economic interests of a human 

and society as a whole, creating the danger of destroying national values and national 

way of life. The main trend of further economic development of society is the 

connection of economic security of the state and the welfare economy of society in a 

single target function, which fully reveals and realizes the economic potential of the 

state and society. The level of the country’s welfare is the basis for making certain 

government decisions in the socio-economic sphere. 

It has been noted that economic security of welfare is ensuring the protection of 

interests and creating favorable conditions for ensuring a high standard of living and 

welfare of society in the implementation of the State Strategy for Economic Security. 

The place of economic security of welfare in the system of national security has been 

determined – the high level of its realization is a springboard for strengthening and 

further development of other components of the country’s economic life.  

Improvement of the efficiency of public administration is one of the prerequisites 

for ensuring of sustainable socio-economic development of the country, region and 

improvement of the population’s welfare. In order to improve the standard and quality 

of life of the population, public welfare, it is important to ensure national economic 

security and to determine the priority areas for overcoming the expected consequences. 

The state is required to control constantly and monitor the socio-economic situation, 

which must be continuous, timely and reliable. 

Keywords: security, national security, quality of life, living standard, national 

welfare. 

Постановка проблеми.  В   умовах   загострення   зовнішніх   і   внутрішніх 
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протиріч економічного характеру, важливості підвищення рівня національної 

безпеки держави, виникає нагальна потреба пошуку системного алгоритму 

побудови цілісної парадигми економічної безпеки. Вона повинна будуватися на 

основі методологічних і практичних засад в контексті сучасних викликів 

економічному добробуту суспільства як основної мети, умови і інструменту 

ефективної економічної безпеки щодо досягнення державою визнання на 

міжнародній економічній і геополітичній арені. Оскільки економічна безпека є 

головним компонентом системи національної безпеки, розробка ключових 

напрямків подолання передбачуваних наслідків від ситуації, що склалася на 

світовій арені є державним завданням на всіх рівнях управління народним 

господарством. В таких умовах дієвим і основним трендом подальшого 

економічного розвитку суспільства є поєднання економічної безпеки держави та 

економіки добробуту суспільства в єдину цільову функцію, яка повністю 

розкриває і реалізує економічний потенціал держави та суспільства. 

Загальнонаукова і методологічна проблематика по національній економічній 

безпеці розглядається переважно на макрорівні, а теоретичні та прикладні 

дослідження її забезпечення в рамках економіки добробуту поки не знайшли 

свого відображення в наукових працях. Вимагають розв’язання проблеми 

зміцнення національної економічної безпеки в рамках концепції економіки 

добробуту з дотриманням наявних і напрацюванням нових критеріїв парадигми 

економічної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Добробут життя населення як 

комплексний індикатор, містить в собі аналіз і оцінку соціального та 

економічного стану країни. Підвищення добробуту в нашій країни було і 

залишається актуальним завжди, особливо у сучасному стані під час зниження 

темпів розвитку, економічної та політичної нестабільності, великим темпом 

інфляції та інше. Саме такі умови мають негативний вплив на добробут 

населення, що призводять до незбалансованого розвитку регіонів нашої країни, 

тим самим унеможливлюють забезпечення їх сталого розвитку. Питанням 

поліпшення стану добробуту держави займалися такі науковці, як 

Длугопольський О.В. [5], Мандрикіна А.С. [7], Притула Х.М. [8], Романюк І. [9], 

Савченко Т.Г., Куляк А.І., Куляк І.І. [10], Харазішвілі Ю.М., Грішнова О.А. [11] та 

інші. 

Отже, вивчення динаміки й оцінка рівня національного добробуту, його 

прогнозування, надзвичайно важливо для сталого, збалансованого і 

поступального розвитку суспільства в цілому. 

Мета статті – розглянути складові рівня та якості життя населення, з’ясувати 

ознаки національного добробуту як ключового постулату національної безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Згідно із Законом України ««Про національну 
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безпеку України», національна безпека України – це захищеність державного 

суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та 

інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз [1]. 

Основними компонентами національної безпеки є економічна, соціальна, 

військова, екологічна, інформаційна безпека. Економічна безпека, що є основною 

складовою національної безпеки покликана забезпечити належне функціонування 

і розвиток держави за допомогою економічних інструментів. 

Відповідно до в Методичних рекомендацій щодо розрахунків рівня 

економічної безпеки України, що затверджені в Наказі Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року [2], економічна безпека – це 

стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та 

зовнішніх загроз, забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому 

економічному середовищі та характеризує здатність національної економіки до 

сталого та збалансованого зростання.  

Передбачувані загрози економічній безпеці можуть вплинути не тільки на 

економічний стан країни, але обмежити економічні інтереси людини й 

суспільства в цілому, створюючи небезпеку руйнування національних цінностей і 

національного способу життя. Підвищення добробуту населення проголошено 

важливим політичним пріоритетом Української держави. Проте офіційна 

статистика та дані соціологічних досліджень засвідчують наявність соціальної 

стратифікації, майнового розшарування суспільства, невдоволеність значної 

частини населення матеріальним становищем своєї родини. При цьому 

справедливим буде твердження про те, що «суспільний добробут, до досягнення 

якого прагне держава і буде тією метою, досягнення якої покликана забезпечити 

економічну безпеку».  

Одним з методів оцінки ефективності діяльності державних органів 

управління ґрунтується на оцінці загальної соціальної ефективності, що 

виражається в рівні і якості життя населення регіону, країни. Якість життя являє 

собою складну синтетичну категорію, що акумулює всі істотні для особистості 

умови існування, рівень розвитку і ступінь задоволення всього комплексу 

матеріальних і нематеріальних потреб і інтересів людей. Найбільш важливими 

складовими елементами якості життя виступають такі показники економічного 

добробуту населення, як доходи й заощадження, рівень соціального забезпечення 

і споживання матеріальних благ і послуг. Крім того, воно містить у собі умови 

праці й зайнятості, побуту і дозвілля, житлові умови, стан здоров'я, освіту, 

екологічну та соціальну безпеку життєдіяльності. 

Сам термін «якість життя» з'явився в середині 50-60 років XX століття, коли 

стало очевидним, що категорія «рівень життя» не відображає весь комплекс умов 

існування і рівень добробуту населення. Проблема полягала в тому, що викликане 
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стійким економічним розвитком зростання матеріального добробуту населення 

спричинило одночасно ряд нових небажаних явищ, таких як погіршення 

екологічної ситуації та посилення соціальної напруженості. Це стало доказом 

того, що економічне зростання не може служити єдиним мірилом прогресу і 

добробуту. Рівень та якість життя є основним показником ефективної економічної 

та соціальної політики держави. Складовими якості життя населення можуть 

виступити такі інтегральні індикатори, що відображають найбільш суттєві 

сторони життєдіяльності населення. 

1. Добробут населення, який акумулює приватні показники, що

відображають ступінь задоволення матеріальних потреб населення. Матеріальний 

аспект добробуту характеризується показниками доходів, поточного споживання і 

заощаджень населення (величина доходів в реальному вираженні, їх розподіл за 

напрямками використання за різними соціально-економічним групам населення, 

структура споживчих витрат населення, наявність в домашніх господарствах 

споживчих товарів тривалого користування, накопичення матеріальних і 

грошових цінностей), а також такими макроекономічними показниками, як ВВП 

на душу населення, фактичне кінцеве споживання домашніх господарств, індекс 

споживчих цін, рівні безробіття і бідності. 

2. «Якість» населення, забезпечена системою охорони здоров'я та освіти,

інтегрує такі його властивості, як здатність до відтворення (народжуваність, 

смертність, захворюваність, інвалідність, очікувана тривалість життя), здатність 

утворювати й зберігати сім'ї, рівень освіти й кваліфікації.  

3. Умови життя населення, що включають характеристики житлових умов,

забезпеченість населення потужностями інфраструктури та комунікаціями, 

використання вільного часу, соціальної та географічної мобільності. 

4. Соціальна та екологічна безпека, яка відображає умови забезпечення

безпеки життя, фізичну і майнову безпеку, а також характеризуються 

кліматичними умовами, даними про забруднення повітряного простору, води, про 

якість ґрунту, рівні біорізноманіття. 

5. Умови для різнобічного розвитку особистості, що відбиваються в стані

духовного життя, наявності різних свобод і умов для самоактуалізації 

особистості, наявність ефективної системи управління і влади, стан культури, 

спорту. 

У зв'язку з тим, що стан якості життя населення опосередковано відображає 

ефективність діяльності різних владних структур, державних органів управління, 

надається велике значення проблемі його вимірювання й оцінки. Особливо велику 

увагу при цьому приділяється таким питанням, як складові елементи категорії 

«якість життя», їх угруповання за окремими компонентами, методи вимірювання, 

а    також   побудова   інтегральних   моделей,   що    відображають   якість    життя 
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 населення. 

Поліпшення якості життя населення, на думку А. Бурдуна [4], досягається 

через соціально-економічний розвиток, який включає: 

− підвищення доходів, поліпшення здоров’я населення і підвищення рівня

його освіти; 

− створення умов, що сприяють зростанню самоповаги людей унаслідок

формування соціальної, політичної, економічної та інституційної систем, 

орієнтованих на пошану людської гідності; 

− збільшення свободи людей, зокрема їх економічної свободи В умовах

актуалізації зовнішніх і внутрішніх викликів і загроз потрібно знайти такий 

ключовий параметр у сфері економічної безпеки, вплив на який, в рамках його 

зміцнення і розвитку, дозволить країні вийти на якісно новий рівень протидії 

зовнішнім і внутрішнім викликам і забезпечення національних інтересів. На 

підставі проведених досліджень таким є економіка добробуту, що більш детально 

аналізується нижче. 

Добробут є метою і функцією економіки, а економічна безпека добробуту – 

фундаментом, основою сильної конкурентоспроможної країни, міцного 

оборонного потенціалу, гідного міжнародного визнання держави. [6]. Під 

добробутом економісти розуміють сукупність умов життєдіяльності людини, які 

створюються під час виробництва, розподілу, обміну, споживання, формують 

ієрархію потреб та визначають рівень їх задоволення. Рівень добробуту країни є 

основою для прийняття певних державних рішень в соціально-економічній сфері. 

Добробут населення – це один з найважливіших соціально-економічних 

категорій, багатогранний фактор, що стримує або сприяє людському розвитку, 

створює додаткові стимули або навпаки обмежую людські можливості щодо 

реалізації активної економічної поведінки. Зростання суспільного добробуту 

населення залежить від задоволення потреб людей, рівень яких стрімко зростає та 

якісно змінюється. Саме сукупність матеріальних, соціальних та духовних умов 

відображає рівень та якість життя населення. Процес задоволення потреб 

суспільства матеріальними й духовними благами є кінцевою метою 

функціонування будь-якої економічної системи [5]. 

Проблеми вимірювання рівня життя населення є предметом досліджень 

міжнародних експертів і в контексті сучасної концепції національного добробуту. 

У міжнародній статистиці використовуються різні визначення національного 

добробуту як поняття, що характеризує цільові, матеріальні й суб'єктивні аспекти 

вимірювань, засновані на різних за змістом концептуальних підходах: 

− добробут як мету досягнення високого рівня і якості життя щодо

нормативних критеріїв; 

− добробут як наявність можливостей реалізації індивідуальних переваг;
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− добробут як категорія, заснована на суб'єктивних

− індивідуальних оцінках задоволеності рівнем життя.

У методологічних розробках авторитетних міжнародних організацій, зокрема

ООН, в складі показників, що характеризують рівень національного добробуту 

населення, включені й компоненти, які стосуються вимірюванні рівня життя 

населення. У їх складі виділяються блоки, що характеризують такі аспекти 

вимірювань: 

− стану фізичного здоров'я;

− наявності ресурсів для підвищення рівня і якості життя населення;

− наявності сприятливого соціального середовища;

− умов безпеки;

− можливостей і свободи вибору і дій [3].

В умовах поглиблення кризових явищ в економіці, прагнення країни до

світових стандартів життя, найвищий пріоритет у державній політиці та економіці 

набуває економіка добробуту, основні положення якої залучають все більшу увагу 

з боку вчених та економістів в області національної економічної безпеки. 

Вимагають вирішення такі системні проблеми як демографічна криза, проблема 

екології й перерозподілу ресурсів, розподіл доходів і низький рівень купівельної 

спроможності населення, житлова проблема, формування середовища добробуту 

та інші. 

Добробут суспільства додає якісну змістовність економічної безпеки, як 

специфічної суспільної форми. В такому форматі економічна безпека набуває 

нових властивостей, при цьому економічна безпека добробуту постає як складова 

національної економічної безпеки в рамках зовнішніх і внутрішніх загроз. 

Уточнення і розширення бази національних інтересів набуває особливого 

значення в системі національної економічної безпеки, доповнення її складових 

забезпечує більш повну її реалізацію. З огляду на все вищесказане, ми можемо 

визначити місце економічної безпеки добробуту в системі національної безпеки – 

високий рівень її реалізації є плацдармом для зміцнення і подальшого розвитку 

інших складових економічного життя країни. 

Національний добробут населення нерозривно пов'язане з безпекою. 

Спочатку люди захищали свій добробут, свої інтереси, як від зовнішніх, так і від 

внутрішніх ворогів, намагалися мінімізувати зовнішні загрози й небезпеки. 

Благополуччя і безпеку пов'язані також з вступом в силу процесу розвитку 

суспільства, де категорія добробуту містить чинники розвитку, а категорія 

безпеки – забезпечення захисту розвитку суспільства. Ці дефініції об'єднує також 

мета існування суспільства – досягнення високого рівня розвитку в відповідно до 

національних інтересів. 

Отже, економічна  безпека  добробуту – забезпечення захищеності інтересів і 
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формування сприятливих умов для забезпечення високого рівня життя і 

добробуту суспільства в рамках реалізації Державної стратегії економічної 

безпеки. 

Неможливо повно відобразити всі причинно-наслідкові зв'язки й фактори 

впливу та підпорядкування економічної безпеки добробуту без того, щоб не 

визначити системність цього поняття. Це підтверджується рамковими й 

програмних документів економічного розвитку держави, висловлюваннями 

відомих міжнародних економістів і нобелівських лауреатів з економіки. Система 

економічної безпеки добробуту є цілою низкою чинників, умов і явищ, які 

створюють і реалізують механізм стабільного і прогресуючого функціонування 

економіки добробуту, мінімізуючи загрози й небезпеки, актуалізуючи нові 

можливості розвитку. А в перспективі, за умови продовження розвитку 

громадянського суспільства, економіка добробуту і безпеку її реалізації 

отримають важливе місце в першочергових теоретико-прикладних дослідженнях. 

В Україні для оцінки добробуту населення переважно використовують 

нормативні показники прожиткового мінімуму та середнього розміру заробітної 

плати (пенсії), які не зовсім відповідають ринковим умовам розвитку економіки та 

структурі доходів домогосподарств, не беруть до уваги опосередковані та 

суб’єктивні оцінки, які дають більш комплексну характеристику соціального 

добробуту. 

Соціально-економічне становище населення України погіршується через 

економічну кризу, а це у своєю чергою позначається на рівні соціальної й 

політичної стабільності суспільства, вимагає вжиття відповідних заходів і 

втілення соціальних програм, які б сприяли піднесенню рівня життя як усього 

суспільства, так і соціально уразливих груп населення. Такі політичні завдання 

зумовлюють посилення наукового інтересу до соціального добробуту як 

суспільного феномену, теоретичного обґрунтування державної політики із 

забезпечення такого добробуту. 

Висновки: 

1. В розвиненому суспільстві безпека держави й суспільства є функцією

забезпечення добробуту і безпеки людини. Оскільки економічна безпека є 

головним компонентом системи національної безпеки, розробка ключових 

напрямків подолання передбачуваних наслідків від ситуації, що склалася на 

світовій арені є державним завданням на всіх рівнях управління народним 

господарством. Для посилення економічної безпеки необхідно враховувати 

наявний досвід закордонних країн з урахуванням орієнтації на інноваційний 

розвиток і підвищення якості життя населення. 

2. Підвищення ефективності державного управління є однією з передумов

забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни, регіону і 
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підвищення добробуту населення. Задля підвищення рівня та якості життя 

населення, громадського добробуту, важливо забезпечити національну 

економічну безпеку і визначитися з пріоритетними напрямками подолання 

передбачуваних наслідків. Від держави вимагається постійний контроль та 

моніторинг соціально-економічної ситуації, який має бути безперервним, 

своєчасним і достовірним.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Анотація. В статті розглядаються питання нормативно-правового 

забезпечення якості загальної середньої освіти. Проаналізовано діяльність закладу 

освіти з точки зору правового аспекту. Визначено, що нормативно-правове 

забезпечення це засоби, способи і прийоми, що забезпечують як підвищення 

якості освіти, інновацій, ефективності та стабільності освітніх процесів, а також 

реалізацію намічених проектів, планів і визначення шляхів вдосконалення 

особистості в освітньому процесі. Виявлено, що нормативно-правове 

регулювання сфери загальної середньої освіти в Україні є сукупністю правових 

засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних 

відносин в сфері освіти. Формування з урахуванням європейських стандартів і 

міжнародного досвіду прогресивної нормативно-правової бази, в першу чергу, 

щодо забезпечення якості освіти є перш за все одним з основних чинників, що 

забезпечують реалізацію прав людини на якісну освіту. Зазначено, що до керівних 

органів та установ, які здійснюють в межах повноважень, забезпечення якості 

освіти в сфері загальної середньої освіти, відносяться центральний орган 

виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його спеціально уповноважені 

територіальні органи, які проводять зовнішнє незалежне оцінювання своїх 

регіональних відділень, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування, акредитованих професійних об'єднань, інших акредитованих 

юридичних осіб, які здійснюють незалежну оцінку якості освіти та освітньої 

діяльності закладів освіти. Автором наголошено, що Україні сформована достатня 

правова база яка скерована на виконання стратегічних завдань в системі якості 

освіти відповідних для демократичного суспільства.  

Ключові слова: загальна середня освіта, нормативно-правові акти, засади 

забезпечення якості загальної середньої освіти. 
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REGULATORY AND LEGAL PRINCIPLES OF QUALITY ASSURANCE OF 

GENERAL SECONDARY EDUCATION 

Abstract. The article considers the issues of regulatory and legal quality assurance 

of general secondary education. The activity of the educational institution is analyzed 

from the point of view of the legal aspect. It is determined that regulatory support is a 

means, methods and techniques that provide both improving the quality of education, 

innovation, efficiency and stability of educational processes, as well as the 

implementation of planned projects, plans and identifying ways to improve personality 

in the educational process. 

It is revealed that the normative-legal regulation of the sphere of general secondary 

education in Ukraine is a set of legal means by means of which the legal regulation of 

public relations in the sphere of education is carried out. The formation of a progressive 

regulatory framework, taking into account European standards and international 

experience, primarily to ensure the quality of education is primarily one of the main 

factors ensuring the implementation of human rights to quality education. 

It is noted that the governing bodies and institutions that carry out within the 

powers to ensure the quality of education in general secondary education include the 

central executive body for quality assurance of education and its specially authorized 

territorial bodies that conduct external independent evaluation of their regional offices, 

local state administrations and local governments, accredited professional associations, 

other accredited legal entities that carry out an independent assessment of the quality of 

education and educational activities of educational institutions. 

The author emphasizes that Ukraine has a sufficient legal framework aimed at 

fulfilling strategic objectives in the quality of education system appropriate for a 

democratic society. 

Keywords: general secondary education, regulations, principles of quality 

assurance of general secondary education. 

Постановка проблеми. У період реформування системи освіти в Україні 

актуальним є питання щодо оптимізації діяльності загальної середньої освіти. 

Одним з пріоритетних напрямків реалізації принципів сучасної освітньої політики 

є вдосконалення нормативно-правового регулювання сфери освіти та освітньої 

діяльності. На сьогоднішній день нормативно-правове забезпечення якості 
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загальної середньої освіти та його відповідність законодавству на різних рівнях є 

об'єктом підвищеної уваги у сфері управління освітою з боку державних органів 

контролю та нагляду, керівників, учасників освітньої діяльності та громадськості. 

У зв'язку з процесами, які відбуваються в суспільстві виникає необхідність в 

поліпшенні нормативно-правової бази системи загальної середньої освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій Дослідженням державного 

управління загальної середньої освіти займались такі вчені та дослідники, як 

В. Кременець, В. Луговий, Т. Лукіна, В. Лунячек, Н. Мельтюхова, Н. Нижник, 

В. Огнев’юк, Г. Одінцова, І. Семенець-Орлова та ін. 

Мета статті визначити сутність та зміст нормативно-правового забезпечення 

якості загальної середньої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Нормативно-правове забезпечення це засоби, 

способи і прийоми, які забезпечують підвищення якості освіти, ефективність та 

стабільність освітніх процесів, а також реалізацію запланованих проєктів і 

визначення шляхів вдосконалення особистості в освітньому процесі. Потреба у 

вдосконаленні нормативно-правової бази в системі загальної середньої освіти 

визначено радикальними змінами, які пов'язані з соціально-економічними, 

політичними та освітньо-прогностичними умовами в Україні. 

Варто наголосити, що нормативно-правове регулювання сфери загальної 

середньої освіти в Україні – це сукупність правових засобів, за допомогою яких 

здійснюється правове регулювання суспільних відносин в сфері освіти. Правові 

норми, які здійснюють регулювання суспільних відносин формують систему з 

характерною для неї ієрархією рівнів, зв'язків і структури. Формування з 

урахуванням європейських стандартів і міжнародного досвіду прогресивної 

нормативно-правової бази, в першу чергу, щодо забезпечення якості освіти є 

перш за все одним з основних чинників, що забезпечують реалізацію прав людини 

на якісну освіту [1]. 

На думку Ю. Битяка нормативно-правове регулювання – це один з головних 

інструментів реалізації державної політики (як на регіональному, так і на 

державному рівні). Сфера державної політики в Україні традиційно охоплює 

систему цілей і пріоритетів розвитку країни, соціальної сфери, економіки, 

суспільства, сформованою державною владою [1]. 

Україна закріпила суспільну і державну значущість загальної середньої 

освіти та освіти  в цілому за допомогою прийняття відповідних статей 

Конституції [2], а також Законів України “Про освіту” [3], “Про внесення змін до 

законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо 

організації навчально-виховного процесу”, “Про повну загальну середню освіту” 

[4], та  інших актів законодавства у сфері освіти і науки, міжнародних договорів 

України  утворюють   систему  освітнього   законодавства   нормативно-правових  



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 3(9) 2021 

64 

документів. 

За дотриманням законодавства у сфері освіти спостерігають управлінці, які 

виконують відповідні заходи контролю. В першу чергу, вони перевіряють вміст 

нормативно-правової бази, а потім як вона реалізується. 

Основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є: 

 управління суспільними відносинами, що виникають у процесі реалізації 

права людини на повну загальну середню освіту; 

 забезпечення права людини на доступність та безоплатність здобуття 

повної загальної середньої освіти; 

 забезпечення необхідних умов для функціонування та розвитку системи 

загальної середньої освіти; 

 зобов’язання громадян України на здобуття повної загальної середньої 

освіти; 

 якість повної загальної середньої освіти та якість освітньої діяльності; 

 визначення структури та змісту повної загальної середньої освіти; 

 визначення органів управління у галузі загальної середньої освіти та їх 

повноважень; 

 визначення прав та обов’язків учасників освітнього процесу; 

 встановлення відповідальності за порушення законодавства України про 

загальну середню освіту [4]. 

Отже, кожному громадянину забезпечується доступність та якість повної 

загальної середньої освіти. Державні органи управління і установи, що 

здійснюють контроль якості освіти в сфері загальної середньої освіти, включають 

центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його 

спеціально уповноважені територіальні органи, які проводять зовнішнє незалежне 

оцінювання своїх регіональних відділень, місцеві державні адміністрації,а також 

органи місцевого самоврядування, акредитовані професійні організації, інші 

акредитовані юридичні особи, які проводять незалежну оцінку якості освіти та 

освітньої діяльності освітніх установ. 

Центральним галузевим органом виконавчої влади, відповідальним за 

розробку та реалізацію державної політики в системі загальної середньої освіти є 

Міністерство освіти і науки України (далі – МОН). Його повноваження та функції 

полягають в участі у визначенні державної політики в галузі освіти, науки, 

професійної підготовки, розробці програми розвитку освіти та державних 

стандартів освіти. Також МОН встановлює державні стандарти знань з кожного 

предмета, визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового 

забезпечення навчальних закладів, здійснює навчально-методичне керівництво, 

контроль за дотриманням державних стандартів освіти, державне інспектування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20?find=1&text=%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#w1_4
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Окрім вищезазначених функцій міністерство забезпечує зв’язок із закладами 

освіти, державними органами інших країн з питань, які входять до його 

компетенції, розробляє умови прийому до навчальних закладів, забезпечує випуск 

підручників, посібників, методичної літератури, розробляє проєкти положень про 

навчальні заклади, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, організовує 

атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм 

кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань, здійснює керівництво 

державними навчальними закладами, тощо [5, с. 53-54]. 

Варто відмітити, що в Україні здійсню є контроль за дотриманням 

відповідності рівня якості у сфері загальної середньої освіти  Незалежний центр 

оцінювання якості освіти. Це державна установа, яка здійснює зовнішнє 

незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому 

рівні, а також проводить моніторингові дослідження якості освіти. 

Забезпеченню якості повної загальної освіти присвячено Розділ VI Закону 

України “Про повну загальну середню освіту”. Законом передбачено компоненти 

та систему забезпечення якості загальної середньої освіти, яка включає: 

 внутрішню систему забезпечення якості освіти (в закладах освіти); 

 систему зовнішнього забезпечення якості освіти; 

 систему забезпечення якості в діяльності органів управління та 

установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти [4]. 

 Законом України “Про освіту”, також, передбачена подібна система 

забезпечення якості освіти, проте на відміну від попереднього закону, сучасний 

нормативно-правовий акт розширив перелік процедур та заходів, що проводяться 

для забезпечення системи якості освітньої діяльності, зокрема загальної середньої 

освіти. 

Отже, якісна загальна середня освіта відповідає за процес засвоєння учнями 

необхідних знань, навичок і умінь, формування поглядів та світогляду для 

інтелектуального, фізичного й соціального розвитку особистості для гідного 

існування в сучасному світі. Формування загальноприйнятих цінностей заснована 

на принципах гуманізму, взаємоповаги в інтересах сім'ї, суспільства і держави.  

Також варто відмітити, що провідну роль у системі якості освіти в Україні 

покладено на професійно підготовлених кадрів. До педагогічної діяльності 

долучаються особи знання, уміння і навички яких відповідають критеріям 

державних стандартів та мають відповідну освіту та професійну підготовку у 

необхідній сфері. Діючим законодавством України, положенням та статутами 

відповідних закладів освіти визначаються професійні права й обов'язки 

педагогічних працівників під час їх виконання [7]. Окрім того, законодавець 

визначає період навчання, загальну організацію навчального процесу, права та 

обов’язки кожного з учасників освітнього процесу. 
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Варто наголосити, що якісна загальна середня освіта, зокрема, повинна 

відповідати вимогам державного стандарту, яким визначено компоненти і зміст 

освіти, встановлює державні вимоги до випускників. 

Проведений аналіз дає підстави сказати, що в Україні за роки незалежності 

були сформовані нормативно-правові засади які сприяли розвитку та якості 

системи загальної середньої освіти, серед яких конституційне визначення права 

громадян брати участь в управлінні державними справами; у законодавчих, 

підзаконних актах та інших нормативно-правових документах закріплено основні 

права що належать освітнім спільнотам на самоврядування, сформовано 

нормативні засади діяльності інших колегіальних та одноособових органах освіти, 

нормативно закріплено права широкого кола громадськості на співпрацю та 

контроль за діяльністю органів влади щодо якості освітнього процесу. 

Однак дослідження реального стану нормативної бази системи якістю 

загальної середньої освіти свідчить про необхідність більш детального 

вдосконалення її відповідно до сучасних вимог. Насамперед необхідною умовою є 

створення системи освіти, яка була б конкурентоспроможною до подібних 

закладів освіти ЄС, підтримувала та використовувала найкращі практики, як 

європейські, так і світові, з урахуванням сучасного розвитку українського 

суспільства, національних традицій та методів. Освіта є продуктом на ринку 

світових освітніх послуг. Тому, необхідно значно розширити вплив закладів 

освіти на створення людських ресурсів у всіх сферах соціальної діяльності, щоб 

створити широке коло висококваліфікованих кадрів, які відповідали б сучасним 

вимогам світового ринку праці. 

Висновок. Таким чином, аналізуючи нормативно-правові акти управління 

якістю в загальній середній освіті, можна зробити висновок, що в Україні 

сформована достатня правова база яка скерована на виконання стратегічних 

завдань в системі якості освіти відповідних для демократичного суспільства. Ця 

основа охоплює сфери освіти з прав людини, громадянську освіту, міжкультурну 

освіту та вивчення світових проблем. 

Однак на шляху реформування освітнього процесу для задоволення сучасних 

потреб залишається ще багато питань, які потребують експертної уваги науковців, 

дослідників, та управлінців. Серед цих питань можемо виділити: підготовка 

педагогічних працівників відповідно сучасним вимогам, забезпечення якості 

культурної та політичної освіти для демократичного громадянства та освіти з прав 

людини, формування іміджевої системи загальної середньої освіти, постійний 

моніторинг системи громадянської освіти та ін. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

Анотація. Розглянуто концептуально-теоретичні підходи державного 

регулювання процесів забезпечення продовольчої безпеки в державах-членах 

Європейського Союзу та проаналізовано нинішній стан системи управління 

продовольчої безпеки в них. Проаналізовано діючу нормативно-правову базу 

державного регулювання процесів забезпечення продовольчої безпеки в 

державах-членах Європейського Союзу та додержання норм права людини на 

достатнє та якісне харчування. Визначено сучасні тенденції, а, також, характерні 

особливості розвитку систем забезпечення продовольчої безпеки у провідних 

країнах Європейського Союзу. Визначено специфічні риси участі окремих 

держав-членів Європейського союзу щодо питань забезпечення продовольчої 

безпеки держави у міжнародному просторі. Розкрито значення успішного 

функціонування системи забезпечення продовольчої безпеки держави у сучасних 

умовах. Досліджено комплекс управлінських заходів загальнонаціонального 

рівня, які використовуються розвиненими країнами Європейського Союзу для 

досягнення максимальної дієвості функціонування системи державного 

регулювання забезпечення продовольчої безпеки у державі. 

Обґрунтовано ключові проблеми та головні фактори, що впливають на 

забезпечення належного функціонування системи державного регулювання 

забезпечення продовольчої безпеки у країнах-учасницях Європейського Союзу та 

в Україні. Розкрито основні аспекти державного регулювання процесів 

забезпечення продовольчої безпеки в Україні відповідно до вимог Європейського 

Союзу. Визначено основні можливості використання успішного досвіду 

провідних країн-учасниць Європейського Союзу з питань державного 

регулювання процесів забезпечення продовольчої безпеки та пріоритетні напрями 

вдосконалення вищезазначених механізмів державного регулювання в Україні. 

Ключові слова: державне регулювання, продовольча безпека, Європейська 

спільнота. 
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EFFICIENCY OF STATE REGULATION OF FOOD SECURITY 

 

Abstract. The conceptual and theoretical approaches of state regulation of food 

security processes in the member states of the European Union are considered and the 

current state of the food security management system in them is analyzed. The current 

legal framework of state regulation of food security processes in the Member States of 

the European Union and compliance with human rights to adequate and quality nutrition 

is analyzed. The current trends, as well as the characteristic features of the development 

of food security systems in the leading countries of the European Union are identified. 

The specific features of the participation of individual member states of the European 

Union on issues of food security of the state in the international space are identified. 

The significance of the successful functioning of the food security system of the state in 

modern conditions is revealed. The complex of management measures of the national 

level which are used by the developed countries of the European Union for achievement 

of the maximum efficiency of functioning of system of the state regulation of 

maintenance of food safety in the state is investigated. The key problems and main 

factors influencing the proper functioning of the system of state regulation of food 

security in the member states of the European Union and in Ukraine are substantiated. 

The main aspects of state regulation of food security processes in Ukraine in accordance 

with the requirements of the European Union are revealed. The main opportunities for 

using the successful experience of the leading member states of the European Union on 

state regulation of food security processes and priority areas for improving the above 

mechanisms of state regulation in Ukraine are identified.  

Keywords: state regulation, food security, European Community. 

 

Постановка проблеми. Продовольча безпека у сучасних умовах 

функціонування будь-якої держави виступає однією з головних проблем в процесі 

формування комплексної концепції національної безпеки країни. Жодна країна 

світу не може уникнути залежність від інших країн без дієвого функціонування 

надійної та налагодженої системи постачання продовольства. Для посилення ролі 

країни у міжнародному економічному просторі та поліпшення загальної 

економічної ситуації у країні необхідне застосування виваженої 

загальнонаціональної стратегії у сфері забезпечення продовольчої безпеки. 

Неефективна державна діяльність у цій сфері може призвести до появи низки 
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негативних явищ: імпортозалежності національної економіки, втрату позиції 

вітчизняних товаровиробників на зовнішньому та внутрішньому ринках, а, також, 

спричинити загострення протиріч у суспільстві. Тому, використання дієвих 

механізмів державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки виступає 

одним із найбільш значимих напрямів для забезпечення сталого розвитку країни. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Необхідно відмітити значний 

інтерес у наукових колах щодо здійснення досліджень питань державного 

регулювання процесів забезпечення продовольчої безпеки в державах-учасницях 

Європейського Союзу, зокрема, обґрунтування найвагоміших аспектів 

управлінського впливу держави на рівень продовольчої безпеки держави. Серед 

науковців, які вивчають даний напрям, можна виділити наступних представників 

державно-управлінської науки: Я. Алєксеєва, М. Бабич, О. Вараксіна, В. Олійник, 

В. Панченко, Є. Стариченко, О. Фера-Клемонца, С. Щербина, В. Шойко,              

М. Шульга та інші. Незважаючи на значну кількість наукових розробок авторів 

щодо формування механізмів державного регулювання забезпечення 

продовольчої безпеки, необхідне здійснення детального розгляду процесів 

використання успішного досвіду держав-членів Європейського Союзу у цій сфері 

з метою його застосуаання в українських реаліях. 

Мета статті  узагальнення зарубіжного досвіду розвинених країн-учасниць 

Європейського Союзу з питань застосування дієвих механізмів державного 

регулювання процесів забезпечення продовольчої безпеки населення держави та 

визначення основних пріоритетних напрямів для України. 

Виклад основного матеріалу. Здійснення продовольчої політики держав-

учасниць Європейського Союзу має на меті досягнення високого рівня безпеки 

продовольства та дотримання міжнародних стандартів цього напряму, захист 

навколишнього природного середовища та здоров’я населення,а, також, 

формування єдиної системи механізмів державного регулювання забезпечення 

національної продовольчої безпеки її країн-членів. Функціонування даної системи 

має сприяти соціально-економічному розвитку країн та досягненню високих 

стандартів життя громадян; збільшенню продуктивності виробників 

сільськогосподарської продукції за допомогою технічного переоснащення 

основних фондів та раціоналізації використання факторів виробництва; 

забезпечення доступного рівня цін для споживачів на продовольство. Для цього у 

Європейському співтоваристві було розроблено спеціальний регламентуючий 

продовольчу політику документ  Білу книгу про продовольчу безпеку. Він 

передбачає низку заходів для оптимізації існуючих систем регулювання та 

забезпечення повного контролю за усіма етапами виготовлення продукції 1, с. 3. 

У ракурсі даної теми вважаємо за доцільне розглянути успішний досвід 

держав-учасниць    Європейського    Союзу   щодо   різних   форм   застосування 
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державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки: 

У Республіці Польщі функціонує спеціальна державна інституція, яка 

виконує функції підтримки ринкових цін та забезпечення можливості отримання 

фермерами додаткових прибутків за рахунок спеціальних державних програм 

тощо. 

Державне регулювання забезпеченням продовольчої безпеки в Чеській 

Республіці здійснюється за рахунок компенсаційної та інтервенційної підтримки 

вітчизняних товаровиробників. 

Розповсюдженою продовольчою політикою Республіки Болгарія виступає 

розширення економічної самостійності та саморегульованості вітчизняних 

виробників сільськогосподарської продукції, а, також, збільшення обсягів 

виробництва зерна та інших високоякісних сільськогосподарських товарів для 

належного задоволення потреб громадян протягом року 2, с.140-143. 

Особливості державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки 

Франції заключні у вигляді здійснення державної підтримки центральними 

органами виконавчої влади на науковими установами вітчизняних виробників 

продукції, зокрема, сільськогосподарської, та захист їх інтересів, розвитку 

сільських територій, захисту навколишнього природного середовища тощо. 

Сільськогосподарські товаровиробники Франції отримують державні субсидій з 

метою підвищення ефективності виробництва продукції, поліпшення умов їх 

життя, на підтримку родючості земель, а, також, одержують компенсаційні 

виплати за діяльність на територіях зі складними природними умовами. 

У свою чергу, Стратегія продовольчої безпеки Німеччини сприяє 

забезпеченню безпеки та якості продуктів харчування, гарантуванню прав 

споживачів продукції та врегулюванню спорів між виробниками продукції і 

споживачами. До того ж, підтримка фермерства відіграє важливу роль у процесі 

державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки даної країни. При 

цьому, фермерські господарства, що працюють на альтернативних джерелах 

енергії, мають право на звільнення на оподаткування на певний термін. 

Міністерства сільського та лісового господарства та інші наукові інституції 

Італії забезпечують державне регулювання у сфері забезпечення продовольчої 

безпеки вирішують проблеми, пов’язані з якістю та безпечністю продуктів 

харчування; підтримкою діяльності сільськогосподарських товаровиробників, 

особливо, органічне виробництво продукції; процедурами використання генно-

модифікованих продуктів на продовольчому ринку країни, захисту довкілля, 

підтримки розвитку рибного господарства та сільської місцевості 3, с 180-187. 

Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки Бельгії здійснюється 

центральними органами виконавчої влади та спеціалізованими агентствами різних 

рівнів з метою забезпечення високої якості харчової продукції, зокрема, на 
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сьогоднішній день, діє загальнонаціональна програма по відстежуванню і 

перешкоджанню виникнення залишкових речовин ветеринарних препаратів у 

м’ясних продуктах; усунення ризиків для здоров’я та самопочуття споживачів 

харчових продукції, що досягається за рахунок проведення жорсткого контролю 

та стандартизації на всіх етапах виробництва 4, с. 46. 

Уряд Литовської Республіки використовує механізми державного 

регулювання забезпечення продовольчої безпеки, в основному, з метою 

підтримки вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської продукції 

шляхом введення квотування у процесі закупівель сільськогосподарської 

продукції, сприяння інвестування фермерських господарств та захисту їх 

інтересів, підтримки балансу експорту та імпорту сільськогосподарської 

продукції та продуктів харчування, здійснення жорсткого контролю якості 

продуктів харчування тощо. 

Державна політика Словенії у сфері забезпечення продовольчої безпеки 

направлена на сприяння стабілізації роботи харчової промисловості держави та 

виробництва безпечної продукції, підвищення рівня якості продуктів та зниження 

цін на них, збереження родючості земель сільськогосподарського призначення та 

їх захист від забруднення та нераціонального використання, підвищення рівня 

конкурентоспроможності продукції сільськогосподарських товаровиробників, 

збереження біорізноманіття та захисту довкілля за рахунок проведення 

систематичного контролю, сприяння інвестування даної сфери та надання 

субсидій та компенсацій фермерам 5, с. 75-78. 

Необхідно, акцентувати увагу на особливостях функціонування системи 

державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні: державна 

підтримка здійснюється через фінансування лише тих сільськогосподарських 

товаровиробників, які виготовляють експорторієнтовану продукцію; через 

відсутність жорсткого контролю на всіх етапах виробництва продукції та 

запровадження мораторію на перевірки бізнесу – рівень продовольчої безпеки 

країни та рівень якості продукції залишаються низькими; нині проходить процес 

поступової імплементації до європейських стандартів процедур забезпечення 

продовольчої безпеки країни; скасовано державне регулювання цін на продукти 

харчування; відсутність сприятливих умов для підтримки малого та середнього 

сільськогосподарського бізнесу. Отже, недосконалість механізму державного 

регулювання даної сфери в Україні призводить до зниження темпів розвитку 

держави 6, с. 119-126. 

Доцільним є вдосконалення механізмів державного регулювання 

забезпечення продовольчої безпеки України з урахуванням зарубіжного досвіду у 

таких напрямах: 

−  перерозподілити  бюджетні  кошти  з  метою  реалізації екологобезпечного 
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соціально орієнтованого розвитку сільської місцевості; 

 застосовувати відповідальними органами публічної влади принципи 

індикативного регулювання, які полягають у переході на дорадче, рекомендаційне 

та консультаційне регулювання даної сфери від жорсткого директивного 

управління; 7; 8 

 оптимізувати процеси державного регулювання цін, використовуючи 

інтервенційні механізми; 

 підтримувати розвиток агропромислового комплексу країни шляхом 

кредитування фермерської діяльності, введення процедур страхування врожаїв, 

запровадження компенсаційної системи, надання субсидій та податкових пільг 

для сільськогосподарських товаровиробників 

 сприяти здійсненню експорту надлишкової продовольчої продукції; 

 проводити політику протекціонізму у контексті імпортних операцій 

продовольчих товарів; 

 ввести обов’язкову процедуру сертифікації продовольчих товарів; 

 посилити контроль за якістю та безпечністю продукції на всіх етапах 

виробництва; 

 імплементація вимог технічних регламентів згідно з вимогами 

Європейської спільноти. 

Висновки. Отже, за умови застосування успішного досвіду держав-учасниць 

Європейського Союзу в Україні щодо державного регулювання забезпечення 

продовольчої безпеки можна досягти позитивних результатів, в тому числі, це 

сприятиме покращенню іміджу та зміцненню продовольчої незалежності 

вітчизняних виробників продукції на зовнішньому та внутрішньому ринках,  

підвищенню експортних можливостей та зміцненню експортного потенціалу 

вітчизняних товаровиробників, підвищенню якості харчової продукції, 

розширенню можливостей країни для виходу вітчизняних продовольчих товарів 

на світовий ринок сировини і продовольства, а, також, збільшенню стимулів та 

мотивацій сільськогосподарських виробників до праці та розвитку бізнесу. 
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ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СТРАЙК ЯК 

ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Анотація. У статті проаналізований історичний розвиток нормативно-

правових механізмів регулювання конституційного права на страйк як основи 

розвитку публічного управління 

Обґрунтовано, що у системі публічного управління неоднозначність 

конституційно-правового регулювання права на страйк – пряме та опосередковане 

– обумовлене об’єктивними чинниками, має свої особливості, які надають нам

можливість виокремити такі групи зарубіжних країн: у ряді європейських держав 

воно прямо передбачено конституціями та, як правило, деталізовано у законах, що 

прийняті у розвиток положень основного закону суспільства і держави. 

Значущість прав другого покоління, включно і права на страйк, була визнана 

хронологічно у другу чергу, а саме після визнання прав першого покоління – на 

життя, гідність, особисту недоторканність тощо. Виходячи з цього, інкорпорація 

даного права у національне законодавство головним чином відбулася у тих 

державах, де зміна політичного режиму супроводжувалася прийняттям нових 

конституцій, що відображали міжнародні правові стандарти (приклад – країни 

колишнього соціалістичного табору, серед яких і Україна, а також Іспанія, 

Португалія, Туреччина тощо); право на страйк передбачено конституціями, але 

прямо не проголошується. Такий підхід характерний для тих країн, де зміни у 

законодавстві за своєю прогресивністю багато в чому випереджали свою епоху 

(Конституції Франції 1946 та 1958 рр., Італії 1947 р.), в силу чого законодавець 

намагався обмежити бурхливий розвиток суспільних відносин, або ж для тих 

держав, де через слабкість демократичних традицій існувала небезпека 

зловживань цим правом (Албанія, Польща, Угорщина) та інші; зарубіжні країни, в 

яких право на страйк прямо не закріплене, однак виводиться із конституційних 

положень про право на об'єднання (асоціацію) – ФРН, Японія, Фінляндія, Швеція;  
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не регламентовано навіть законодавчо, а суттєву роль при визначенні 

досліджуваного права відіграють: а) судова практика (Бельгія, Велика Британія, 

Данія, Люксембург) й здебільшого базується на принципі "дозволено те, що не 

заборонено"; б) національно-культурні традиції (Узбекистан, Туркменістан). 

Ключові слова: публічне управління, конституційні права, право на страйк, 

розвиток системи трудових відносин, нормативно-правові механізми публічного 

управління.  
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THE EVOLUTION OF THE FORMATION OF LEGAL REGULATION OF 

THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO STRIKE AS A BASIS FOR THE 

DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION 

Abstract. The article analyzes the historical development of legal mechanisms for 

regulating the constitutional right to strike as a basis for the development of public 

administration. 

The author substantiates that in the system of public administration the ambiguity 

of constitutional and legal regulation of the right to strike - direct and indirect - due to 

objective factors, has its own features that allow us to distinguish the following groups 

of foreign countries: in some European countries it is directly provided by constitutions 

and , as a rule, are detailed in the laws accepted in development of provisions of the 

basic law of a society and the state. The importance of the rights of the second 

generation, including the right to strike, was recognized chronologically in the second 

place, namely after the recognition of the rights of the first generation - to life, dignity, 

personal integrity and so on. Based on this, the incorporation of this right into national 

legislation took place mainly in those countries where the change of political regime 

was accompanied by the adoption of new constitutions that reflected international legal 

standards (for example - the former socialist camp, including Ukraine and Spain, 

Portugal, Turkey, etc.); the right to strike is enshrined in the constitutions, but is not 

explicitly proclaimed. This approach is typical of those countries where changes in 

legislation in its progressiveness in many ways ahead of its time (the Constitution of 

France in 1946 and 1958, Italy in 1947), due to which the legislator tried to limit the 

rapid development of social relations, states where due to the weakness of democratic 

traditions there was a danger of abuse of this right (Albania, Poland, Hungary) and 

others; foreign countries, in which the right to strike is not directly enshrined, but is 
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derived from the constitutional provisions on the right to unite (association) - Germany, 

Japan, Finland, Sweden; not even regulated by law, but a significant role in determining 

the law under study is played by: a) case law (Belgium, Great Britain, Denmark, 

Luxembourg) and is mostly based on the principle of "allowed what is not forbidden"; 

b) national and cultural traditions (Uzbekistan, Turkmenistan).

Keywords: public administration, constitutional rights, right to strike, 

development of the system of labor relations, normative-legal mechanisms of public 

administration. 

Постановка проблеми. Невід’ємною ознакою демократичної держави та 

громадянського суспільства є нормативно-правова регламентація права людини 

на страйк. Активне використання страйкових методів боротьби зумовлює потребу 

в детальному вивченні цього права, його правового режиму і суспільного 

значення. Для цього необхідно: а) дослідити еволюцію нормативно-правового 

регулювання права на страйк; б) охарактеризувати міжнародний і національний 

рівні його регулювання; в) надати визначення поняття "нормативно-правове 

регулювання права на страйк". 

Досліджуючи конституційне право на страйк у сучасних економічних і 

правових умовах, можна вести мову про наявні дві основні сфери застосування 

особистої праці людини: перша включає право кожного на підприємницьку 

діяльність, яка не заборонена законом (ч. 1 ст. 42 Конституції України), а друга 

передбачає можливість кожного заробляти собі на життя працею, яку він вільно 

обирає або на яку вільно погоджується (ч. 1 ст. 43 Конституції України).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання регулювання 

конституційного права на страйк як основи розвитку публічного управління 

досліджувалося багатьма як вітчизняними, так і зарубіжними вченими, у тому 

числі: А. Колодій, А. Олійник, В. Погорілко, Ж. Пустовіт, П. Рабінович, 

В. Серьогін, О. Скакун, Ю. Тодика, М. Хавронюка В. Федоренко та інших 

науковців. Безпосередню увагу досліджуваній можливості приділяли 

В. Кондратьєв, І. Куян, М. Процишен, Н. Швець, Н. Погрібна. Однак певна 

фрагментарність наявних розвідок щодо регулювання конституційного права на 

страйк як основи розвитку публічного управління, а саме відсутність системних 

досліджень проблеми регулювання конституційного права на страйк як основи 

розвитку публічного управління. 

Мета статті – проведення системного аналізу регулювання конституційного 

права на страйк як основи розвитку публічного управління в Україні та за 

кордоном. 

Виклад матеріалу. Начала нормативно-правового регулювання права на 

страйк, перші згадки про нього мають глибокі коріння. Звернення до них на 
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сучасному етапі державотворення безпосередньо пов’язане із потребою втілення у 

практику цінностей конституціоналізму. Удосконалення правового регулювання 

суспільних відносин у даній сфері потребують урахування у державотворчому 

процесі як національного, так і зарубіжного досвіду. Саме в такому аспекті 

проблематика нормативного становлення права на страйк потребує ґрунтовного 

розгляду у вітчизняній юридичній науці, що надасть можливість отримати цілісне 

бачення щодо його виникнення, законодавчого закріплення та перспектив 

подальшого розвитку.  

Нормативному закріпленню права на страйк передували самі страйки як 

соціальне явище, що були відомі давно, але вони не були легітимними і навіть 

можливість їх заперечувалась. Лише з часом страйки стали помітним явищем у 

соціальному житті та поступово перетворились на такий суттєвий фактор, що був 

включений до сфери державно-правової регламентації [1, с. 54]. 

Уже в першій четверті XIX ст. в англійському суспільстві поступово 

змінюється ставлення до професійних спілок та організацій. Так, у 1824 р. під 

впливом масових виступів робітників було скасовано заборону на створення 

професійних спілок з метою досягнення економічних цілей, зокрема щодо 

укладання угоди стосовно умов трудового найму, підвищення заробітної плати, 

скорочення робочого дня тощо. Для досягнення поставлених цілей профспілки, як 

правило, вдавалися до страйків [2, с. 81]. 

1825 рік у цій країні був ознаменований прийняттям нового закону, що 

дозволяв об’єднання робітників. Саме з цього часу отримав розвиток рух тред-

юніонів (тред-юніони – профспілки в Англії і країнах, що входили до складу 

Британської імперії, зазвичай вони об’єднували робітників за професією). У 30 – 

40-х рр. XIX ст. в Англії значного поширення набув рух робітників за свої права

(чартистський рух). Однак це, у свою чергу, потягло за собою прийняття ряду

законів, котрі обмежували свободу об’єднань. Також була збережена можливість

кримінального переслідування за будь-які дії, які могли б нанести збитки

промисловості або обмежити власників підприємств – промисловців, в тому числі

й за страйки.

У Франції законом 1849 р. було збережено заборону на об’єднання (спілки), 

однак урівняно у цій забороні як працівників, так і роботодавців. Починаючи з 

1832 р. у державах Німецького союзу вже дозволялося створення робітничих 

асоціацій, але тільки із санкції уряду.  

У Росії, до складу якої входила значна кількість українських земель, як і в 

більшості європейських держав того часу була встановлена заборона на страйки 

під загрозою кримінального покарання (Уложення про покарання кримінальні та 

виправні від 1845 р.) [3, с. 174 - 276]. 

Однак уже друга половина ХІХ ст. у Європі була ознаменована суттєвими 
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зрушеннями у сфері правової регламентації організації та проведення страйків: 

координацію страйкової боротьби взяли на себе перші робітничі союзи – 

профспілки. Наслідком цього стало те, що у 1871 р. в Англії законом про 

профспілки було: а) запроваджено їх добровільну державну реєстрацію; б) 

заборонено їх судове переслідування. Також законом 1875 р. про угоди й охорону 

власності було скасовано притягнення членів профспілок до кримінальної 

відповідальності за участь у страйках. Тобто, починаючи з другої половини ХІХ 

ст. однією з основ британського права стала формула, за якою профспілкові 

активісти могли вільно організовувати акції протесту в промисловості, не 

побоюючись судових переслідувань. Таке право поширювалося на тих, хто 

здійснював чи закликав інших розпочати страйкові дії у промисловій сфері. 

Відповідно до законів Англії 1875 і 1906 рр. ці дії самі по собі вже не вважалися 

злочинними, а їх організатори не підлягали кримінальному покаранню. 

Англійський юрист  К. Веддерберн назвав це право "золотою формулою" і визначив 

за нею центральне місце в британському законодавстві про страйки [4, с. 222].  

На початку ХХ ст. в Англії відбувається ряд законодавчих змін: ліквідуються 

обмеження щодо діяльності профспілок, визнається законність страйків, 

скасовується кримінально-правова відповідальність за шкоду, що  була нанесена 

страйком тощо. Водночас, відмовившись від кримінального переслідування, 

буржуазія стала в таких випадках притягати керівників профспілок до 

матеріальної відповідальності; страйки стали кваліфікуватися англійськими 

судами як цивільні правопорушення, спрямовані на нанесення матеріальної 

шкоди підприємцю [5, с. 131].  

Аналогічно у Франції законом від 21 березня 1884 р. було скасовано 

кримінальне переслідування за об’єднання, проголошено свободу його створення 

і право на колективні дії. Врешті-решт даний принцип закріпився законом від 

1 липня 1901 р., що скасовував ст. ст. 291 - 294 Кримінального кодексу, які 

містили положення про заборону свободи зібрань, передбачали кримінальне 

переслідування за коаліцію [6]. 

У Німеччині право спілок і зборів було проголошено імперською 

конституцією 19 квітня 1908 р.. Хоча цей Закон і містив різні обмеження щодо 

права на об'єднання, однак все ж таки він був кроком уперед у здійсненні 

принципів політичної свободи і став знаковим завоюванням демократичного та 

страйкового руху у цій державі. Відповідно до положень вищезазначеного закону, 

для створення спілок робітників, які переслідують економічні цілі, не вимагалось 

попереднього дозволу [7, с. 50 - 51]. 

У США на початку 1880-х рр. було утворено Американську федерацію праці, 

однак правової бази для здійснення законних колективних дій у цій державі не 

було. Тільки у 1914 р. у США приймається Закон Клейтона. Його основні 
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положення зводилися до того, що профспілки вперше розглядалися як законні 

об’єднання та визнавалися такими, що не порушують свободу торгівлі. Однак при 

розгляді колективних дій профспілок важлива роль відводилася суддям, які 

практично одноосібно приймали рішення, не визнаючи, як правило, дію 

антитрестовського законодавства; на винних та за неповагу до суду накладалися 

покарання у вигляді штрафу або тюремного ув’язнення. Виняток складали тільки 

ті дії профспілок, які мали правомірний характер [8, с. 12].  

Отже, у США закон Клейтона хоча й встановлював деякі обмеження для 

видання судових приписів, однак профспілки не були захищені як щодо 

організації страйків, так і в інших питаннях своєї діяльності. 

У Російській імперії, до складу якої входило більшість українських земель, 

розвиток масового страйкового руху розпочався лише після скасування у 1861 р. 

кріпосного права – у 70-х – 80-х рр. ХІХ ст. – з початком розвитку промисловості 

й формування робітничого класу. З фактичною появою страйків був пов'язаний і 

розвиток законодавства про них. Так, в урядовому циркулярі № 295 (грудень 1871 

р.) зазначалося, що під словом "страйк" слід розуміти припинення працівниками 

роботи з метою домогтися підвищення заробітної плати, а також будь-яку угоду 

промисловців проти споживачів у формі припинення виробництва чи підвищення 

цін на продукти, переважно першої необхідності [9, с. 352].  

80-і роки ХІХ століття в Росії були ознаменовані тим, що сформувалось і

увійшло у практику поняття колективного трудового конфлікту під назвою 

"забастовка", "стачка" (страйк), про які йшлося в законі "Про нагляд за закладами 

фабричної промисловості і про взаємні відносини фабрикантів і робітників" від 

03.07.1886 р.. Російське законодавство того періоду не визначало чіткого порядку 

вирішення колективного трудового спору. При цьому діяльність такого 

наглядового органу як фабрична інспекція не мала за мету врегулювання 

конфліктів, так як наявних норм було недостатньо для примирення [83, с. 113]. 

Вищезазначений закон складався з двох частин, що включав єдині 

загальнодержавні правила найму, а також особливі настанови про нагляд за 

закладами фабричної промисловості та взаємовідносини між фабрикантами та 

робітниками. Ці правила розвивали загальні правила, а також частково містили 

нові положення, наприклад, щодо створення органів нагляду - так званих 

губернських та столичних присутствій у справах фабричного законодавства.  

Також вищезазначений закон уперше відокремлював припинення від 

розірвання договору найму. Підставою для останнього могли бути як ініціатива 

власника (завідуючого) підприємства, так і ініціатива робітника.  

За ст. 19 цього закону договір найму припинявся: 1) за згодою сторін;   2) у 

разі закінчення строку найму; 3) у разі виконання  роботи, що була обумовлена 

строком найму; 4) у випадку закінчення двох тижнів з дня подання заяви однієї із 
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сторін про намір розірвати договір (якщо він був укладений на невизначений 

строк); 5) вислання робітника з місця виконання договору (за розпорядженням 

компетентного державного органу влади)  чи засудження його до ув'язнення на 

відповідний строк, що унеможливлює виконання договору; 6) у разі вступу 

робітника на обов'язкову військову чи громадську службу; 7) при відмові 

установи відновити робітникові строкову посвідку на проживання; 8) у разі 

зупинення роботи на підприємстві внаслідок пожежі, стихійного лиха тощо на 

строк понад 7 днів. 

Цим же законодавчим актом було визначено й декілька підстав для 

розірвання договору найму з ініціативи власника (завідуючого) фабрики чи 

заводу. Однак звільнений мав право оскаржити це в суд. При цьому визнання 

скарги як такої, що мала підстави, мало наслідком прийняття судом рішення про 

відшкодовування робітникам понесених збитків. Страйк, примушення до нього чи 

самовільна відмова працівників від роботи були заборонені під страхом 

позбавлення волі [10, с. 40 - 41]. 

У Росії, починаючи з 1886 р., покарання, які накладалися мировими суддями, 

передбачали, що особи, винні у самовільній відмові від роботи до закінчення 

терміну найму або без попередження господаря (при безстроковому договорі) 

підлягають арешту на строк до 1 місяця. До Уложення про покарання кримінальні 

і виправні (1845 р.), з метою боротьби зі страйками, також було включено 

спеціальну статтю про кримінальну відповідальність "за безпорядки

скопом" [3, с. 174 - 276].  

Однак події у Російській імперії початку ХХ століття (революція 1905 - 1907 рр.) 

підштовхнули уряд до суттєвих змін у нормативно-правовому регулюванні 

взаємин між найманими працівниками та роботодавцями. Так, відповідно до 

Тимчасових правил від 2 грудня 1905 р. "О наказуемости наиболее опасных 

проявлений в забастовках", у Росії були фактично легалізовані економічні 

страйки. В Уложенні про покарання кримінальні і виправні (1845 р.) були 

збережені тільки статті, що передбачали відповідальність не за страйки як такі, а 

за насильницькі дії з боку страйкарів, пошкодження майна підприємств і 

посягання на свободу праці. Водночас Тимчасові правила визнавали незаконними 

та встановлювали кримінальну відповідальність за страйк у сфері життєво 

важливих послуг на підприємствах, припинення діяльності яких загрожувало б 

безпеці держави або створювало загрозу суспільної бездіяльності. Державним 

службовцям заборонялося брати участь у страйках під загрозою позбавлення 

права зайняття відповідної посади тощо [11].  

4 березня 1906 р. були видані "Тимчасові правила про товариства і спілки", 

які об'єднували різні правові норми, що встановлювали порядок створення та 

діяльності громадських об'єднань: заборонялися публікації, діяльність спілок, 
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товариств, які загрожували громадському спокою й безпеці держави, а винних в 

організації страйків передбачалось притягати до кримінальної відповідальності 

[12, с. 556].  

Отже, аналіз нормативно-правих актів кінця ХІХ – початку ХХ ст. ряду 

європейських країн та США свідчить про те, що в умовах капіталістичного 

способу виробництва, концентрації найманих працівників на великих 

підприємствах у цих державах намітився поступовий перехід від категоричної 

заборони страйку (звідси, й відповідного права) та кваліфікації його як 

злочинного діяння, до його легалізації. Водночас у Росії, до складу якої входило 

більшість українських земель, форми колективного захисту трудових прав ще не 

одержали належного розвитку, а страйки здебільшого розглядалися як 

протиправні й кримінально карані діяння. 

Щодо західноукраїнського суспільства, то наприкінці ХІХ – на початку ХХ 

ст. з розвитком соціальних відносин на його територіях також відбувалася 

подальша соціальна поляризація. Зокрема, у 70-х рр. ХІХ ст. страйковий рух 

набув значного поширення у Східній Галичині. Страйки друкарів Львова у 1870 - 

71 рр. та 300 робітників швейних майстерень, а також стельмахів, колісників 

Львова, нафтовиків Борислава та працівників інших професій мали успіх, в 

результаті чого страйкуючим було підвищено заробітну плату. Під керівництвом 

профспілок до страйкового руху поступово долучалися робітники Північної 

Буковини й Закарпаття (1897 - 1899 рр. – виступи чернівецьких будівельників, 

меблярів Ужгорода). Подібне відбувалося і в інших містах цих регіонів. 

Соціальні конфлікти тривали й на селі. Регіональною особливістю 

селянського руху на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. стала поява 

нової форми протесту – віча (мітинги). Активним учасником цих заходів був 

український письменник Іван Франко, що надавав їм усебічну підтримку [13]. 

Однак нормативно-правове регулювання порядку проведення страйків, 

закріплення відповідного права на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. було відсутнє. Законодавство про працю відставало від вимог 

часу, а механізми впливу на його порушників були малоефективними. Відтак, 

інтереси найманих працівників опинилися на периферії державної економічної 

політики. У цей час робітничі верстви в Україні почали формулювати свої 

соціально-економічні потреби та вимагали їх задоволення. Функцію захисту 

соціально-економічних інтересів найманого працівника поступово почали брати 

на себе професійні спілки. 

У Росії, після подій Лютневої буржуазної революції 1917 р., Тимчасовим 

урядом було підготовлено досить радикальний законопроект про страйки. Ним 

було легалізовано політичні страйки, скасовано майнову відповідальність їх 

організаторів і учасників. Арештом на значний термін каралися особи, що 
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надавали іншому підприємцю інформацію про участь робітника у страйку; було 

встановлено відповідальність за перешкоджання страйкам. Слід погодитись із 

тим, що вищезазначений проект надавав російським робітникам право на страйк у 

значно більшому обсязі, ніж це було регламентовано законодавством інших 

європейських країн того   періоду [14, с. 79]. 

У цілому діяльність Тимчасового уряду в Росії була пов'язана з трьома 

нормативними актами щодо регламентування права на страйк, які стосувалися: 

а) організації примирних камер і третейських судів; б) примирних установ для 

розгляду конфліктів між робітниками та підприємцями на підприємствах, в 

установах і організаціях, які контролювалися урядом; в) законопроекту про 

промислові суди [15, с. 24]. 

На теренах України становлення у 1917 році власної державності було 

зумовлене попередніми етапами національного відродження та політичними 

процесами, що відбувалися в Російській імперії. У березні 1917 р. діяльність 

створеної Центральної Ради була зосереджена головним чином на вирішенні 

національного питання, досягненні автономії України тощо. Партії, які входили 

до Ради, ухилялися від обговорення та вирішення гострих соціально-економічних 

питань, включно й щодо права на страйк, і підхід до їх вирішення у них значно 

різнився. 

Жовтнева революція 1917 року у Росії та запровадження соціалістичних ідей 

сприяли тому, що український народ розпочав будівництво власної держави. 

Наприклад, програма соціально-економічних перетворень Центральної Ради була 

викладена в її універсалах, зокрема в Третьому та Четвертому. Так, оголосивши 7 

листопада 1917 р. днем утворення Української Народної Республіки (УНР), 

Центральна Рада у Третьому універсалі обнародувала основні принципи своєї 

політики. З огляду на тему нашого дослідження, важливим було те, що цей 

Універсал декларував необхідність "доброго упорядкування виробництва, 

рівномірного розподілення продуктів споживання й кращої організації праці". З 

цією метою Генеральному секретарству праці було доручено спільно з 

представниками робітників "установити державний контроль над продукцією на 

Україні". Проголошувалося запровадження 8-годинного робочого дня; 

акцентувалася увага на тому, що у новоствореній державі мають бути забезпечені 

всі свободи, здобуті всеросійською революцією, а саме: свобода слова, друку, 

віри, зібрань, союзів, недоторканості особи й мешкання, а також страйків [16]. 

Однак у реалізації окреслених Третім універсалом програмних заходів уряд 

УНР не виявив ані послідовності, ані рішучості: не був встановлений державний 

контроль над промисловістю – робітники не зрозуміли його суті, а підприємці 

сприйняли вороже; на промислових підприємствах України зростало безробіття. 

29 квітня 1918 р. Центральною Радою було обговорено і прийнято 
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Конституцію УНР. Статтею 17 цього документа було закріплено, що "громадянин 

УНР і ніхто інший на території її не може бути обмежений в правах слова, друку, 

сумління, організації, страйку, скільки він не переступає при тім постанов карного 

права" [17]. Однак ці демократичні положення залишилися нереалізованими. Того 

ж дня 29 квітня 1918 p. було здійснено державний переворот, влада Центральної 

Ради була скасована, а гетьманом України було проголошено Павла 

Скоропадського. 

Нові порядки, закріплені урядом й адміністрацією П. Скоропадського, 

зокрема, запровадження 12-годинного робочого дня, каральні експедиції, 

організовані за допомогою німецького війська, викликали опір селянських і 

робітничих мас, наслідком чого стали численні страйки. Правовим засобом 

боротьби проти страйків та саботажів, які охоплювали все більше різних 

підприємств, стало прийняття 19 липня 1918 р. "Постанови про відновлення на 

Україні сили закону Російської держави від 2 грудня 1905 року про покарання за 

участь у деяких страйках", яка передбачала переслідування в кримінальному 

порядку й сувору відповідальність за будь-які заклики чи агітацію до         

страйків [18, с. 32]. 

Після встановлення в Україні радянської влади (березень 1919 р.) у державі 

не було ухвалено жодного нормативного акту щодо вирішення трудових спорів 

(конфліктів). У кодексах законів про працю РРФСР 1918 та 1922 рр. також були 

відсутні будь-які норми, які б регулювали вирішення трудових спорів 

(конфліктів) та проведення страйків включно. 

Із переходом радянського суспільства до державно-авторитарних 

економічних відносин було послаблено захист трудових гарантій та інтересів 

робітників у сфері найманої праці. Роль колективних договорів як джерела права 

поступово звужувалась, а з 1933 року їх узагалі припинили укладати [19, с. 454]. 

Мирні робітничі демонстрації щодо покращання умов праці позначилися 

введенням до радянського законодавства більш жорсткої нормативно-правової 

бази, яка посилювала терор щодо страйкарів. Так, 23 січня 1935 р. прокурором 

СРСР була видана директива, за якою антирадянські виступи, що підтримували 

акції проти керівництва держави, кваліфікувалися виключно як контрреволюційна 

пропаганда та агітація [20, с. 38 - 39]. Це мало наслідком численні арешти 

страйкуючих.  

Значна кількість фактів другої половини 1930-х рр. свідчить про те, що 

радянська система жорстко придушувала будь-які прояви робітничого          опору 

[21]. В таких умовах кривавого терору, із подальшим розгортанням політики 

масових репресій в СРСР взагалі та Українській РСР зокрема, страйковий рух 

повністю зникає як форма соціального спротиву тоталітарному режимові.  

Поряд із кодексами законів про працю РРФСР 1918 та 1922 рр., у 
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післявоєнний період Кодекс законів про працю Української РСР 1971 р. також не 

містив жодного положення щодо правової регламентації права на страйк. Нічого 

не було зазначено про досліджуване право і в "Основах законодавства Союзу РСР 

і союзних республік про працю" 1970 року [22].  

Водночас слід звернути увагу і на той суттєвий факт, що і суто прямої 

заборони на страйк у радянському трудовому законодавстві ніколи не існувало. 

Навпаки, постанова ЦВК і РНК СРСР від 13 січня 1929 р. у непрямій формі 

забороняла вимагати відшкодування зі страйкових фондів профспілкових органів 

[23, с. 7]. Тобто, можна вважати, що у такому вигляді право на страйк було 

легалізовано. Потому назва Постанови офіційно не змінювалась. Таким чином, її 

положення зберігали свою чинність до прийняття Закону СРСР "Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (1989 р.).  

У вищезазначеному законі містився перелік питань, з приводу яких міг 

відбутися страйк, визначався порядок висунення вимог, можливість розгляду 

суперечок комісією з примирення або трудовим арбітражем. В ньому були також 

викладені підстави визнання страйків незаконними та виписано процедуру такого 

визнання [24]. Однак цей нормативно-правовий акт виявився недосконалим, тобто 

не врегульовував усі питання, що виникали при вирішенні колективних спорів. 

Його ефективність була невисокою, оскільки він закріпив складний та громіздкий 

для правозастосування механізм. У зв’язку з цим 20 травня 1991 р. було прийнято 

нову редакцію цього Закону [25]. Але знову ж таки, процедурі оголошення і 

проведення страйку, відповідно до даного Закону, були характерні надмірні 

формальності; ефективність даного акту була також невисокою.  

Отже, в радянський період, після згортання нової економічної політики 

(НЕПу), фактично право на страйк було заборонено – всі економічні страйки 

розглядалися як наслідок політичного заколоту і жорстоко придушувалися. 

Радянське законодавство як довоєнного (20 - 30-і рр. ХХ ст.), так і післявоєнного 

(друга половина 40 - 70-х рр.) періодів не містило жодної норми щодо права на 

страйк чи процедури його оголошення та проведення. У тоталітарній державі 

інтереси виробництва виходили на перший план. Кодекс законів про працю УРСР 

1971 р. передбачав лише процедуру вирішення індивідуальних трудових спорів у 

комісіях з трудових спорів та в районних (міських) народних судах [26, с. 375]. 

Поняття колективного трудового спору (конфлікту), процедури його вирішення, а 

також страйку були відсутні. Вважалося, що в соціалістичному суспільстві немає 

місця ніяким підставам для такого явища та, відповідно, і для закріплення права 

на страйк.  

У радянський період право на страйк практично не мало свого закріплення ні 

на конституційному, ні на законодавчому рівнях. Деякі зрушення у цій сфері 

відбулися лише наприкінці 1980-х рр. під впливом відродження робітничого 
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страйкового руху, що був обумовлений кризою в економіці, політиці, трудових 

відносинах. Верховною Радою СРСР було прийнято Закон "Про порядок розгляду 

колективних трудових спорів (конфліктів)". Однак цей документ, як у першій 

редакції від 9 жовтня 1989 р., так і в другій від 20 травня 1991 р., виявився не 

здатним врегулювати соціально-трудові відносини в нових економічних умовах.  

Висновки. У системі публічного управління неоднозначність конституційно-

правового регулювання права на страйк – пряме та опосередковане – обумовлене 

об’єктивними чинниками, має свої особливості, які надають нам можливість 

виокремити такі групи зарубіжних країн:  

1) у ряді європейських держав воно прямо передбачено конституціями та,

як правило, деталізовано у законах, що прийняті у розвиток положень основного 

закону суспільства і держави. Значущість прав другого покоління, включно і 

права на страйк, була визнана хронологічно у другу чергу, а саме після визнання 

прав першого покоління – на життя, гідність, особисту недоторканність тощо. 

Виходячи з цього, інкорпорація даного права у національне законодавство 

головним чином відбулася у тих державах, де зміна політичного режиму 

супроводжувалася прийняттям нових конституцій, що відображали міжнародні 

правові стандарти (приклад – країни колишнього соціалістичного табору, серед 

яких і Україна, а також Іспанія, Португалія, Туреччина тощо); 

2) право на страйк передбачено конституціями, але прямо не

проголошується. Такий підхід характерний для тих країн, де зміни у 

законодавстві за своєю прогресивністю багато в чому випереджали свою епоху 

(Конституції Франції 1946 та 1958 рр., Італії 1947 р.), в силу чого законодавець 

намагався обмежити бурхливий розвиток суспільних відносин, або ж для тих 

держав, де через слабкість демократичних традицій існувала небезпека 

зловживань цим правом (Албанія, Польща, Угорщина) та інші; 

3) зарубіжні країни, в яких право на страйк прямо не закріплене, однак

виводиться із конституційних положень про право на об'єднання (асоціацію) – 

ФРН, Японія, Фінляндія, Швеція;  

4) не регламентовано навіть законодавчо, а суттєву роль при визначенні

досліджуваного права відіграють: а) судова практика (Бельгія, Велика Британія, 

Данія, Люксембург) й здебільшого базується на принципі "дозволено те, що не 

заборонено"; б) національно-культурні традиції (Узбекистан, Туркменістан). 
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СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Анотація. Стаття присвячена дослідженню сучасних механізмам людського 

потенціалу в системі державного управління. Розкрита сутність 

інституціоналізації механізмів капіталізації людських ресурсів. Інститути 

конструктивного збалансування інтересів різних категорій населення та 

інституційні суб'єкти повинні стати інструментами для навчання та реалізації 

такої політики в системі державного управління.  

Найважливішими аспектами забезпечення людського розвитку через освіту 

залишається забезпеченість на практиці виконання норм нового ЗУ «Про освіту» 

у задекларованих законодавцем нормах конституційного права на освіту через 

компоненти її безперервності, варіативності та якості. 

Розширення правових меж регулювання права людини на освіту у новому 

Законі України «Про освіту» засвідчує те, що серед пріоритетів розбудови 

Української держави визначено чіткий напрям забезпечення людського розвитку 

через здійснення освітньої реформи та розробку на основі широкого громадського 

дискурсу і впровадження інноваційно зорієнтованої освітньої політики.  Саме 

гарантії забезпечення права людини на освіту відображають інструментальний 

потенціал забезпечення людського розвитку через освіту (здійснення освітньої 

політики). Відповідно, не менш значущим чинником людського розвитку є 

соціальна сфера, що забезпечує формування, збереження і збільшення людського 

потенціалу. Детермінуючий вплив і пріоритетність на розвиток людського 

потенціалу мають соціальні фактори. Наразі індекс розвитку людського 

потенціалу слугує показником для міжнародного порівняння і співставлення рівня 

і якості життя населення. Вирішення проблеми інвестування в розвиток 

«людського капіталу» дасть змогу досягнути не лише короткотермінового 

економічного успіху, а й закласти основу для формування позитивних 

довготермінових тенденцій в розвиток  національної економіки з її подальшою 

інтеграцією в Європейський Союз. Проблема інвестицій у людину особливо 
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актуальна сьогодні, оскільки соціальна деформація в Україні набула масштабів, 

що загрожують економічній безпеці.  

Ключові слова: людський потенціал, мінімізація ризиків, інститути, 

механізми інституціоналізації, система державного управління. 
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MODERN MECHANISMS OF FORMATION AND USE OF HUMAN 

RESOURCES IN THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM 

Abstract. The article is devoted to the study of modern mechanisms of human 

potential in the system of public administration. The institutionalization of mechanisms 

of capitalization of human resources is revealed. Institutions of constructive balancing 

of interests of different categories of the population and institutional subjects should 

become tools for training and realization of such policy in the system of public 

administration. The most important aspects of ensuring human development through 

education remain ensuring in practice the implementation of the new Law "On 

Education" in the norms of the constitutional right to education declared by the 

legislator through the components of its continuity, variability and quality. 

Expanding the legal framework for regulating the human right to education in the 

new Law of Ukraine "On Education" shows that among the priorities of the Ukrainian 

state is a clear direction of human development through educational reform and 

development based on broad public discourse and implementation of innovation-

oriented educational policy. It is the guarantees of the human right to education that 

reflect the instrumental potential of ensuring human development through education 

(implementation of educational policy). Accordingly, no less important factor of 

human development is the social sphere, which ensures the formation, preservation and 

increase of human potential. Social factors have a determining influence and priority 

on the development of human potential. Currently, the Human Development Index 

serves as an indicator for international comparison and comparison of the level and 

quality of life of the population. Solving the problem of investing in the development 

of "human capital" will not only achieve short-term economic success, but also lay the 

foundation for the formation of positive long-term trends in the development of the 

national economy with its further integration into the European Union. The problem of 

investment in people is especially relevant today, as social deformation in Ukraine has 

become widespread, threatening economic security. 
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Постановка проблеми. На тлі постійної демографічної ситуації країни 

спостерігається зменшення кількісних параметрів подачі робочої сили та 

погіршення показників якості людського потенціалу в органах державного 

управління [9]. Зростання освіти та цін на здоров'я підвищує темп, оскільки 

зростання реального житла населення підриває інвестиційні перспективи 

розширення накопичення людського потенціалу та збільшує тенденцію до 

виконання його з підвищеними компетенціями, які не відповідають до сучасних 

рівнів  в системі державного управління. За цих умов ризики людського 

потенціалу зростають: неможливість завершення та впровадження державних 

сфер знецінює інвестиції в освіту та професійне консалтинг, погіршує здоров'я 

задовго до виходу на пенсію, готує трудові міграційні землі та еміграцію  

призводить до довгострокового від'їзду від робочої сили, зосереджується на 

деструктивні та неформальні форми самореалізації [14]. 

Неможливість державних установ запобігти ескалації цих тенденцій 

свідчить про те, що їх не слід розглядати як спеціальні та достатні інституції для 

виправлення ситуації.   Сучасне розуміння національної політики вимагає шляху 

державної реалізації людського потенціалу, щоб більше зосередитись на 

формуванні соціально-інституційних структур: конструктивне збалансування 

інтересів різних категорій суспільних інтересів, ефективна координація 

політичних рішень та реальних дій, представницька підтримка . І пряма 

адвокація щодо зацікавлених сторін між людьми між відповідними 

зацікавленими сторонами. Брати участь у розробці спільних проектах у 

державному управлінні та зменшувати ризики відчуження вигод від зростання 

людського капіталу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання людського потенціалу 

почали розглядатися в теоріях людського розвитку, започаткованих 

інституціоналізмом в 70-80-х роках у працях Г. Беккера, М. Фрідмана, 

Т. Шульца, С. Фішера. В Україні методологічні питання розвитку, відтворення та 

використання людських ресурсів вивчали такі провідні вчені, як В. Антонюк, 

С. Бандур, Д. Богиня, В. Брич, О. Грiшнова [2], М. Долішній, Я. Дерія , Т. Заяць, 

А. Колот, В. Куценко, О. Носик [10], Р. Яковенко [14], які зараз мають значне 

коло прихильників.     

Мета статті полягає у дослідженні сучасних механізмів формування та 

використання людського потенціалу в системі державного управління. 

Виклад основного матеріалу.   Використання людського потенціалу в 

процесі державного управління та накопичення досвіду в боротьбі за кращу 
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конкурентну позицію в розподілених результатах цієї діяльності дає можливість 

говорити про формування  людського капіталу та його конверсії на його користь. 

Іншими словами, особливості людського капіталу, як сам капітал, не з'являються, 

коли людський потенціал практично використовує (наприклад, як основу для 

іноземного капіталу), але коли вони стають постійними для широкого розвитку 

людського потенціалу або соціального. Якщо не враховується, механічна 

ідентифікація людського потенціалу та людського капіталу підтримується для 

переоцінки людського капіталу населення України, отриманого на основі 

формальної освіти, але це не допомагає в пошуку відповідного ручного або 

подолання бідності , навіть працівників в різних сферах державного      

управління [2].  

По суті, різниця між добре оплачуваним людським потенціалом та 

людським капіталом полягає у різниці між ступенем та ступенем участі людини 

у всьому спектрі державного регулювання відносин, розміром інституційних 

бар'єрів. Отже, зближення людського потенціалу та капіталу вимагає ерозії цих 

інституційних бар’єрів політичними засобами. Аналіз політики України показує, 

що ці інституційні цілі будуть досягнуті, якщо ця політика залишиться єдиною 

монополією державних структур [14]. Аналіз концептуальних підходів до 

державного регулювання   установ діяльності тенденцій розвитку та тенденцій 

переробки, зарубіжний досвід підкреслює необхідність підготовки в Україні 

соціально інституційної системи ризику в галузі державного управління.  

Замість монополії держави на організацію та регулювання ринку праці 

повинна існувати територіально-ієрархічна система публічних процедур для 

створення розширеного кола соціальних партнерів та консолідації законодавчих 

та нормативних актів. Основні параметри економічної діяльності населення; 

розширити галузь політики інституційного скорочення через працівника та 

безробітного населення, щоб зосередити увагу на найвищому потенціалі 

короткочасного та довгострокового постачання робочої сили; характер публічної 

політики від ризиків не тільки означають зосередження уваги на запобігання 

ризику,  а й визначеного як важливою посиленого соціального діалогу. 

Теоретичною та методологічною основою пропонованих пріоритетів механізму 

управління інституційними ризиками у державній сфері є:  

• законними інституційними утвореннями, в яких організація може

розраховувати на достатній рівень відповідальності, є не лише державні установи 

та органи виконавчої влади; 

• законна інституціоналізації норм та стандартів взаємодії, але недостатньою

для регулювання повсякденної практики та впровадження інституційних 

інновацій, не ставлячи під загрозу розвиток та людину [8]. 

Інституційний вплив діє за двома каналами, оскільки формується внутрішнє 
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розуміння об'єкта своїх дій, а як зовнішня нормативна межа, яка характеризується 

специфічною подвійністю природи, що спричиняє інституційне регулювання, 

специфічною подвійністю. У той же час інституційне регулювання, в принципі, не 

використовує особисті правила або правила "про всяк випадок". В результаті 

цього інституційного регулювання непрямий вплив при створенні таких 

прикладів дій, правил та обмежень, які були зумовлені в основному незалежним 

об'єктом, який перетворюється з об'єкта управління в об'єкт взаємодії, перш ніж 

вибрати лінію поведінки, є бажаним траєкторія; 

• інституційний механізм управління включає регулювання державними та

недержавними суб'єктами, яке регулює здійснюється шляхом формування 

неформальних та імпліцитних інститутів, а також інституціоналізацією форм 

колективних дій та політичного процесу для встановлення процедур легітимації 

повноважень щодо створення нових правил; 

• інституційний механізм є частиною соціального та правового механізму. Це

спосіб встановити порядок, який стабілізує державну структуру і керує імітацією 

загальновизнаних норм поведінки. Коли фактори та умови господарської 

діяльності змінюються, постійно і постійно контролюється структура та рамки 

інституцій, а також правила, що їх реалізують, правила, угоди, контракти, угоди. 

Таким чином, інституційний механізм представляється особливим аспектом та 

способом здійснення процесу постійного створення та розвитку ефективної 

модифікації чи трансформації державних процесів. За своєю структурою 

цілісність забезпечується стабільними зв'язками окремих елементів, а структура 

характеризується: наявністю зв'язків між процесами формування, 

функціонування, корекції та реалізації інституційних обмежень в соціальному 

житті; часову послідовність їх здійснення; сукупність зворотного зв'язку, що має 

стабілізуючий ефект. 

У рамках інституційного механізму доцільно визначити суб'єктів, 

інституційну структуру, що охоплює всю польову систему, структуру 

інституційних структур та комплексів, створених заздалегідь, а також державний 

механізм регулювання ринку праці та інші - регулювання, поєднання та взаємодія 

державних інституційних механізми утворюють складний інституційний механізм 

регулювання ринку праці.  

Характерною особливістю інституціоналізації політики ризику у сфері 

людського потенціалу українського населення має стати акцент на зменшенні 

поляризації якісних показників економічної поведінки різних верств населення. 

Інституції, громадяни та інші соціальні суб'єкти повинні поступово відмовлятися 

від практики та свідомості делегування відповідальності та права створювати нові 

структури, шукати нові можливості та розвивати існуючі. 

Повинна  бути  запроваджена  нова   свідомість  та  практика,  згідно  з  якою 
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 головною функцією кожного члена суспільства є не споживання, а створення, 

включаючи нові робочі місця та нові можливості для людини. Серед безробітних 

переважна більшість не повинна шукати готову роботу, а намагатися відкрити 

власну справу. Серед мікропідприємств та індивідуальних підприємців слід 

наголосити на існуванні як дочірніх додатків середніх та великих підприємств, 

створених для соціально безвідповідальної оптимізації основних видів діяльності. 

Занадто багато власників підприємств та керівників шукають не шляхів 

конкуренції та перемоги в конкуренції, а способів вигадати державні преференції, 

заощадити на якісній роботі та найняти працівників. 

Зниження соціального престижу в системі соціальних цінностей значною 

мірою пов'язані з низьким рівнем життя, досяжними та бажаними ознаками, 

смиренням, фаталізмом та залежним ставленням. Спотворені уявлення про 

сутність економічної діяльності та трудових відносин в ринкових умовах, 

застарілі погляди на роль і функції зайнятості призводять до підтримання 

пасивно-песимістичної моделі трудової поведінки. Слабка культура праці чітко 

асоціюється із слабкою культурою праці та дозвілля, остання завжди асоціюється 

з "нероботою", замість того, щоб орієнтуватися на відновлення та розвиток.  

Отже, нерозвиненість нематеріальних потреб змушує розвивати відповідні 

послуги, а також увагу до організації роботи в нетарифні, естетичні та 

ергономічні моменти. Перший заважає подальшому розвитку комерційних, 

соціальних та персональних послуг та їх якості, а другий - створенню та 

впровадженню конкурентоспроможної продукції на світовий ринок. Що потрібно 

для подолання цієї поляризації, розширення зайнятості та підвищення її якості в 

секторі послуг, вимагає не стільки зменшення зайнятості у так званому реальному 

секторі, скільки збільшення продуктивності праці. Однак, щоб забезпечити це 

зростання, амбітні, освічені та активні люди, пристосовані до високих естетичних 

стандартів продуктів та процесів, повинні прийти в реальний сектор, вимогливі до 

себе та якості навколишнього середовища.  

Основними цілями та загальними результатами політичної роботи щодо 

стимулювання нової якісної професійної діяльності повинні бути збільшення 

зайнятості: зміцнення підприємництва; збільшення кількості робочих місць в 

зареєстрованих суб'єктах господарювання; активізація їх виходу на ринок праці та 

допомога в отриманні першої роботи після тривала перерва в досвіді роботи; 

активізація працевлаштування молоді, особливо в сільській місцевості, з гідною 

роботою; висока конкурентоспроможність та мобільність світової економіки та 

соціалізація зайнятості об’єктивно вимагають відповідної та швидкої 

інституціоналізації нових видів та форм зайнятості. Відповідно, існує потреба у 

державній підтримці розвитку аутсорсингу, домашньої роботи, законодавчої та 

регуляторної підтримки тристоронніх трудових відносин, таких як персонал та 
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персонал, розширення використання строкових трудових договорів та неповної 

зайнятості. Однак принципом державної політики зайнятості в цьому напрямку 

має бути неминучість соціальної відповідальності та контролю за будь-якими 

нестандартними формами зайнятості, соціальна рівність їхніх індивідуальних та 

колективних трудових прав, що виключало б можливість погіршення умов праці 

та зайнятості гарантії фінансові, страхові та арбітражні зобов'язання.  

Щоб державна політика могла забезпечити соціальний розвиток, вона не 

повинна бути прерогативою та завданням лише органів державної влади. Її 

внутрішній зміст та логіка вимагають активної участі у процесі всіх інституційних 

суб’єктів: територіальних та житлових громад, громадських організацій, 

профспілок та інших асоціацій працівників та самозайнятих осіб, організацій та 

асоціацій роботодавців, міжгалузевих та галузевих асоціацій тощо. 

Стимулювання цієї діяльності вимагає поєднання заходів державної допомоги та 

державного захисту свободи законодавчої ініціативи, розробки стандартів 

професій, кваліфікації, тарифів, умов праці, форм зайнятості, прогнозів тощо. А 

згодом радикальний огляд місця, мети та методів державного нагляду та 

статистичного моніторингу відповідності інституційних ініціатив та конкретних 

рішень вимогам Конституції України, спрощення судових процесів та 

розширення реальної доступності для приватних осіб та колективу прокурори. 

Політика зайнятості повинна забезпечувати загальну зайнятість та сприятливі 

умови праці, а також підтримувати конкретну зайнятість певних категорій людей, 

людей з інвалідністю та інших людей з інвалідністю, тих хто шукає першу роботу, 

та людей пенсійного та пенсійного віку, люди, які тривалий час не працювали на 

офіційних посадах, зневірились тощо. А також працевлаштування в шкідливих 

умовах, приховування травм, професійних захворювань, нелегальне 

працевлаштування, дискримінація, дитяча праця, штрафи, відрахування із 

заробітної плати та інші покарання, передбачені законодавством.  

Доступна політика зайнятості повинна дотримуватися загальної фіскальної 

політики держави. Для цього останній слід зосередити увагу на пріоритеті доходу 

населення від зайнятості. З цією метою необхідно вирішити багато обов'язкових 

завдань  Коригування заробітної плати підприємців з політикою стандартизації 

праці та умов праці, а також мистецтвом оподаткування та витрат на оплату праці 

для соціального страхування та доходів від праці. Зі стратегічної точки зору самі 

працівники повинні бути платниками податку на прибуток від праці та 

соціальними страховиками. Коли підрядниками фінансових та соціальних 

відносин, які складають фінансову та матеріальну основу соціальних та 

виробничих відносин, є роботодавці, ні уряд, ні профспілки не захищатимуть 

інтереси робітників. При здійсненні трудових відносин неможливо розширити 

систему активізації діяльності органів місцевого самоврядування, громадських 
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організацій, а також соціального страхування, без ефективного залучення 

працівників до уповноважених суб'єктів фінансово-бюджетного співробітництва. 

Основним пріоритетом першого кроку має бути мінімізація ризиків у сфері 

економічної діяльності населення. Основні пріоритети для інституціоналізації 

механізмів управління ризиками базуються на нашому розумінні складових 

ризику (ймовірність виникнення, розмір збитку (збитку) та значення ризику для 

суб'єкта господарювання) та відповідний розподіл механізмів на механізми для 

мінімізації ризику на індивідуальному рівні; механізми мінімізації негативного 

сприйняття ризику населення; механізми мінімізації збитків через негативні 

наслідки ризиків. Ми вважаємо, що система управління ризиками повинна мати 

сильний превентивний характер. Як результат, перший базовий рівень 

складається з механізмів мінімізації ризиків. Методи, пов’язані з запобіганням 

ризику, включаючи уникнення, зменшення ризику та підтримку ризику, є 

ключовими.  

Процедури прогнозування ризиків повинні бути інституціоналізованими. 

Сьогодні в Україні немає довгострокових прогнозів потреб у робочій силі, потреб 

у кваліфікації робітників, прогнозів ризиків на ринку праці, пов'язаних із 

світовими тенденціями, такими як оцифрування. Таким чином, у звіті Римського 

клубу за 2018 рік вказується, що майже половина існуючих робочих місць 

піддається високим ризикам автоматизації [7].  

Управління сприйняттям ризику людського розвитку українським народом. 

Ставлення населення до ризиків за певних умов може зіграти вирішальну роль у 

збільшенні або зменшенні напруженості на ринку праці та в суспільстві в цілому. 

Це вимагає, зокрема, розробки призупинених інформаційних кампаній для 

покращення розуміння ситуації, що перебуває під загрозою, особливо коли існує 

ризик переоцінки. Як уже зазначалося, такі канали зв'язку, такі як соціальні 

мережі, мобільні додатки тощо, мають значний потенціал для цієї перспективи. 

Загальновідомо, що соціальні мережі в Інтернеті впливають на поведінку цих 

суб'єктів поза мережею і стають замаскованим елементом управління 

соціальними системами. Перевагами цього контролю є ефективність досягнення 

мети, низькі фінансові витрати, можливість дистанційного управління свідомістю 

користувача в автоматизованому режимі та майже повні протоколи результатів. 

Управління ризиками у сфері державного регулювання людського потенціалу 

населення України в частині мінімізації негативного ризику. 

Сприйняття ризиків повинно бути зосереджене на таких заходах: 

використання новітніх комунікаційних каналів та технологій для формування 

громадської думки щодо відповідності ризиків в державних органах; підвищення 

обізнаності громадськості про походження певних ризиків у громаді, про вже 

виниклі ризики, їх масштаби (кількісна оцінка), результати моніторингу та заходи 
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щодо зменшення ризиків; підвищення ролі засобів масової інформації в 

інформуванні громадськості про реалізацію певних видів ризиків. 

Удосконалення механізмів зменшення втрат від негативного впливу ризику у 

сфері економічної актуалізації людського потенціалу населення України є 

важливим. Механізми цього рівня передбачають здійснення заходів після збитків і 

спрямовані на компенсацію наслідків страхування, захисту, обмеження, створення 

резервного фонду тощо. Основними пріоритетами їх інституціоналізації є: 

посилення ролі напівпрофілактичний вплив та заохочення запобігання ризикам 

соціально-трудові відносини; розподіл механізмів мінімізації збитків при 

нестандартних формах зайнятості [3]. 

Для оцінки сприйняття спільноти ризиків необхідно використовувати методи 

соціальних медіа, включаючи регулярні соціальні оцінки, щоб засвоїти соціальні 

норми для визнання відносин працівників щодо прийняття, ризику прийняття на 

ринку праці, адаптації до соціальних умов у цьому контексті . У той же час 

соціальні дослідження дозволяють дізнатись про унікальні соціальні 

характеристики та особливості працюючих людей до загальних характеристик 

життя та поведінки на ринку праці з точки зору цілей конкретного управління 

ризиками. Це має моделювати нинішній рівень або тенденції соціального ризику в 

конкретному ризику населення групи людей визначаються з урахуванням 

специфіки їх "життєвого потоку". З цією метою, на наш погляд, доречно взяти за 

основу методологічні підходи, розроблені МОП для вивчення переходу молоді від 

освіти до ринку праці (опитування SWTS) [11]. 

З метою підвищення кваліфікації державних органів, які займаються або 

будуть займатися розробкою та реалізацією заходів щодо мінімізації ризиків, а 

також рівня підготовки представників державного і бізнес-сектора, ЗМІ, які 

будуть задіяні  обговорюючи актуальні питання, необхідно проводити 

спеціалізовані навчальні семінари). Пріоритети професійно-технічної освіти, а 

саме: - запровадження технології навчання та навчальних матеріалів, особливо 

комп’ютеризація та віртуалізація процесу набуття професійних знань та навичок. 

Прямі стажування використовують особливо перспективний напрямок у 

використанні технологій віртуальної реальності для підготовки 

високопродуктивних фахівців у державному управлінні. Це усуне один із 

недоліків сучасної системи освіти, який робить акцент майже на всіх 

роботодавцях - практична сторона набутих знань та відсутність практичних 

навичок.  Вирішальний чинник у цьому розвитку є інновація, інвестує в людський 

капітал. Його тренування починається з гарної середньої освіти, і продовжує 

професійну освіту (включаючи сильну систему вищої освіти в галузі науки та 

техніки), оскільки загальна грамотність недостатня для прийняття деяких 

спеціальних знань та необхідних навичок, як правило, необхідно подолати нові 
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технології. Нове завдання освіти - вивчити стратегії гнучкої поведінки на ринку 

праці, основи самоврядування на ринку праці. Оскільки пошук раціонального 

поєднання праці та відпочинку, а також перспективних видів діяльності, які 

можуть сформувати ефективний «робочий портфель», здатний збалансувати 

життя за різних умов життя, стає життєво важливим завданням кожної людини; 

номенклатура спеціальностей [13]. Система освіти повинна дивитись у майбутнє, 

зосереджуючись на професійних знаннях, які знадобляться в майбутньому. Тому 

спеціальності, пропоновані системою освіти, повинні регулярно переглядатися та 

оновлюватися. Для цього потрібно створити окремий орган, який міг би 

працювати під егідою певних об’єднань роботодавців або Міністерства освіти і 

науки - це не має значення. Місією такого закладу має бути довгостроковий 

прогноз ринку праці з урахуванням технологічної динаміки світової економіки та 

надання відповідних рекомендацій навчальним закладам; 

- перетворення системи освіти загалом на державний заклад. Вже сьогодні

цифрові технології дозволяють запроваджувати дистанційне навчання (точніше, 

електронне навчання), і ми можемо передбачити, що ця сфера освітніх послуг 

буде активно розвиватися в майбутньому. Перевагами цієї форми є гнучкість у 

розробці програми, вивчення дисциплін в індивідуальному темпі, можливість 

вибрати правильне місце та час для уроків. Легітимація дистанційного навчання 

полягає у розробці форм перевірки підсумкових знань та навичок, набутих в 

результаті навчання, які б гарантували незалежність у виконанні завдань, та 

сертифікації кваліфікації шляхом видачі сертифікатів певних знань та 

професійних компетентностей, які офіційно визнаний [13]. Досягнення такого 

компромісу в галузі освітніх послуг може створити офіційний механізм швидкої 

перепідготовки та відповідно забезпечити мобільність ринку праці. Легітимація 

дистанційного навчання полягає у розробці форм перевірки підсумкових знань та 

навичок, набутих в результаті навчання, які б гарантували незалежність у 

виконанні завдань, та сертифікації кваліфікації шляхом видачі сертифікатів 

певних знань та професійних компетентностей, які офіційно визнаний. 

Досягнення такого компромісу в галузі освітніх послуг може створити офіційний 

механізм швидкої перепідготовки та відповідно забезпечити мобільність ринку 

праці. 

Висновки. Таким чином, зростаюча глобальна конкуренція за людський 

потенціал ставить під сумнів здатність забезпечити на національному рівні умови 

для його перетворення в людський капітал і його використання для людського 

розвитку в Україні.  

Це вимагає переорієнтації державної політики на рівні міністрів на 

інклюзивну державну політику для боротьби з ризиками економічного оновлення 

людського потенціалу. Замість цього продовжуйте досліджувати і покращувати ті 
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аспекти державної політики по боротьбі з ризиками для дисконтування людського 

потенціалу як механізми досягнення консенсусу в суспільстві, засоби 

реформування соціального діалогу та інститутів. Взаємодія державного та 

приватного секторів, методологічна та інформаційно-аналітична підтримка 

відповідних політики. Особливу увагу слід приділити вивченню світових практик, 

які в подальшому вийшли на рівень світових тенденцій, щоб запобігти можливі 

ризики і оперативно використовувати багатообіцяючий досвід.  

Література: 

1. Андрияш В.И. Институционализация: понятие и содержание / В.И. Андрияш //

Современные научные исследования и инновации.- 2014.- № 11 [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2014/11/39534 

2. Грішнова О. А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність,

взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку / О. А. Грішнова // Соціально-трудові відносини: 

теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. 

Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 34-42. 

3. Дерій Ж. В. Механізм державного регулювання системи відтворення людського

потенціалу / Ж. В. Дерій // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3 (29). – С. 279–285. 

4. Дерій Ж.В. Капіталізація людського потенціалу: теорія, методологія, практика :

монографія / Ж. В. Дерій. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2013. – 300 с. 

5. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. ; НАН

України.–К., 2015. –336с. 

6. Капелюшников, Р. И. Трансформация человеческого капитала в российском обществе

(на базе «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения») / 

Р. И. Капелюшников, А. Л. Лукьянова. – Москва: Фонд «Либеральная миссия», 2010. – 196 с 

7. Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності :

кол. моногр. / за ред. Е.М. Лібанової; відпов. за випуск О.В. Макарова, О.М. Хмелевська; Ін-т 

демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. – Київ, 2017. – 368 

8. Мельничук Д.П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті

поліпшення якості життя населення : монографія / Д.П. Мельничук. – Житомир: Полісся, 2015. – 564 с. 

9. Населення України. Імперативи демографічного старіння. — К.:. ВД «АДЕФ-

Україна», 2014. — 288 с. 

10. Носик О.М. Деструктивні трансформації людського капіталу в Україні:

інвестиційний аспект // Бізнес Інформ. — 2015. — № 7 (450); 

11. Перехід на ринок праці молоді України: результати міжнародного дослідження

«School-to-work transition surveys» в Україні у 2013 та 2015 роках /Елла Лібанова, Олександр 

Цимбал, Олег Ярош та Лариса Лісогор ; Міжнародне бюро праці. – Женева : МОП, 2016. 

12. Стан виконання в Україні положень «Порядку денного на ХХІ століття» (2002—

2012) / За ред. Руденко Л.Г. — К. : Академперіодика,2014. — 359 с. 

13. Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь / Інститут демографії та

соціальних досліджень ім.М. В. Птухи НАН України.–К.,2018. – 396 с. 

14. Яковенко, Р. В. Людський капітал та людський потенціал / Р. В. Яковенко // Наукові

праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. 

пр. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 24. – С. 186-193. 

http://web.snauka.ru/issues/2014/11/39534


ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 3(9) 2021 

103 

15. Cummins, J. D. Convergence of Insurance and Financial Markets: Hybrid and Securitized

Risk- Transfer Solutions [Текст] / J. David Cummins, Mary A. Weiss // The Journal of Risk and 

Insurance. – 2009. – № 3. – С. 493–545. 

16. Fernández, Almudena; López-Calva, Luis F. (2010). "Transitory Shocks, Permanent

Effects: Impact of The Economic Crisis on the Well-Being of Households in Latin America and the 

Caribbean" (PDF). Estudios Económicos. 25 (1): 3–35. Retrieved 2012-03-25. 

17. Holzmann, Robert & Jorgensen, Steen. (2001). Social Risk Management: A New

Conceptual Framework for Social Protection. International Tax and Public Finance. 8. 529-556. 

18. Holzmann, Robert; Lynne Sherburne-Benz; Emil Tesliuc (May 2003). "Social Risk

Management: The World Bank Approach to Social Protection in a Globalizing World" (PDF). World 

Bank. Retrieved April 6, 2014. 

19. Holzmann, Robert; Steen Jorgensen (2000). "Social Risk Management: A new conceptual

framework for Social Protection, and beyond" (PDF). World Bank. Retrieved November 21, 2006. 

20. The Global Human Capital Report 2017. World economic forum [Electronic recourse]. –

Available at : http:// https://weforum.ent.box.com/s/dari4dktg4jt2g9xo2 

21. Tolbert P. The Instytutionalization of Institutional Theory/ P. Tolbert., L. Zucker //

S. Clegg. – 1996. – S. 182.

References: 

1. Andriiash, V.I. (2014). Institutcionalizatciia: poniatie i soderzhanie [Institutionalization:

concept and content]. Sovremennye nauchnye issledovaniia i innovatcii – Modern scientific research 

and innovations, 11 (3). Retrieved from http://web.snauka.ru/issues/2014/11/39534 [in Russian]. 

2. Hrishnova, O.A. (2014). Liudskyi, intelektualnyi i sotsialnyi kapital Ukrainy: sutnist,

vzaiemozviazok, otsinka, napriamy rozvytku [Human, intellectual and social capital of Ukraine: 

essence, relationship, evaluation, directions of development]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta 

praktyka – Social and labor relations: theory and practice, 1, 34-42 [in Ukrainian]. 

3. Derii, Zh.V. (2012). Mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia systemy vidtvorennia

liudskoho potentsialu [The mechanism of state regulation of the system of reproduction of human 

potential]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 3(29), 279-285 [in Ukrainian]. 

4. Derii, Zh.V. (2013). Kapitalizatsiia liudskoho potentsialu: teoriia, metodolohiia, praktyka

[Capitalization of human potential: theory, methodology, practice]. Chernihiv: Chernih. nats. 

tekhnol. un-t [in Ukrainian].  

5. Heiets, V.M., et al. (2015). Innovatsiina Ukraina 2020: natsionalna dopovid [Innovative

Ukraine 2020: national report]. Kyiv: NAN Ukrainy [in Ukrainian]. 

6. Kapeliushnikov, R.I. Lukianova, A.L. (2010). Transformatciia chelovecheskogo kapitala

v rossiiskom obshchestve (na baze «Rossiiskogo monitoringa ekonomicheskogo polozheniia i 

zdorovia naseleniia») [Transformation of human capital in Russian society (based on the "Russian 

monitoring of the economic situation and health of the population")]. Moscow: Fond «Liberalnaia 

missiia» [in Russian]. 

7. Makarova, O.V., Khmelevska, O.M. (2017). Liudskyi rozvytok v Ukraini: instytutsiine

pidgruntia sotsialnoi vidpovidalnosti [Human development in Ukraine: the institutional basis of 

social responsibility]. E.M. Libanova (Eds.). Kyiv: In-t demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni 

M.V. Ptukhy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

8. Melnychuk, D.P. (2015). Liudskyi kapital: priorytety  modernizatsii  suspilstva u konteksti

polipshennia   yakosti   zhyttia  naselennia  [Human   capital:  priorities  of   society modernization in 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/597/59715794001.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/597/59715794001.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/597/59715794001.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/597/59715794001.pdf
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Publications/20847129/SRMWBApproachtoSP.pdf
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Publications/20847129/SRMWBApproachtoSP.pdf
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Publications/20847129/SRMWBApproachtoSP.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Holzmann
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/80363/conceptfram.pdf
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/80363/conceptfram.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank


ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 3(9) 2021 

104 

the context of improving the quality of life of the population]. Zhytomyr: Polissia [in Ukrainian]. 

9. Naselennia Ukrainy. Imperatyvy demohrafichnoho starinnia [Population of Ukraine.

Imperatives of demographic aging]. (2014). Kyiv: VD «ADEF-Ukraina» [in Ukrainian]. 

10. Nosyk, O.M. (2015). Destruktyvni transformatsii liudskoho kapitalu v Ukraini:

investytsiinyi aspekt [Destructive transformations of human capital in Ukraine: investment aspect]. 

Biznes Inform – Business Inform, 7(450), 113-118 [in Ukrainian]. 

11. Libanova, E., Tsymbal, O., Yarosh O., Lisohor, L. (2016). Perekhid na rynok pratsi molodi

Ukrainy: rezultaty mizhnarodnoho doslidzhennia «School-to-work transition surveys» v Ukraini u 

2013 ta 2015 rokakh [Transition to the youth labor market of Ukraine: the results of the international 

study "School-to-work transition surveys" in Ukraine in 2013 and 2015]. Zheneva: MOP [in 

Ukrainian]. 

12. Rudenko, L.H. (Eds.). (2014). Stan vykonannia v Ukraini polozhen «Poriadku dennoho na

KhKhI stolittia» (2002-2012) [Status of implementation in Ukraine of the provisions of the "Agenda 

for the XXI century" (2002-2012)]. Kyiv: Akademperiodyka [in Ukrainian]. 

13. Ukrainske suspilstvo: mihratsiinyi vymir : nats. Dopovid [Ukrainian society: the migration

dimension: national report]. (2018). Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen

im. M. V. Ptukhy NAN Ukrainy [in Ukrainian]. 

14. Yakovenko, R.V. (2013). Liudskyi kapital ta liudskyi potentsial [Human capital and

human potential]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 

Ekonomichni nauky – Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic 

sciences, 24, 186-193 [in Ukrainian]. 

15. Cummins, J.D., Weiss, M.A. (2009). Convergence of Insurance and Financial Markets:

Hybrid and Securitized Risk-Transfer Solutions. The Journal of Risk and Insurance, 3, 493-545 [in 

English]. 

16. Fernández, A., López-Calva, L.F. (2010). Transitory Shocks, Permanent Effects: Impact of

The Economic Crisis on the Well-Being of Households in Latin America and the Caribbean. Estudios 

Económicos, 25(1), 3-35 [in English]. 

17. Holzmann, R., Jorgensen, S. (2001). Social Risk Management: A New Conceptual

Framework for Social Protection. International Tax and Public Finance, 8, 529-556 [in English]. 

18. Holzmann, R., Sherburne-Benz, L., Tesliuc, E. (2003). Social Risk Management: The

World Bank Approach to Social Protection in a Globalizing World. Washington, D.C. [in English]. 

19. Holzmann, R., Steen, J. (2000). Social Risk Management: A new conceptual framework

for Social Protection, and beyond. International Tax and Public Finance, 8(4), 529-556 [in English]. 

20. The Global Human Capital Report 2017. (2017). www.weforum.org. Retrieved from

https://www.weforum.org/reports/the-global-human-capital-report-2017 [in English]. 

21. Tolbert, P. S. & Zucker, L. G. (1996). The institutionalization of institutional theory.

S.Clegg, C. Hardy and W. Nord (Eds.). Handbook of organization studies. (pp. 175-190). London:

SAGE [in English].

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/597/59715794001.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/597/59715794001.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/597/59715794001.pdf
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Publications/20847129/SRMWBApproachtoSP.pdf
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Publications/20847129/SRMWBApproachtoSP.pdf
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Publications/20847129/SRMWBApproachtoSP.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Holzmann
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/80363/conceptfram.pdf
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/80363/conceptfram.pdf


ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 3(9) 2021 

105 

УДК 351/354(4):342.25 

https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-3(9)-105-117 

Лахижа Микола Іванович доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки 

кадрів державної служби зайнятості України, вул. Нововокзальна, 17, м. Київ, 

03038, тел.: (096) 552-17-89, e-mail: Lahisha@ukr.net, https://orcid.org/0000-0001-

8676-4578 

Поліщук Дмитро Іванович заступник директора Луганського обласного 

центру зайнятості, аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби 

зайнятості України, вул. Нововокзальна, 17, м. Київ, 03038, тел.: (067) 500-78-31, 

e-mail: polischyc.locz@gmail.com

ДЕМОКРАТІЯ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ І 

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВПЛИВУ ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ 

Анотація.  Розглянуто зміст  та співвідношення понять «демократія» і  

«децентралізація», ключовим з яких визнано поняття демократії, яка розвивається 

завдяки децентралізації та іншим факторам. Суттєвим має бути й сприйняття 

демократії та децентралізації через становлення громадянського суспільства та 

розвиток публічного управління. 

Вказано, що невисокі показники України у відомих щорічних міжнародних 

рейтингах індексу демократії  за останні роки свідчать про актуальність розвитку 

демократії в Україні, чому має сприяти й децентралізація, досвід проведення якої 

вже мають багато держав світу. 

Мета дослідження полягає у виокремленні суттєвих характеристик 

демократії та децентралізації, виявленні їх взаємозв’язку та взаємовпливу. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на розумінні децентралізації як  важливої 

умови поглиблення демократії, процес удосконалення якої відбувається 

нерівномірно і складається з багатьох факторів, які можуть відрізнятися на 

регіональному рівні 

Проведено грунтовний аналіз досліджень українських вчених з різних 

наукових галузей, якими плідно розробляються питання розвитку демократії та 

проведення децентралізації в Україні, проте співвідношення понять та 

взаємовплив демократії і децентралізації розкриваються у небагатьох працях. 

Поняття «демократія» та «децентралізація» розглядаються авторами у 

широкому та вузькому значенні й з урахуванням їх характеристики  у довідкових  

https://doi.org/
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та наукових виданнях і використання на практиці. 

Розкрито існуючі проблеми посткомуністичної трансформації в Україні. 

Автори як ключове виділяють поняття публічності, вважаючи, що публічне 

управління стає наслідком демократизації та децентралізації державного 

управління та місцевого самоврядування. 

Розглянуто ретроспективу децентралізації в посткомуністичних країнах, яка 

простежується з початку реформ, що особливо помітно в Польщі.  

Автори зауважують складність методів оцінювання рівня демократії, 

відзначають помітну специфіку регіонів, яка пов’язана й з рівнем демократичних 

традицій тощо.  

Зроблено висновок, що демократизація та децентралізація стали невід’ємною 

складовою посткомуністичних  реформ, проте їх реальне здійснення залежало від 

багатьох факторів. В Україні демократизація та децентралізація  вже з перших 

років незалежності стали предметом обговорення та спроб втілення. 

Децентралізацію варто сприймати як один з механізмів поглиблення демократії. 

Водночас, як демократію, так і децентралізацію не можна оцінювати без 

врахування політичної ситуації та бажання громадськості. 

Окремої уваги та додаткового вивчення заслуговує взаємозв’язок 

децентралізації та електронної демократії.  

Ключові слова:  демократія, децентралізація, співвідношення, взаємовплив, 

взаємозалежність, громадянське суспільство, публічне управління, 

посткомуністичні країни, Україна. 
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DEMOCRACY AND DECENTRALIZATION: THE RELATIONSHIP 

BETWEEN CONCEPTS AND PROBLEMS OF INTERACTION AND 

INTERDEPENDENCE 

Abstract. The content and correlation of the concepts of "democracy" and 

"decentralization" are considered, the key of which is the concept of democracy, which 

develops due to decentralization and other factors. The perception of democracy and 
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decentralization through the formation of civil society and the development of public 

administration should also be essential. 

It is pointed out that Ukraine's low indicators in the well-known annual 

international rankings of the democracy index in recent years indicate the urgency of 

democracy development in Ukraine, which should be facilitated by decentralization, 

which many countries already have experience in. 

The aim of the study is to identify the essential characteristics of democracy and 

decentralization, to identify their relationship and interaction. The research hypothesis is 

based on the understanding of decentralization as an important condition for deepening 

democracy, the process of improvement of which is uneven and consists of many 

factors that may differ at the regional level. 

A thorough analysis of research by Ukrainian scholars in various fields of science, 

which fruitfully develops the development of democracy and decentralization in 

Ukraine, but the relationship between the concepts and the interaction of democracy and 

decentralization are revealed in a few works. 

The concepts of "democracy" and "decentralization" are considered by the authors 

in a broad and narrow sense and by taking into account their characteristics in reference 

and scientific publications and their use in practice. 

The existing problems of post-communist transformation in Ukraine are revealed. 

The authors highlight the concept of publicity as key, believing that public 

administration is a consequence of democratization and decentralization of public 

administration and local self-government. 

A retrospective of decentralization in post-communist countries, which can be 

traced back to the beginning of reforms, is considered, which is especially noticeable in 

Poland. 

The authors note the complexity of the methods of assessing the level of 

democracy, draw attention to the noticeable specificity of the regions, which is related 

to the level of democratic traditions, and so on. 

It is concluded that democratization and decentralization have become an integral 

part of post-communist reforms, but their actual implementation depended on many 

factors. In Ukraine, democratization and decentralization have been the subject of 

discussion and implementation since the first years of independence. Decentralization 

should be perceived as one of the mechanisms for deepening democracy. At the same 

time, both democracy and decentralization cannot be assessed without taking into 

account the political situation and the desire of the public. 

The relationship between decentralization and e-democracy deserves special 

attention and further study. 

Keywords:     democracy,    decentralization,    relations,     mutual     influence, 

interdependence, civil society, public administration, post-communist countries, Ukraine. 
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Постановка проблеми. Терміни «демократія» і «децентралізація» сьогодні є 

надзвичайно популярними у наукових дослідженнях та практиці 

посткомуністичних реформ. На наш  погляд, ключовим є поняття демократії, яка 

розвивається завдяки децентралізації та іншим факторам. Суттєвим має бути й 

сприйняття демократії та децентралізації через становлення громадянського 

суспільства та розвиток публічного управління.  

У відомому щорічному рейтингу «Індекс демократії», який складає видання 

The Economist на основі п’яти показників (участь громадян у політичному житті, 

політична культура, виборчий процес та плюралізм, функціонування уряду та 

громадянські свободи), місце України постійно змінюється: у 2006-2010 роках її 

відносили до числа країн з неповною демократією, а з 2011 року до  категорії 

держав з перехідним режимом.  

Freedom House за результатами 2019 року відвела Україні 16 місце серед 29 

посткомуністичних країн (3,39 з 7 балів за такими показниками: демократичне 

управління державою; виборчий процес; громадянське суспільство; незалежні 

ЗМІ; демократичне місцеве самоврядування; верховенства права та незалежність 

правосуддя; корупція). Серед колишніх республік СРСР вище України за цими 

показниками знаходяться лише країни Прибалтики, які є членами Європейського 

Союзу [1].  Ці показники яскраво свідчать про актуальність розвитку демократії в 

Україні, чому має сприяти й децентралізація, досвід проведення якої вже мають 

багато держав світу. 

Мета дослідження полягає у виокремленні суттєвих характеристик 

демократії та децентралізації, виявленні їх взаємозв’язку та взаємовпливу. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на розумінні децентралізації як  важливої 

умови поглиблення демократії, процес удосконалення якої відбувається 

нерівномірно і складається з багатьох факторів, які можуть відрізнятися на 

регіональному рівні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематики демократії та 

децентралізації досить поширені в Україні як на офіційному рівні, так і у 

громадській думці, а відтак – широко представлені у наукових дослідженнях з 

державного управління, політології, соціології та права. На нашу думку, потрібно 

виділити напрацювання таких авторів, як І. Архипенко, В. Борденюк, П. Ворона, 

І. Грицяк, В. Гройсман, І. Дегтярьова, І. Дробот, Я. Жаліло, Я. Жовнірчик, 

Г. Зеленько, В. Куйбіда, М. Пухтинський, О. Радченко, О. Романюк, О. Ременяк, 

С. Серьогін, Т. Серьогіна,  І. Тютюнник, О. Шевченко.  

Концептуальними можна назвати низку аналітичних доповідей, 

підготовлених співробітниками Національного інституту стратегічних досліджень 

з урахуванням актуальних завдань розвитку України [2] та Центру політико-

правових реформ [3]. 
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Слід відзначити також значну увагу українських вчених та практиків до 

зарубіжного досвіду посткомуністичних реформ, аналізу теоретичних 

напрацювань зарубіжних науковців та вироблення пропозицій щодо необхідності 

і можливості використання цього досвіду в Україні. Прикладами таких 

досліджень можуть бути збірники документів [4] та монографії  [5; 6]. 

Поглиблено вивчався й досвід посткомуністичної трансформації, зокрема, 

демократизації та децентралізації,  в окремих посткомуністичних країнах [7; 8].   

Доцільно вказати також і на значну кількість наукових конференцій, присвячених 

проблемам децентралізації, наприклад, такі тематичні конференції та круглі столи 

регулярно проводяться в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України. 

Проте співвідношення понять та взаємовплив демократії і децентралізації 

розкриваються у небагатьох дослідженнях (І. Безена, Є. Бородін,  О. Кучинський, 

Е. Марк, В. Сиченко) хоч і набуває актуальності внаслідок необхідності 

поглиблення реформ. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні суспільні реформи в Україні, як і в 

інших посткомуністичних державах, викликані об’єктивними процесами 

глобалізації, інформатизації та європейської інтеграції  і спрямовуються на 

створення такої моделі публічного управління, яка б дозволила забезпечити 

високий рівень життя громадян та безпеку країни.  Головними показниками 

посткомуністичних перетворень стали рівень демократизації та створення 

ринкової економіки.  

Варто взяти до уваги й можливість амплітуди показників демократії 

(розвиток та періодичне зниження середнього рівня). Наприклад, середній Індекс 

демократії у 2019 році знизився порівняно з попереднім роком – це найгірший 

середній світовий рейтинг з 2006 року. 

Проблемою є й різні показники індексу рівня демократії за країнами та 

регіонами, що яскраво помітно, зокрема, за результатами досліджень українських 

вчених, які відзначають широкий діапазон значень інтегральних показників 

демократії від мінімального – 2,75 в Одеській області до максимального – 3,8 в 

Івано-Франківській  [9]. 

Доцільно також відмітити, що поняття «демократія» у політичному 

спілкуванні та у наукових дослідженнях вживається як у широкому значенні 

слова – «влада народу», так і у вузьких аспектах – «демократизація влади», 

«демократизація управління», «демократизація суспільства», «демократизація 

публічних інституцій» тощо.  

Поняття «децентралізація» трактується переважно як розширення 

повноважень та можливостей органів місцевого самоврядування. Називають 

також такі типи децентралізації, як адміністративна, фіскальна, політична, 
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екологічна, економічна  тощо. Проте, доцільніше орієнтуватися на широке 

розуміння цього терміну, враховуючи, що децентралізація «сприяє ефективній  

реалізації  принципів  демократичного  врядування  та сталому розвиткові 

держави» [10, c.9], спрямовуючись на глибоке  переосмислення  та  

переформатування  всієї системи публічного управління та адміністрування.  

Аналіз сучасних дослідницьких підходів здійснено у публікації 2015 року В. 

Гройсмана [11], який вважає децентралізацію засобом лібералізації державного 

управління. На нашу думку, у даному випадку ключовим стає поняття 

публічності. Отже, публічне управління стає наслідком демократизації та 

децентралізації державного управління та місцевого самоврядування. 

Дискусійним є й питання співвідношення децентралізації, деконцентрації, 

регіоналізму та деволюції, спроби аналізу яких уже здійснювалися неодноразово 

[12], а також – чи є місцеве самоврядування та його органи складовою державного 

механізму. 

Українськими вченими виокремлено 5 типових моделей децентралізації 

публічної влади в унітарних державах: регіональну, муніципальну, кооперативну, 

деволюційну та децентралізаційну, а оптимальною формою  державного устрою  

названо «децентралізований унітаризм з  демократичним напрямом розвитку 

держави» [13,с.5]. 

Суттєвим для розуміння співвідношення демократії та децентралізації є 

вияснення їх витоків та початку. Так, на Урядовому порталі відзначається, що  «в 

Україні процес децентралізації розпочато 2014 року з прийняттям Концепції 

реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 

(01.04.2014), законів України «Про співробітництво територіальних громад» 

(17.06.2014), «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (05.02.2015) 

та змін до Бюджетного і Податкового кодексів – щодо фінансової децентралізації» 

[14]. Подібний підхід знаходимо й у дисертаційному дослідженні І. Тютюнника, 

який наголошує на спонукальному впливі на Україну європейських інституцій 

[15] та багатьох інших дослідженнях.

Проте аналіз свідчить про наявність різних точок зору відносно початку

децентралізації. На нашу думку, у всіх посткомуністичних країнах процеси 

демократизації та децентралізації у тому чи іншому вигляді проводилися вже з 

перших років реформ, що, наприклад, чітко помітно на прикладі передачі в 

Польщі повноважень та ресурсів гмінам вже на початку 1990-х років. В Україні 

після 1992 року спостерігалася тенденція до збільшення кількості 

адміністративно-територіальних одиниць. Конституція України гарантує місцеве 

самоврядування, що можна вважати створення децентралізованої системи 

управління на місцевому рівні. Проте вже з початку  2000-х років велася робота  з 

підготовки АТР та розробки нового законодавства. Проектом Концепції вже у 
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2009 році передбачалося значне розширення можливостей самоврядування до 

2015 року [16]. У 2014 році цей проект було пристосовано до нових умов та 

відповідно уточнено терміни.  Протягом всіх років незалежності демократизація 

та децентралізація декларувалися як  важливі завдання  [17] . 

Директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства 

А. Ткачук вказує на необхідність зваженого підходу до децентралізації, 

застерігаючи від сепаратизму та наводячи приклад Іспанії, де регіони 

перетворилися на квазідержави і бояться втратити свої повноваження. На думку 

А. Ткачука, українські регіони політично відрізняються один від одного значно 

більше, ніж іспанські [18], що неодноразово підтверджувалося під час виборів. 

Такої ж думки дотримується і голова Фонду місцевої демократії, регіональна 

координаторка Мережі UPLAN у Харківській області О. Мірошник, яка вказує на 

необхідність відстоювання місцевої демократії під час децентралізації. Оцінюючи 

думки експертів (Ю. Біденко, М. Воронов, О. Конотопцев, М. Тітов) на теперішнє 

та майбутнє місцевої демократії, О. Мірошник виділяє думки щодо забезпечення 

якості місцевої еліти, участі громадськості у реформах, необхідності враховувати 

особливості й історичні традиції кожної територіальної громади. Відзначаються 

порушення прав громади при децентралізації та створенні ОТГ, оскільки часто 

йдеться про імітаційність реформ та їх організацію «зверху», а не «знизу». Як 

недемократичні оцінюються процеси розробки та прийняття статутів громад та 

вироблення рішень про об’єднання без участі чи за імітаційної участі громадян. 

Наголошується, що місцева демократія – це представництво громадян, а не 

партій.  Дискусія експертів показала також, що найбільше порушень прав громади 

та місцевої демократії відбувається у процесах формування громад, прийняття 

перспективних планів формування територій та у процесі проведення місцевих 

виборів  [19]. 

Слід взяти до уваги критичність оцінок експертів та населення щодо методів 

оцінювання рівня демократії та розходження в оцінці результатів децентралізації 

в Україні. Наприклад, поруч з поширеною думкою представників влади, що 

децентралізація є найуспішнішою з останніх реформ, популярними є  й скептичні 

її оцінки. Так, експертами Центру Разумкова на основі проведеного спільно з 

Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» у серпні 2020 року 

соціологічного дослідження зроблено висновок, що «у період з 2016 по 2018 роки 

було більше громадян, переконаних у незмінності ситуації (61–67%), і менше тих, 

хто відчув позитивні зміни (16–18%)» [1]. Характерно, що українці, які відчули 

зміни на краще, найчастіше згадували про якість доріг (61%), благоустрій 

будинків (27%), поліпшення умов для проведення дозвілля (23%), роботу 

міського транспорту (23%) та роботу житлово-комунального господарства (17%). 

Менше   уваги  приділяється   впливу  децентралізації   на    процеси   публічного 
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 управління [20] . 

Важливо зауважити й загадану вище специфічну не лише для України 

різноманітність регіонів, що необхідно враховувати в процесі децентралізації. 

Так, результати Аналітичного дослідження «Інфраструктура регіонів України. 

Пріоритети модернізації», здійсненого у 2017 році українськими та зарубіжними 

експертами на основі даних Державної служби статистики України  та її 

територіальних органів, свідчать, що практично в кожному регіоні всі складові 

інфраструктури знаходяться у незадовільному стані [21]. Інше дослідження (2016 

рік)  [9 ], присвячене комплексній оцінці демократії у регіонах України на основі 

оригінальної методології Міжнародного інституту демократії та сприяння 

виборам (International IDEA), дозволило ідентифікувати проблеми, що становлять 

загрозу для розвитку демократії. Усі області України було віднесено до 

змішаного/перехідного типу демократичного розвитку, однак інтегральні 

регіональні показники мають доволі широкий діапазон значень. Виділено 9 

досягнень та 12 суттєвих проблем, що дозволило запропонувати такі напрями 

розвитку демократії: 1. На національному рівні:  продовження обраного курсу 

реформ (судочинства, прокуратури, правоохоронної системи та децентралізації); 

удосконалення партійного та виборчого законодавства; проведення 

загальнонаціональної антикорупційної кампанії; 2. На місцевому рівні: розбудова 

регіонального соціального капіталу, орієнтованого на демократичний розвиток; 

підвищення якості інформаційного простору; професіоналізація кадрів; 

активізація використання інструментів е-демократії; зміцнення середовища 

міжетнічної та міжконфесійної толерантності. 

Децентралізація є загальносвітовою тенденцією, яка яскраво проявляється в 

країнах Європи і стала частиною посткомуністичних реформ. При цьому важливо 

мати  на увазі рекомендації Комітету міністрів Ради Європи, згідно яких  участь 

громадян у публічному житті вважається осердям місцевому демократії; 

представницька демократія розглядається як частина загальної спадщини держав-

членів і підґрунтям для участі громадян у публічному  житті на національному, 

регіональному й місцевому рівнях; а діалог між громадянами й представниками 

влади,  обраними на  місцевому  рівні,  є  суттєвим  для  місцевої  

демократії,  оскільки  зміцнює  законність  демократичних місцевих інститутів та 

ефективність їхніх дій [22].  

Аналіз свідчить, що в Україні необхідно ще докласти багато зусиль, аби 

виконати ці рекомендації. Суттєвою є й необхідність повнішого врахування 

громадської думки, яке в ході децентралізація виявилося недостатнім. Так, 

порівняльний аналіз  позицій влади і громадян з питань забезпечення безпеки 

громад під час децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування  

свідчить, що для громадської моделі безпеки громад характерна вимога більш 
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рішучої децентралізації державних безпекових повноважень. Наразі ж в Україні, 

на думку авторів дослідження,  втілюється  державна модель безпеки громад з 

«підміною децентралізації влади децентралізацією управління»; «іноді задуми 

держави носять досить підступний характер»; «у діях держави  спостерігається 

певна непослідовність» [23,c. 21]. 

На нашу думку, вже в ході реформи проявилися протиріччя політичними 

силами у баченні реформ, між центральною та місцевими рівнями управління, 

між місцевою владою та громадянами тощо. Залишаються питання законодавчого 

врегулювання партисипативної демократії, а рівень впливу громадянського 

суспільства на реформу продовжує бути низьким. 

Українськими вченими (І. Безена, В. Сиченко, С. Рибкіна) громадянське 

суспільство визначається як «ключовий механізм соціальної  взаємодії всіх 

публічних інституцій – від місцевого самоврядування, органів виконавчої влади 

до автономних громадських об’єднань» [24], а Л. Гонюкова відзначає проблему 

інституціалізації громадсько-політичних об’єднань та наголошує, що саме 

громадянська спільнота легітимізує державну владу . 

Висновки. Важливо відзначити вплив на реформи в посткомуністичних 

країнах глобалізації, інтеграції, інформатизації  та інших процесів, що 

відчуваються у всіх країнах, впливаючи на економіку, соціальну сферу, політику 

тощо і  визначаючи зміни у публічному управлінні. Демократизація та 

децентралізація, в широкому розумінні цих понять, стали невід’ємною складовою 

посткомуністичних  реформ, проте їх реальне здійснення залежало від багатьох 

факторів.  

В Україні демократизація та децентралізація  вже з перших років 

незалежності стали предметом обговорення та спроб втілення. Зростання 

кількості адміністративно-територіальних одиниць вже з початку 1990-х років 

можна вважати ознакою прагнення населення до локалізації влади. Проте 

подрібнення розміру територій сільських рад виявилося неефективним, що 

призвело до необхідності зміни їх функцій. 

Децентралізацію варто сприймати як один з механізмів поглиблення 

демократії. Водночас, доцільно пам’ятати про необхідність діалектичного 

підходу: як демократію, так і децентралізацію не можна оцінювати без врахування 

політичної ситуації та точки зору громадськості.  

Окремої уваги та додаткового вивчення заслуговує взаємозв’язок 

децентралізації та електронної демократії. Залишається актуальним і освоєння 

зарубіжного досвіду реформ. 
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СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ МОЛОДІ ЩОДО ЇЇ 

РОЛІ В УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСАХ ГРОМАД 

Анотація. У статті представлено результати соціологічного дослідження, яке 

було проведено серед молоді (14-35 р.) у період з 28 січня 2021 р. по 14 лютого 

2021 р. Вказано основну мету такого соціологічного опитування, що полягає у 

дослідженні розуміння молоді їх ролі в управлінських процесах громад. При 

цьому враховано те, що на сьогодні в Україні сформовано нові об’єднані 

територіальні громади в Україні. Першочергово у статті розкрито процес 

формування анкети, розроблення питань і визначення вікової категорії 

респондентів, що мали можливість взяти участь в такому опитуванні. Зазначено, 

якими саме шляхами відбувалась розсилка посилання на анкету, а саме: через 

соціальні мережі, групи у Viber та Telegram, електронну пошту, а також завдяки 

співпраці із професорсько-викладацьким складом різних вищих навчальних 

закладів України (Донецького державного університету управління, 
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Західноукраїнського національного університету; Львівського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України; Національного університету «Острозька академія»; 

Сумського державного університету; Херсонського державного аграрно-

економічного університету; Чернівецького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету). Вказано, які 

питання були в анкеті та на які робився максимальний акцент. Здійснено аналіз 

відповідей на кожне питання, що було представлено в анкеті. Водночас проведено 

співставлення відповідей на окремі питання, які були між собою пов’язані. На 

основі здійсненого аналізу сформовано відповідні висновки, до яких ми прийшли 

у результаті проведеного анкетування. Зокрема про те, що у нас є розумна та 

активна молодь, яка проявляє ініціативу, однак необізнаність у сфері управління 

чи недостатня кількість інформації про роботу органів місцевого самоврядування 

породжує нерозуміння молоді можливості їхнього впливу на рішення у своїх 

територіальних громадах. 

Ключові слова: молодь, територіальна громада, місцеве самоврядування, 

соціально-економічний розвиток, опитування, управлінський процес. 
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conducted among young people (Age: 14-35) in the period from January 28, 2021 to 

February 14, 2021. The main purpose of such a sociological survey is to study the 

understanding of young people of their role in the management processes of 

communities. At the same time, it is taken into account that new amalgamated territorial 

communities in Ukraine have been formed in Ukraine today. First of all, the article 

reveals the process of forming a questionnaire, developing questions, and determining 

the age category of respondents who had the opportunity to participate in such a survey. 

It is indicated in what ways the link to the questionnaire was sent, namely: via social 

networks, groups in Viber and Telegram, e-mail, as well as through cooperation with 

the teaching staff of various higher education institutions of Ukraine (the Donetsk State 

University of Management, Western Ukrainian National University); Lviv Regional 

Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration 

under the President of Ukraine; Ostroh Academy National University; Sumy State 

University; Kherson State Agrarian and Economic University; Chernivtsi Trade and 

Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University). It is indicated 

which questions were in the questionnaire and which were the most emphasized. An 

analysis of the answers to each question presented in the questionnaire was performed. 

At the same time, the answers to some related questions were compared. Based on the 

analysis carried out, the relevant conclusions were formed, which we came to as a result 

of the survey. In particular, that we have smart and active young people who take the 

initiative, but lack of awareness in the field of governance or insufficient information 

about the work of local governments creates a lack of understanding of young people's 

ability to influence decisions in their amalgamated territorial communities. 

Keywords: youth, amalgamated territorial community, local government, socio-

economic development, polls, management process. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Молодь – це той двигун, від 

якого, значною мірою, залежить робота цілого механізму. Вона може бути 

активною, брати участь в управлінських та соціально-економічних процесах; 

планувати, розробляти та реалізовувати цікаві ідеї, які сприятимуть розвитку як 

окремих громад, так і держави в цілому. Але, на жаль, може бути пасивною, що 

часто негативно позначається на місцевому самоврядуванні. 

Як відомо, 2014 р. розпочалась адміністративна реформа влади в Україні, з 

реалізацією процесу децентралізації, а саме з передачею повноважень в органи 

місцевого самоврядування, для того щоб ці органи швидше та ефективніше 

вирішували проблеми на місцях. Завдяки такій реформі сформовано об’єднані 

територіальні громади, а органи місцевого самоврядування отримали ще більше 

можливостей для залучення молоді до управлінських процесів, що відбуваються в 

громаді. Однак, можемо зазначити, що частина молоді є досить пасивною і не 
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готова брати участь у забезпеченні розвитку своєї громади. Саме тому, 

актуальність такого дослідження полягає в тому, щоб дослідити наскільки 

реально молодь розуміє та є зацікавленою в тих процесах, які реалізовуються як 

на рівні держави, так і громади зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціологічні дослідження такого 

характеру проводяться різними об’єднаними територіальними громадами, але 

тільки серед молоді, яка у них проживає і тільки з окремих питань. Результати 

опитування досить легко знайти в інтернеті. Незважаючи на те, що соціологічне 

дослідження серед молоді з питань її залученості до управлінських процесів в 

громадах є надзвичайно важливим і потрібним для врахування відповідних 

інтересів, вважаємо, що даному питанню не достатньо приділено уваги, особливо 

на науковому рівні. Висновок ми можемо робити, виходячи із аналізу нашого 

анкетування. Як показують результати опитування, значна частина молоді вперше 

заповнювала такого плану анкету, оскільки в громадах ніколи не цікавились їх 

думкою, не організовували опитування, або навіть якщо опитування проводились, 

то часто носили більш декларативний характер.  

Мета статті - визначення рівня зацікавленості та обізнаності молоді у 

процесах пов’язаних з розвитком громад. 

Виклад основного матеріалу. Для проведення соціологічного дослідження 

нами було роблено анкету у Google формі. Впродовж декількох днів формувалися 

запитання для внесення в опитувальник. З даного переліку питань було обрано 

тільки ті, які б з максимальною точністю дали можливість досягнути мети 

дослідження. В остаточному варіанті анкета містила 20 запитань щодо розуміння 

молоддю: процесів, які відбуваються у їх громадах; проблем, що виникають у 

різних громадах; а також реальних напрямів та можливих перспектив розвитку 

громад. Анкета була побудована таким чином, що відповіді на 19 запитань були 

запропоновані для вибору, для точності визначення поставлених цілей і тільки 

одне питання потребувало відкритої відповіді учасника опитування. Це було 

зроблено для того, щоб отримати пропозиції та рекомендації від респондентів 

щодо подальшого їх бачення розвитку громад. Анкета заповнювалася кожною 

молодою особою особисто в електронному вигляді, оскільки було внесено в 

анкету обмеження щодо кількості заповнених анкет із одного облікового запису 

до однієї анкети, тобто створено умови для забезпечення достовірності та 

анонімності. 

Анкетування проводилося у період з 28.01.2021 р. по 14.02.2021 р. 

Опитування було організовано шляхом поширення посилання на створену анкету 

знайомим, друзям, колегам, громадським організаціям та іншим спільнотам, 

учасниками яких є молодь у віці від 14 до 35 років. Посилання на анкету також 

розповсюджували  за  допомогою  соціальних  мереж,  груп  у  Telegram  та  Viber, 
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електронної пошти. 

Підкреслимо, що завдяки професорсько-викладацькому складу вищих 

учбових закладів України (Донецького державного університету управління, 

Західноукраїнського національного університету; Львівського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України; Національного університету «Острозька академія»; 

Сумського державного університету; Херсонського державного аграрно-

економічного університету; Чернівецького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету), Іллінецькій 

ОТГ Вінницької області й Покровській ОТГ Дніпропетровської області, а також 

депутату Луцької міської ради до опитування залучена молодь з різних куточків 

України. 

В опитуванні взяла участь молодь у віці: 14-17 р. – 40 осіб (12,2%); 18-24 р. – 

211 осіб (64,3%); 25-35 р. – 77 осіб (23,5%), загалом 328 осіб. Розподіл за такими 

віковими групами відбувався з урахуванням норм Закону України «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» [1]  (1993 р.) та 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної 

цільової соціальної програми «молодь України» на 2016-2020 рр.» [2] (2015 р.): 

14-17 р. – неповнолітня молодь, 18-24 р. – молодь, 25-35 р. – зріла молодь (рис. 1).

Таким чином, основна частина молоді, яка взяла участь в опитуванні – це молодь

18-24 років, яка формується, визначається зі своєю подальшою професією,

досліджують світ у різних аспектах.

Рис. 1. Чисельність респондентів за віком та статтю 

Як видно з рис. 1, кількість опитаної молоді жіночої статі загалом переважає 

на 32 особи і становить 180 осіб (54,9%  від  загальної  чисельності  респондентів), 

відповідно чоловічої статі – 148 осіб або 45,1% від загальної чисельності 

респондентів.  
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Важливий акцент ми робили на тому, щоб залучити якомога більше молоді з 

різних куточків України. Саме тому, за період анкетування участь у ньому взяли 

328 осіб з 24 областей України, що дає нам змогу максимально точно оцінити 

ситуацію про зацікавленість молоді в громадському житті своєї громади. 12 

червня 2020 р. Кабінет Міністрів України ухвалив 24 розпорядження щодо 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій громад областей, 

в країні створено 1469 територіальних громад (в т.ч. 31 територіальна громада на 

непідконтрольній території в межах Донецької та Луганської областей). Тому, 

лише у 1438 з них 25 жовтня 2020 року пройшли перші вибори місцевих голів. 

Враховуючи це, ми анкети респондентів розділили за областями та сформованими 

ОТГ. 

Найбільша чисельність респондентів із Західного регіону України – 183 

особи або 55,8% (Волинська область – 4 особи; Закарпатська область – 2 особи; 

Івано-Франківська область – 150 осіб; Львівська область – 8 осіб; Рівненська 

область – 3 особи; Тернопільська область – 10 осіб; Хмельницька область – 1 

особа; Чернівецька область – 5 осіб); із Півночі України – 67 осіб або 20,4% 

(Житомирська область - 1 особа; Київська область – 3 особи; Сумська область – 

61 особа; Чернігівська область – 2 особи); із Півдня України – 39 осіб або 11,9% 

(Дніпропетровська область – 8 осіб; Запорізька область – 1 особа; Миколаївська 

область – 1 особа; Одеська область – 1 особа; Херсонська область – 28 осіб); із 

Східної України 30 осіб або 9,2% (Донецька область – 26 осіб; Луганська область 

– 2 осіб; Харківська – 2 осіб); із Центральної України – 9 осіб або 2,7% (Вінницька

область – 1 особа; Кіровоградська область – 1 особа; Полтавська область – 4

особи; Черкаська область – 3 особи). Як видно за результатами аналізу найбільше

респондентів із Донецької, Івано-Франківської, Сумської, Тернопільської,

Херсонської областей. Водночас, найменше по 1 особі із Вінницької,

Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та

Хмельницької областей, тобто із 7 областей України. На рис. 2 відображено

перелік ОТГ, від яких участь в опитуванні взяла найбільша кількість

респондентів.

Якщо враховувати ОТГ, то зазначимо, що респонденти проживають в 95 ОТГ 

плюс м. Київ, що становить 6,6% від загальної кількості ОТГ України в яких 

відбулись місцеві вибори. Враховано, що за типом громади поділяються на 

сільські, селищні та міські ОТГ. Розподіл ОТГ за типом представлено в табл. 1. 
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Рис. 2. Перелік ОТГ від яких участь в опитуванні взяла найбільша кількість 

респондентів 

Таблиця 1 

Розподіл громад, з яких молодь взяла участь в опитуванні (за типом) 

Тип 

громади 

Регіон 

України 

Міська ОТГ Селищна ОТГ Сільська ОТГ 

Кількість 

ОТГ 

Кількість 

респондентів 

Кількість 

ОТГ 

Кількість 

респондентів 

Кількість 

ОТГ 

Кількість 

респондентів 

Захід 25 152 13 19 12 12 

Схід 4 27 2 3 0 0 

Північ 11 60 2 2 4 4 

Південь 2 17 8 17 4 5 

Центр 5 6 1 1 2 2 

Разом 47 263 26 42 22 23 

Дана таблиця відображає розподіл учасників опитування по ОТГ залежно від 

типу громад, в яких вони проживають. При цьому не враховано одну особу з міста 

Київ, оскільки за законодавством столиця не повинно утворювати ОТГ. Як ми 

бачимо, більшість наших респондентів проживають в міських ОТГ. Серед 95 ОТГ 

в яких проживають респонденти, 47 (49,5%) – міські ОТГ, 26 (27,3%) – селищні 

ОТГ та 22 (23,2%)– сільські ОТГ. У розрізі регіонів України кількість ОТГ така: 

Західна Україна – 50 ОТГ (52,7%); Східна Україна – 6 ОТГ (6,3%), Північна 
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Україна – 17 ОТГ (17,8%), Південна Україна – 14 ОТГ (14,7%), Центральна 

Україна – 8 ОТГ (8,5%). 

Підкреслимо також, що значна частина молоді вперше бере участь в такому 

опитуванні, окремі особи хотіли б взяти участь в такому опитуванні, але в їх 

громадах таке анкетування не проводиться (рис. 3). 

Рис. 3. Діаграма розподілу респондентів щодо відповіді на питання «Чи 

берете Ви участь в опитуваннях, які проводяться для визначення громадської 

думки у Вашій громаді (якщо такі опитування проводяться)?» 

Як ми бачимо ситуація з участю людей в опитуваннях не є така втішна, як би 

нам хотілось, адже в таких опитування беруть участь менше половини наших 

респондентів 149 осіб (45,4%). Також практично четверта частина опитаних нами 

людей взяла перший раз участь в такого роду опитуванні. Причиною даних 

невтішних результатів може стати те, що в громадах не цікавляться думкою 

місцевих жителів щодо шляхів розвитку громад, як наслідок, значна частина 

молоді стає не активною і не знає, яким чином може впливати на ухвалення 

рішень щодо розвитку ОТГ. Підтвердженням цього є те, що 61 особа (18,6%) 

стверджує, що ОМС не проявляють активності у залученні молоді до розвитку 

громади і цим самим показують свою бездіяльність. 42 особи (12,8%) відповіли, 

що взагалі не беруть участь в опитуваннях навіть якщо вони і проводяться в 

громаді. Одними із перших питань в анкеті були: «Чи є у Вашій громаді 

молодіжна громадська організація?» та «Чи брали Ви участь в заходах, 

організованих для молоді у Вашій громаді (в іншій громаді)?» (рис. 4, 5). 
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Рис. 4. Діаграма розподілу респондентів щодо відповіді на питання «Чи є у 

Вашій громаді молодіжна громадська організація?» 

Проаналізувавши анкети, ми виявили, що 40 осіб (12,2%) зазначили те, що в 

їх громадах немає молодіжних громадських організацій (5 осіб – 14-17 р., 27 осіб 

– 18-24 р., 8 осіб – 25-25 р.); 106 осіб (32,3%) вказали, що не знають про наявність

таких організацій у їх громадах (10 осіб – 14-17 р., 76 осіб – 18-24 р., 20 осіб – 25-

35 р.). За цими результатами фактично третина молоді не знає, чи є молодіжні

громадські організації в їх громадах. Це дає нам підстави зробити висновки, що

загалом більшість молоді орієнтується в ситуації щодо наявності молодіжних

громадських організацій в їх громадах, однак є значна частина тих, хто цим

питанням не цікавиться.

Рис. 5. Діаграма розподілу респондентів щодо відповіді на питання «Чи 

брали Ви участь у заходах, організованих для молоді у Вашій громаді (в іншій 

громаді)?» 
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З рис. 5 випливає, що практично рівна кількість осіб брала та не брала участь 

в заходах, організованих для молоді, відповідно 139 осіб (42,4%) та 147 осіб 

(44,8%). Серед тих, хто ніколи не брав участь це молодь: 14-17 р. – 12 осіб (8,2%), 

18-24 р. – 96 осіб (65,3%), 25-35 р. – 39 осіб (26,5%). Значну частку серед тих хто

ніколи не брав участь в заходах організованих для молоді становлять особи віком

18-24 р. (65,3% від 147 осіб), тобто фактично активна молоді, що по віку мала б

навчатись у вищих навчальних закладах і бути найбільш активною. На жаль, крім

тих хто ніколи не брам участь є ще 30 осіб, яких не цікавлять такі заходи (4 особи

– 14-17 р., 22 особи – 18-24 р., 4 особи – 25-35 р.). Знову ж таки, молоді 18-24 р. з

такою відповіддю є більшість. Водночас, 12 осіб (3,7%) відповіло, що самі є

організаторами таких заходів для молоді у своїх громадах.

Наступними питаннями в анкеті були: «Чи знаєте Ви, яким чином молодь 

може впливати на прийняття рішень, що стосуються розвитку громади?» (рис. 6) 

та «Чи Ви є/були активним громадським діячем у школі/університеті/інш. нав. 

закладі?». 

Рис. 6.  Діаграма розподілу респондентів щодо відповіді на питання «Чи 

знаєте Ви, яким чином молодь може впливати на прийняття рішень, що 

стосуються розвитку громади?»  

На питання: «Чи Ви є/були активним громадським діячем у 

школі/університеті/інш. нав. закладі?» розподіл респондентів такий: «Так» 

відповідо 210 осіб (64,0%), «Ні» відповіло 118 осіб (36,0%). Порівнюючи відповіді 

на дані два питання, ми бачимо практично ідентичні відповіді. Тобто, відповідно 

до першого питання 209 осіб (63,7%) знають та 119 осіб (36,3%) не знають, яким 

чином молодь може впливати на прийняття рішень в громаді. По другому 

питанню 210 осіб (64%) були чи є активними громадськими діячами та 118 осіб 

(36%) не були громадськими діячами у навчальних закладах. Незважаючи на те, 

що відповіді практично ідентичні, ми не могли стверджувати, що молодь дала 

одночасно дві позитивні чи дві негативні відповіді по даних питаннях. Тобто, що 

209, 63.7%

119, 36.3%

Чи знаєте Ви, яким чином молодь може впливати на прийняття рішень, 

що стосуються розвитку громади?

Так, знаю Ні, не знаю
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та молодь, яка не знає як вона може впливати на прийняття рішень щодо розвитку 

громад, точно відповіла, що вона є не активною у навчальному закладі. І навпаки, 

якщо молодь є не активна в навчальному закладі, то це не свідчить про те, що 

вона не знає, як може вплинути на прийняття рішень щодо розвитку громад. 

Саме тому, проаналізувавши більш детально анкети, ми виявили, що не 

знають, яким чином молодь може впливати на прийняття рішень, що стосуються 

розвитку громади 119 осіб (36,3%), серед яких: 10 осіб (8,5% від 119 осіб) – 14-17 

р.; 83 особи (69,7% від 119 осіб) – 18-24 р., 26 осіб (21,8% від 119 осіб) – 25-35 р. 

Якщо визначити частку молоді відповідного віку, що не знає як впливати на 

прийняття рішень до молоді цього ж віку, що загалом взяла участь в опитуванні, 

то вийде таке співвідношення: неповнолітня молодь 14-17 р. – 10 осіб із 40 осіб, 

тобто (25%); молодь 18-24 р. – 83 особи із 211 осіб, тобто (39,3%); молодь 25-35 р. 

– 26 осіб із 77 осіб, тобто (33,7%). З цього випливає, значна частка молоді

середнього та зрілого віку не знає, як може впливати на прийняття рішень.

Водночас, неповнолітня молоді більше поінформована. Можливо це пов’язано з

тим, що відносно недавно в українських школа введено дисципліну

«Громадянська освіта».

Так, Закон України «Про освіту» [3] (2017 р.) визначає, що держава 

зобов’язана створити умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на 

формування компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх прав і 

обов’язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського 

(вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина. Крім того, громадянська освіта також спирається на Національну 

стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства [4], яка наголошує на 

активізації комплексних заходів, спрямованих на підвищення громадянської 

освіти населення щодо можливості захисту своїх прав та вираження інтересів 

через різні форми демократії участі, та на Концепцію розвитку громадянської 

освіти в Україні [5], яка базується на необхідності створення сприятливих умов 

для формування та розвитку громадянських компетентностей людини на всіх 

рівнях освіти та у всіх складниках освіти, що дасть змогу громадянам краще 

розуміти та реалізувати свої права в умовах демократії, відповідально ставитися 

до своїх прав та обов’язків, брати активну участь у суспільно-політичних 

процесах. Відповідь на питання «На Вашу думку, з якого віку молодь повинна 

починати цікавитись питаннями місцевого самоврядування?» на рис. 7.  



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 3(9) 2021 
 

129 

 
Рис. 7.  Діаграма розподілу респондентів щодо відповіді на питання «На 

Вашу думку, з якого віку молодь повинна починати цікавитись питаннями 

місцевого самоврядування?» 

 

Діаграма наводить нам дані про те з якого віку, на думку наших респондентів 

потрібно цікавитись справами органів місцевого самоврядування. Згідно цих даних ми 

бачимо, що переважає думка, що цим питанням потрібно починати цікавитись з 

молодшого віку, а саме 14-17 р. за це проголосували 159 осіб (48,5%) опитаних, що 

показує хороший результат. Також значна частина респондентів вважає, що 

оптимальним є вік 18-24 р. – 144 особи (43,9%). Це саме той вік, коли в людини 

формуються погляди на життя і вона починає розуміти, як повинна виглядати її 

громада. Найменший відсоток опитаних людей – 25 (7,6%) обрали третій варіант – 25-

35 р. На нашу думку в такому віці вже потрібно вдаватися до активних дій на благо 

своєї громади, а не тільки починати цікавитись діяльністю ОМС. Зазначимо, що такий 

вибір зробили: 1 особа – 14-17 р.; 16 осіб – 18-24 р.; 8 осіб – 25-35 р. 

Відповідь на питання «Чи хотіли б Ви брати активну участь в соціально-

економічному житті Вашої громади та розвивати Вашу громаду?» відображено на рис. 8.  

 
Рис. 8. Діаграма розподілу респондентів щодо відповіді на питання «Чи 

хотіли б Ви брати активну участь в соціально-економічному житті Вашої 

громади та розвивати Вашу громаду?» 

159, 48.5%

144, 43.9%

25, 7.6%

На Вашу думку, з якого віку молодь повинна починати цікавитись 

питаннями місцевого самоврядування?

14-17 р. 18-24 р. 25-35 р.

188, 57.3%
41, 12.5%

99, 30.2%

Чи хотіли б Ви брати активну участь в соціально-економічному житті 

Вашої громади та розвивати Вашу громаду?

Так, хотів би / (-ла б); Уже беру активну участь; Ні, не хотів би / (-ла б).
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Як ми бачимо, то більша частина опитаних молодих людей 188 осіб (57,3%) 

бажає брати участь в соціально-економічному житті громади, що свідчить про 

високу зацікавленість цих людей до справ їхньої ОТГ. Крім того, 41 особа (12,5%) 

зазначила, що уже трудиться на благо громади. Проте третина опитаних – 99 осіб 

(30,2%), не цікавиться справами громади і не бажає брати участі в її розвитку, що 

насправді створює погану тенденцію та приклад для іншої молоді. Зазначимо, що 

реальна участь молоді в житті держави починається з досягнення 

вісімнадцятирічного віку, коли вони отримують виборче право. Крім участі у 

виборах молодь може брати участь в обговоренні законопроектів та звертатись в 

центральні та місцеві органи влади, ініціювати проведення конференцій, круглих 

столів та інших заходів з обговоренням різних аспектів реалізації державної 

політики.  

Молодь може брати участь у місцевих виборах у різний спосіб: бути обраним 

головою або депутатом до сільської, селищної, міської ради; працювати у 

дільничній виборчій комісії як член комісії, офіційним представником партії, 

блоку в територіальній виборчій комісії; бути офіційним спостерігачем; бути 

довіреною особою кандидата в міські, селищні, сільські голови або кандидата в 

депутати; самостійно обирати за кого проголосувати на виборах. Окрім того, 

відповідно до Закону України «Про державну службу» [6] молодь 18 років може 

зайняти посаду в органах державної влади; відповідно до Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» [7] - посаду в органах місцевого 

самоврядування. 

Однак, активна участь молоді у соціально-економічному та політичному 

житті громади може відбуватись й іншими шляхами: участь у діяльності 

інститутів громадянського суспільства; в молодіжних радах, парламентах, 

форумах, комітетах та інших структурах, як традиційний спосіб участі в 

прийнятті рішень; консультаціях з молоддю в процесі підготовки управлінських 

рішень, щоб висловити свою позицію з приводу тієї чи іншої проблеми; членство 

в політичних партіях, радах, групах за інтересами; організація форумів для 

обговорення актуальних проблем; підпис петицій; створення тематичних груп в 

соціальних мережах. Вплинути на прийняття важливих рішень молоді громадяни 

можуть, подавши заяву, скаргу, претензію чи клопотання до відповідних органів 

місцевого самоврядування та органів виконавчої влади відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян» [8]. Якщо подивитися, скільки молодих людей 

реально залучені до класичних форм участі, стає зрозумілим, що їх кількість 

неухильно знижується. Але це аж ніяк не означає, що молодь втрачає інтерес до 

участі у вирішенні суспільних справ. Із питанням «Чи хотіли б Ви брати активну 

участь в соціально-економічному житті Вашої громади та розвивати Вашу 

громаду?» досить тісно переплітається питання «Чи готові Ви проводити 
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просвітницьку діяльність серед друзів, знайомих для залучення молоді до 

громадського життя громади?» (рис. 9). 

 
Рис. 9. Діаграма розподілу респондентів щодо відповіді на питання «Чи 

готові Ви проводити просвітницьку діяльність серед друзів, знайомих для 

залучення молоді до громадського життя громади?» 

 

Згідно даному рисунку маємо доволі втішну статистику, яка говорить нам 

про те, що в основному молодь готова проводити просвітницьку роботу серед 

своїх друзів. Тобто 202 особи (61,6%) опитаних людей готові діяти активно, цим 

самим допомагати власній громаді в подальшій розбудові. Однак, досить велика 

частина опитаних – 126 осіб (38,4%) - є пасивною щодо просвітницької 

діяльності, але маємо надію, що вони в майбутньому будуть працювати на 

користь громади, і держави загалом. Відповіді на дане питання добре 

корелюються із відповідями на попереднє питання. Це вказує на те, що більша 

частка молоді, нами опитана, є зацікавлена в подальшому розвитку своєї громади 

та готова брати активну участь в даному процесі. 

Важливою для нас була відповідь на питання «Чи цікавитесь Ви роботою 

органу місцевого самоврядування у Вашій громаді?» у контексті попереднього 

питання (рис. 10). Людина, яка хотіла б брати активну участь у розвитку своєї 

громади повинна розуміти процеси, що відбуваються в громаді та державі, а 

також цікавитись діяльністю відповідних органів місцевого самоврядування. 

202, 61.6%

126, 38.4%

Чи готові Ви проводити просвітницьку діяльність серед друзів, 

знайомих для залучення молоді до громадського життя громади?

Так Ні
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Рис. 10. Відповіді на питання «Чи цікавитесь Ви роботою органу місцевого 

самоврядування у Вашій громаді?» 

 

Якщо співставити відповіді на даних два питання, то виходить таке 

співвідношення: 188 осіб хотіли б брати участь у соціально-економічному та 

політичному житті своєї громади плюс 41 особа, яка уже бере активну участь у 

розвитку своєї громади, водночас 165 осіб цікавляться і ще 20 осіб уже є 

посадовими особами органів державної та місцевої влади. Можемо говорити про 

певну одностайність по даних відповідях. Однак, є молодь, яка хотіла б брати 

активну участь у розвитку громади, але не цікавиться процесами, які 

відбуваються у відповідному органі місцевого самоврядування. 

Даний рисунок дає нам можливість визначити, яке відсоткове 

співвідношення молодих людей, котрі цікавляться роботою ОМС у власній 

громаді. Як ми бачимо, в даному питанні молодь розділилася майже на два рівні 

групи, одна з них – 165 осіб (50,3%) – стежить і моніторить роботу ОМС, цим 

самим показує свою активну громадську позицію, а інша – 143 (43,6%) – навпаки 

відображає свій пасивний стан до даної діяльності. 6,1% опитаних займаються 

цим професійно, оскільки вони є посадовими особами органів місцевого 

самоврядування або органів державної влади. Відповіді на дані два питання 

частково перегукуються з відповідями на питання «Чи хотіли б Ви стати 

посадовою особою органу державної влади чи органу місцевого самоврядування і 

працювати над розвитком Вашої громади?» (рис. 11). 

165, 50.3%

143, 43.6%

20, 6.1%

Чи цікавитесь Ви роботою органу місцевого самоврядування у Вашій 

громаді?

Так, цікавлюсь

Ні, не цікавлюсь

Я сам/ (-а) є посадовою особою органу державної влади (органу місцевого 

самоврядування)
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Рис. 11.  Діаграма розподілу респондентів щодо відповіді на питання «Чи 

хотіли б Ви стати посадовою особою органу державної влади чи органу 

місцевого самоврядування і працювати над розвитком Вашої громади?» 

 

На дане питання відповіло 308 осіб і це є зрозуміло, адже ще 20 осіб уже є 

посадовими особами органів державної влади чи органів місцевого 

самоврядування. Фактично вони не давали відповідь на це питання. Із рис. 10 

випливає, що досить велика частка молодь хотіла б зайняти відповідну посаду і 

працювати для розвитку своєї громади. Діаграма показує статистичні показники 

того чи має бажання молодь займати посади в органах державної влади чи 

органах місцевого самоврядування і працювати на благо власної громади, 

вдосконалювати та розвивати її. Більша частина молоді 163 особи (52,9%) має 

таке бажання, а 145 осіб (47,1%) проти цього і бажають залишатись осторонь від 

справ громад. 

Висновок. Отже, за результатами анкетування можна зробити такі висновки: 

молодь є буде залишатись рушійною силою у розвитку громад, тому нехтувати її 

думкою не варто. Частина молоді є досить активною, часто бере участь в 

різноманітних заходах, або сама є організаторами таких заходів для молоді. 

Водночас, досить багато молодих людей не дуже зацікавлені тими процесами, що 

відбуваються в їх громадах, та державі загалом. Значною мірою це пов’язано з 

тим, що молодь не знає, яким чином може впливати на прийняття управлінських 

рішень та вважає, що її думкою ніхто не цікавиться.  

Саме тому, слід актуалізувати вирішення таких питань: проведення заходів і 

реалізація програм та проектів щодо інформування, консультування, надання 

рекомендацій та роз’яснень молодим людям стосовно участі в ухваленні та 

реалізації рішень, що стосуються реформування різних сфер життя у громаді; 

адміністративне забезпечення молодіжної роботи, що передбачає формування 

структурних підрозділів молодіжної сфери та професійне кадрове забезпечення їх 

163, 52.9%

145, 47.1%

Чи хотіли б Ви стати посадовою особою органу державної влади чи 

органу місцевого самоврядування і працювати над розвитком Вашої 

громади?

Так, звичайно Ні, не хочу
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діяльності; формування молодіжної інфраструктури, а саме: розвиток мережі 

молодіжних центрів/молодіжних просторів, що створює умови об’єднання 

соціально активної молоді; забезпечення професійної підготовки працівників 

державних структур і представників громадських об’єднань, які працюють із 

молоддю; інформаційне та методичне забезпечення молодіжної роботи: 

поширення інформаційних та методичних матеріалів для спеціалістів молодіжної 

сфери, представників громадських об’єднань щодо ініціювання та підтримки 

молодіжних ініціатив, активізації участі молоді. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНЖИНІРИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ 

НАУКИ 

Анотація. На часі, інжиніринг є новаторською темою для комерційно-

прибуткового бізнесу України, адже виступає інструмент підвищення її 

компетентності, ефективності та ринково-економічної позиції загалом. Державне 

управління інжиніринговою діяльністю в Україні скеровує та координує розвиток 

та становлення інжинірингу, досліджуючи основні аспекти його провадження : 

відповідність закону, залучення прозорих інвестицій та укладення гласних 

контрактно-договірних угод. В той же час, для державно-управлінської науки 

важливо дослідити проблемну галузево та комплексно, звернувшись до понять 

інжинірингової діяльності із одночасним дослідженням її ретроспективного, 

етапного розвитку.  

Не менш актуальним є аналіз міжнародних практично-теоретичних основ 

інжинірингу як передумов формування сучасного державно-управлінського 

апарату управління на теренах України. Задля цього необхідною є актуалізація 

стилістики функціонального, видового та системного призначення інжинірингової 

діяльності у Європі.  

Окрім того, зростання ролі та затребуваності інжинірингу в Україні в останнє 

десятиліття породжує необхідність його розуміння урядом та оперативного 

реагування на соціально-наукові та економічно-фінансові зміни, що виникають як 

наслідок. Відтак, завдання державно-управлінської науки є пошук оптимального, 

економного та науково грамотного рішення, що сприятиме зменшенню 

термінологічних рамок здійснення проєкту –– та, одночасно, підвищить 

геометричну прогресивність капіталовкладень, зменшивши обсяги інвестиційного 

фінансування.  

До  того  ж,  процес  інжинірингової  діяльності  напряму залежить від стану 
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науки. Особливої актуальності набуває кооперація між науковцями-теоретиками, 

науковцями-практиками та кінцевим елементом системи –– державно-

управлінським апаратом, що реалізує владно-урядову інжинірингову політику в 

Україні.   

Ключові слова: інжиніринг, інжинірингова діяльність, розвиток, проєкт, 

послуга, науково-технічний прогрес, комерційна ефективність.  
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STATE DEPARTMENT OF ENGINEERING ACTIVITY AS AN OBJECT OF 

RESEARCH OF DOMESTIC PUBLIC ADMINISTRATION SCIENCE 

Abstract. At the moment, engineering is an innovative topic for commercial and 

profitable business of Ukraine, because it is a tool to increase its competence, efficiency 

and market and economic position in general. The State Administration of Engineering 

in Ukraine directs and coordinates the development and formation of engineering, 

exploring the main aspects of its implementation: compliance with the law, attracting 

transparent investment and concluding public contractual agreements. At the same time, 

it is important for public administration science to study the problem in a branch and 

complex way, turning to the concepts of engineering activities with the simultaneous 

study of its retrospective, staged development. 

No less relevant is the analysis of the international practical and theoretical 

foundations of engineering as a prerequisite for the formation of a modern public 

administration in Ukraine. To do this, it is necessary to update the style of functional, 

specific and systemic purpose of engineering activities in Europe. 

In addition, the growing role and demand for engineering in Ukraine over the last 

decade makes it necessary for the government to understand it and respond promptly to 

the resulting socio-scientific and economic-financial changes. Therefore, the task of 

public administration science is to find the optimal, economical and scientifically 

competent solution that will reduce the terminological framework of the project - and, at 

the same time, increase the geometric progressiveness of investment by reducing 

investment funding. 

In addition, the process of engineering directly depends on the state of science. The 

cooperation between scientists-theorists, scientists-practitioners and the final element of 

the  system – the  state-administrative  apparatus,  which  implements  the  government- 
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government engineering policy in Ukraine, becomes especially important. 

Keywords: engineering, engineering activity, development, project, service, 

scientific and technical progress, commercial efficiency. 

Постановка проблеми. Факти свідчать про те, що стан та рівень сучасного 

інжинірингу в Україні, порівняно із країнами Європи, є суттєво нижчим. Так, 

існує неприхована необхідність покращення масштабно-асортиментної складової 

функціонування компаній, перепрофілювання акцентів державного управління 

даної галузі. Державно-управлінська наука в Україні виступає координатором та 

посередником між владою та організаторами інжинірингових проєктів. 

Актуальним є аналіз проблематики розвитку, розуміння та вдосконалення 

інжинірингової діяльності. Окрім того, потрібним є дослідження комерційної, 

фінансово-економічної та науково-виробничої складової діяльності компаній. 

Одночасно, не менш важливо розглянути основи структури інжинірингу, 

напрямків та перспектив його становлення в Україні –– із «прив’язкою» до 

українського ринку послуг та державно-управлінських процесів, що диктують 

стилістику інжиніринг–активності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інжинірингова діяльність, в силу 

власної глобалізаційної експансії, є предметом ряду науково-теоретичних 

досліджень. Для розуміння сутності інжинірингу та державно-управлінської 

політики щодо нього необхідно розуміти його теоретичну, методологічну та 

практичну складові. Так, застосовним у даному випадку є як міжнародно-

зарубіжний (Д. Мартін, М. Робсон, М. Гаммер, Д. Гаррінгтон, Д. Чампі), так і 

національний ( В. Кондратьєв, К. Литвинов, І. Мазур, Ю. Чубатюк, 

Н. Янковський) наукові доробки. Проте, потрібно відзначити закономірність : 

поняття ефективного інжинірингу є для України досить новим. Зазначені 

вітчизняні вчені акцентують увагу на теоретичних підтекстах та генезі 

інжинірингової діяльності –– водночас, наукове обґрунтування даної ніші послуг 

як інструменту нарощування фінансово-політичного потенціалу країни 

знаходиться на стадії становлення.  

Мета статті –– дослідити закономірності та специфіку державного 

управління інжиніринговою діяльністю, виокремивши її особливості як об’єкту 

дослідження державно-управлінської науки в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Загалом, поняття «інжиніринг» варто 

розглядати як передумову створення кінцевого продукту. Примітно, що така 

діяльність є можливою лише за умови залучення розумового потенціалу –– 

інтелекту. Через це, говоримо про ще одну характерну рису інжинірингу –– 

наявність людського капіталу як рушійної сили новацій.  

Крім  того,  комплексне  розуміння  інжинірингової   діяльності   може   бути 
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 сформовано шляхом аналізу Європейської економічної комісії ООН, де він 

визначений як сукупність проєктно-практичних робіт, метою яких є ефективізація 

інженерно-технічної галузі виробництва. В той же час, Американська Рада 

інженерів з професійного розвитку (ECPD) зазначає, що інжиніринг має творчу 

генезу, котра є передумовою проєктно-розробницької діяльності в області 

експлуатації стратегічних об’єктів інфраструктури [1].  

Потрібно зауважити, що державне регулювання інжинірингової діяльності в 

Україні відбувається посередництвом нормативно-правового регулювання. Так, 

поняття інжинірингу найчастіше ототожнюється зі сферою будівництва. Статтею 

1 закону України «Про архітектурну діяльність» № 687-XIV від 20.05.1999 р. 

інжинірингова діяльність у сфері будівництва визначена як надання інженерно-

технічних послуг, що базуються на основні фінансово-технічних досліджень та 

експертиз, що поєднуються із організаторсько-розробницькою діяльністю в сфері 

проєктної документації. Крім того, законодавцем інжиніринг ототожнюється із 

проведенням торгів на конкурсних засадах. По суті, аспект державно-

управлінського контролю в Україні виявляється у тому, що інжинірингова 

діяльність має чітку форму вираження, котра, окрім іншого, включає технічно-

архітектурне проєктування та економічно-фінансові, раціоналізаторські та 

винахідницькі консультації (висновок, що прямо виходить із положень статті 1 

згаданого Закону) [2].  

Разом з тим, державне управління у галузі інжинірингу здійснюється шляхом 

визначення його понятійно-категоріальних ознак у Національному класифікаторі 

ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності». Відзначимо, що 

класифікатор затверджувався двома наказами Держспоживстандарту України –– 

№ 457 та №530 від 11.10.2010 р. та 29.11.2010 р. відповідно. Відтак, 

інжинірингову діяльність у даному випадку віднесено до підвиду професійної та 

науково-технічної. Класифікатор оперує поняттям інженерного дизайну 

(визначається як науково-консалтингова діяльність у сфері процесно-

структурного проєктування шаблонів, ескізів, системних інструментів тощо). 

Окрім того, законодавець розширює сферу дії інженерії шляхом віднесення до її 

складу транспортно-будівничих, водно-управлінських, електронно-технічних та 

технологічно-будівничих проєктів. Таким чином відбувається затвердження 

контрольно-наглядового концепту з боку влади : для України важливо побудувати 

вдосконалену структуру інжинірингової регламентації [3].  

Поняття інжинірингу, одночасно, фігурує у Податковому кодексі України № 

2755-VI від 02.12.2010 р. Цим продемонстровано тісний зв’язок останнього із 

фінансово-економічною галуззю державного управління та їхню 

взаємозалежність. З точки зору законодавчої техніки, дефініція є майже 

ідентичною наданій у Законі України «Про архітектурну діяльність» № 687-XIV 
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від 20.05.1999 р. Отже, відповідно до підпункту 14.1.85 статті 14 Податкового 

кодексу України, інжинірингова діяльність є виконанням робіт науково-

виробничого та проєктно-дослідницького характеру. Додатково відзначається, що 

інжиніринг є дотичним до техніко-технологічного та консультаційно-авторського 

процесу розробки новітніх моделей та зразків, що наділені цензом корисного 

призначення [4].  

У дійності, сфера регламентації інжинірингу є досить розгалуженою, через 

що її державне регулювання не завжди є послідовним. Так, дослідники О. Кузьмін 

та Н. Городиська відзначають, що визначення конкретних «рамкових 

інжинірингових послуг» є неможливим з точки зору економічного вчення та 

варіативності замовницько–економічного підтексту, котрий визначає умови 

подібних договірних зобов’язань. Ринок інжинірингу є динамічним –– це причина 

виникнення колізійності між нормативно-регулятивним апаратом та способами, за 

допомогою яких здійснюється державне регулювання інжинірингової діяльності в 

Україні. Вчені також відзначають, що дефінітивна точність та вичерпний перелік 

робіт у даній галузі стануть чинником ускладнення, а не полегшення 

управлінських процесів [5].  

Водночас, досить алогічною видається владно-урядова позиція щодо 

ототожнення понять «інжиніринг» та «інжинірингова діяльність» у законі 

України «Про архітектурну діяльність» № 687-XIV від 20.05.1999 р. Слушно 

зазначити, що у такий спосіб звужується перелік призначень та видів робіт, що 

мають місце під час інженерно-проєктувального процесу. Більше того, 

відбувається взаємовиключення норм, задекларованих у Національному 

класифікаторі ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» ( наказ 

Держспоживстандарту №530 від 29.11.2010 р.), де надано обширний перелік 

інжинірингово-технологічної зайнятості із детальним виокремленням її 

технологічно-управлінського підтексту.  

За загальним правилом, інжиніринг та його державно-управлінське 

регулювання в Україні має чіткі рамки в силу його галузевості. Однак, нерідко 

проєктна діяльність пов’язана із промислово-виробничими, маркетинговими або 

авторськими послугами. У цьому контексті недосконалою є відсутність у законі 

України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 р. та 

особливо –– законі України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-XII 

від 15.12.1993 р. спеціальної норми-положення, яка б врегулювала правову 

природу інжинірингової операції, що апріорно пов’язана із правом 

інтелектуальної власності –– адже кінцевим результатом інжинірингу нерідко є 

винахід, корисна модель або промисловий зразок.  

Доцільно зауважити, що процес державно-управлінського регулювання 

інжинірингу в Україні шляхом затвердження нормативно-правової бази налічує 
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три структурних рівні –– розподіл зумовлений юридичною силою відповідних 

актів.  

Так, на макрорівні відбувається регламентація діяльності суб’єктів 

комерційної діяльності із застосуванням системно-кодифікованих джерел 

законодавства. Комерція, відтак, є прямо дотичною до інжинірингово-

винахідницького процесу. Доцільним буде відмітити положення Цивільного 

кодексу України № 435-IV від 16.01.2003 р. –– щодо регламентації процесу 

надання послуг); Господарського кодексу України № 436-IV від 16.01.2004 р. –– 

щодо виокремлення основ прибутково-фінансової діяльності суб’єктів бізес-

підприємництва, зокрема –– у галузі капітального будівництва; Податкового 

кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р. –– щодо оподаткування та 

гіпотетичних податкових пільг, які може отримати суб’єкт господарювання, 

діяльність якого визнається інжиніринговою за проєктно-організаторською 

ознакою новаторства [6].  

Варто, однак, виділити певні неточності державно-управлінського 

регулювання даної сфери. Так, Цивільний кодекс України № 435-IV від 

16.01.2003 р. штучно обмежує інжинірингову діяльність у сфері будівництва лише 

за умови наявності нерухомого майна як об’єкта управління. В свою чергу, 

Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2004 р. містить специфічно-

процедурне підґрунтя, що виокремлює специфіку інженерно-будівничих послуг –

– проте його норми не оперують поняттям, сутністю та юридико-правовою 

природою інжинірингової діяльності. Наостанок, норми Податкового кодексу 

України № 2755-VI від 02.12.2010 р. не включать можливість надання засобів 

фінансово-економічної амортизації особам-замовникам або особам-виконавцям 

інжинірингових послуг. Водночас, Кодексом виокремлено поняття інжинірингу, 

проте не надано дефінітивного означення інжинірингових послуг, котрі є 

предметом регулювання податково-економічного законодавства України. У цьому 

контексті варто нагадати існування Національного класифікатора ДК 009:2010 

«Класифікація видів економічної діяльності» (наказ Держспоживстандарту №530 

від 29.11.2010 р.). За його положеннями, поняття інжинірингової діяльності та 

інжинірингових послуг або мають ідентичне фінансово-правове значення, або 

кожен з них потребує одиничної термінології (код 71.12, КВЕД 009:2010).  

Відповідно, на мезорівні в Україні відбувається більш конкретно-профільне 

державне регулювання інжинірингу. В першу чергу, здійснення відбувається 

шляхом прийняття законів України та постанов Кабінету Міністрів України. 

Доцільно виокремити закон України «Про архітектурну діяльність» № 687-XIV 

від 20.05.1999 р.; закон України «Про основи містобудування» № 2780-XII від 

16.11.1992 р.; закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» № 

3038-VI від 17.02.2011 р.; закон України «Про відповідальність за 
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правопорушення у сфері містобудівної діяльності» № 208/94-ВР від 14.10.1994 р. 

тощо. 

Тобто, варто констатувати галузевий характер владно-урядового контролю у 

галузі інжинірингової діяльності, притаманний Україні. Слушним є зауваження В. 

Кащишина, котрий наголошує на необхідності державного ліцензування як 

кінцевого суб’єкта комерційної діяльності, так і безпосереднього виконавця 

послуг. Науковець відзначає, що обсяг, інтенсивність та специфіка інжинірингу 

зумовлює необхідність контрольно-наглядової державної активності. Окрім того, 

діяльність інжинірингової компанії є ризиковою для замовника, виконавця та 

третіх осіб [7].  

Власне, цим зумовлюється необхідність конструювання галузевого рівня 

державно-управлінського регулювання інжинірингу. Так, владно-урядовий апарат 

України визначає інжиніринг як комплекс проєктно-експлуатаційних стандартів, 

що потребує дотримання певного рівня. Підкреслюється, що кінцевий об’єкт-

результат інжиніринг-діяльності повинен відповідати вимогам та критеріям 

функціональності, безпечності та ефективності використання. Як наслідок, 

положення Національного класифікатора ДК 009:2010 «Класифікація видів 

економічної діяльності» (наказ Держспоживстандарту №530 від 29.11.2010 р.) та 

Державних будівельних норм України № v0046307-93 від 27.04.1993 р. 

ілюструють державну стандартизацію та нормування даної розробницько-

інженерної галузі.  

Однак, варто наголосити на недослідженості інжиніринг-ринку України. Так, 

Л. Траченко зазначає, що держава не здійснює спроб статистичної кодифікації та 

ґрунтовного аналізу робітничо-виконавчої складової даної галузі. 

Несегментований ринок послуг призводить до законодавчо-виконавчих колізій. 

Зауважимо, що наведення ретроспективно-прогресивних даних використовується 

країнами Європи як спосіб налагодження позиції інжинірингових послуг у 

національній фінансово-економічній системі [8]. 

Іншою проблемою є невідповідність ситуації із інжиніринг-діяльністю та 

потреб, що ставить перед інжинірингом економічна ситуація в Україні. Так, 

період 2013-2020 років відзначається низьким рівнем інжиніринг-активності : 

інновації майже не запроваджуються, нові продукти (послуги) не виходять на 

ринок –– і, як наслідок, не споживаються та не поповнюють бюджетно-

кошторисну статтю державного доходу. Потенціал інжинірингової компанії 

визначається не лише її внутрішньою політикою, але й стилістикою державного 

регулювання.  

Констатуємо, що складність контрольно-наглядової функції держави під час 

здійснення інжинірингу в Україні пояснюється генезою його виникнення 

(створення на базі конструкторських, наукових та дослідницьких інститутів або 
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реорганізація). Фактично, в Україні інжиніринг (періоду 1991-2020 рр.) не 

визначався як принципово новий, концептуальний державно-виробничий проєкт, 

що є причиною додаткових труднощів у його регулюванні.  

На переконання О. Квактун, основними чинниками стагнації ринку 

інжинірингу в Україні є неефективність його державного регулювання та 

корупційні чинники, що супроводжують експертно-документаційний процес 

погодження проєктів. Додатково, причина неозначеного статусу розробницько-

проєктних робіт пов’язана із недосконалим менеджментом компаній. Дослідниця 

констатує, що дане питання варто розглядати як симбіоз корпоративних та 

владно-урядових недосконалостей [9].  

Одночасно, законодавство України у галузі інжинірингу містить досить 

стилістичних прогалин. Так, законами України «Про архітектурну діяльність» № 

687-XIV від 20.05.1999 р.; «Про основи містобудування» № 2780-XII від 

16.11.1992 р. не окреслено рамок та правової природи маркетингової політики.  

На Рис. 1 виокремлено особливості державного управління інжиніринговою 

діяльністю в Україні.  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Державне управління інжинірингом в Україні 

Урядово-державний 
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 Прогалини законодавчої техніки 

 Невизначеність поняття менеджменту корпорації 

(ЗУ«Про архітектуру діяльність» та «Про особливості 

містобудування») 

 Проблема охорони авторського права (ЗУ «Про 

охорону права на промислові зразки» 
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інжиніринговому динамізму  

Колізійне законодавство України в області інжинірингу та його пргалини: 

 

1) проблемне співвідношення між інжинірингом та інжиніринговою діяльністю –– норми 

Господарського кодексу України № 436-IV від 16.01.2004 р.; 

2) штучне обмеження інжинірингової діяльності у сфері будівництва лише за умови наявності 

нерухомого майна як об’єкта управління –– норми Цивільного кодексу України № 435-IV 

від 16.01.2003 р.; 

3) не включено можливості надання засобів фінансово-економічної амортизації особам-

замовникам або особам-виконавцям інжинірингових послуг (ПКУ).  
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Відзначу, що правова природа інжинірингової діяльності завжди 

ототожнюється із можливими «заперечними кон’юнтурами». Так, науковець Є. 

Панченко чинниками даної проблеми визначає недостатню об’ємність 

інноваційного забезпечення; політику влади, що унеможливлює структурно-

специфічні зрушення в області економіки; відсутність соціально-урядових 

стимулів до нарощування підприємницької інженерії (близько 7% товарів ринку 

України віднесено до категорії інноваційної продукції за КВЕД 009:2010); 

несуттєве державно-витратне кошторисне забезпечення суспільно-важливих 

конструкторсько-розробницьких проєктів [10; 11; 12; 13].  

Крім того, для України відносна новизна інжинірингу як нової фінансово-

виробничої ніші створює державно-управлінську невизначеність : Лист комітету 

Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності № 06-10/597 

від 15.09.1999 р. ототожнює інжинірингову діяльність із конрактними інженерно-

проєктними роботами, що виконуються на прохання замовника та пов’язані з 

процесно-підготовчими виробничими етапами (будівничого, промислово-

експлуатаційного, інфраструктурно-технологічного винахідництва).  

Висновки. Детальний аналіз державного управління інжинірингом в Україні 

дозволяє зробити висновок про його несистемно-фрагментарну специфіку. 

Визначення поняття інжинірингової діяльності не має ознак уніфікованості 

(Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Податковий кодекс 

України), а стилістика надання інжинірингової послуги остаточно не визначена 

профільними нормативними актами –– положеннями Національного 

класифікатора ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (наказ 

Держспоживстандарту №530 від 29.11.2010 р.) та Державних будівельних норм 

України № v0046307-93 від 27.04.1993 р. 

Водночас, неузгоджене нормпроєктування простежується під час 

співставлення норм Закону України «Про архітектурну діяльність» № 687-XIV від 

20.05.1999 р. та Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р., де 

поняття інжинірингу та інжинірингової послуги не розмежовано за ознаками 

кінцевого фінансово-економічного результату.  

Отже, констатуємо наявність тривалого процесу становлення інжинірингової 

діяльності в Україні. Регулювання останньої, в умовах процесної динаміки та 

новизни, супроводжується державно-управлінською непослідовністю, що 

виявляється у недосконалому нормативно-правовому забезпеченні.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС GR-МЕНЕДЖМЕНТУ 

ЯК СПЕЦІАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ ТЕОРІЇ 

Анотація. У статті визначено доцільність налагодження ефективної взаємодії 

між усіма зацікавленими сторонами, зокрема, публічними органами влади, 

бізнесом та громадськістю. Метою дослідження є визначення теоретико-

методологічного базису GR-менеджменту як спеціальної наукової теорії. 

Особливу увагу приділено характеристиці п’яти структурних елементів GR-

менеджменту, серед яких: філософські засади наукової теорії; понятійно-

категоріальний апарат; концептуальні ідеї; методологія дослідження; 

закономірності та принципи. Так, філософські засади включають онтологічні, 

гносеологічні, аксіологічні аспекти GR-менеджменту. Представлено основне 

завдання GR-менеджменту, яке полягає у створенні ефективної системи 

зовнішньої та внутрішньої взаємодії усіх зацікавлених сторін. 

Досліджуючи понятійно-категоріальний апарат GR-менеджменту виявили 

відсутність єдності у поглядах вчених до тлумаченні основних дефініцій. 

Доведено доцільність використання розширеного тлумачення GR-менеджменту, 

яке включає різні форми, інструменти та методи налагодження ефективних 

комунікацій стейкхолдерів з органами публічної влади різного рівня. З-поміж 

іншого, окреслено предмет, об’єкт та суб’єктів GR-менеджменту. 

Зазначено, що сучасні концептуальні ідеї GR-менеджменту базуються на трьох 

базових дискурсах: політичному, комунікаційному та управлінському. Така 

багатогранність  обумовлює  міждисциплінарну  методологію    GR-менеджменту.  
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Принципи GR-менеджменту доповнено принципами публічного управління.  

Також у проведеному дослідженні зосереджено увагу на виокремленні форм 

(маніпулювання суспільною думкою, благодійні пожертви) та інструментів GR-

менеджменту (особистий прийом, інститут звернень, бізнес-союзи та асоціації). 

На завершення, окреслено особливості реалізації GR-менеджменту у різних 

країнах. 

Ключові слова: GR-менеджмент, government relations, публічне управління, 

публічні органи влади. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF  

GR-MANAGEMENT AS A SPECIAL SCHOLARLY THEORY 

Abstract. The article identifies the feasibility of establishing effective interaction 

between all stakeholders, in particular, public authorities, business and the public. The 

purpose of the study is to determine the theoretical and methodological basis of GR-

management as a special scientific theory. 

Particular attention is paid to the characteristics of the five structural elements of 

GR-management, including: philosophical foundations of scientific theory; conceptual 

and categorical apparatus; conceptual ideas; research methodology; patterns and 

principles. Philosophical principles include: ontological, epistemological, axiological 

aspects of GR-management. The main task of GR-management is presented, which is to 

create an effective system of external and internal interaction of all stakeholders. 

Examining the conceptual and categorical apparatus of GR-management revealed a 

lack of unity in the views of scientists to interpret the basic definitions. Proved the 

expediency of using an extended interpretation of GR-management, which includes 

various forms, tools and methods of establishing effective communication of 

stakeholders with public authorities of different levels. Outlined the object and subjects 

of GR-management. 
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It is noted that modern conceptual ideas of GR-management are based on three 

basic discourses: political, communication and management. Such versatility 

determines the interdisciplinary methodology of GR-management. The principles of 

GR-management are supplemented by the principles of public administration. 

The study also focuses on the separation of forms (manipulation of public opinion, 

charitable donations) and tools of GR-management (personal reception, institute of 

appeals, business unions and associations). In conclusion, the features of the 

implementation of GR-management in different countries are outlined. 

Keywords: GR-management, government relations, public administration, public 

authorities. 

Постановка проблеми. Питання ефективної взаємодії підприємницького 

сектору із зацікавленими сторонами стає все більш значимим, зважаючи на 

вітчизняні реалії ведення бізнесу та трансформацію підходів до комунікації між 

найрізноманітнішими стейкхолдерами. Досить складним видається завдання 

розподілу стейкхолдерів за їх важливістю та мірою впливу на діяльність установ / 

організацій. На наше переконання, саме держава має суттєвий та беззаперечний 

вплив на функціонування й розвиток усіх суб’єктів підприємницької діяльності 

(через законодавче регулювання, ліцензування, державне замовлення тощо). 

Просування інтересів як корпорацій, так і територіальних громад потребує 

організованої діяльності посередників, які здатні забезпечити донесення до 

органів публічної влади їхні запити. У зв’язку з цим стає актуальним питання 

появи GR-фахівців, а також дієвих каналів зв’язку та комунікативних технологій, 

здатних реалізовувати функції представництва та посередництва між органами 

публічної  влади та іншими економічними суб’єктами. Саме сучасна специфіка 

взаємодії органів публічної влади (різного рівня) із суб’єктами господарювання 

різної форми власності обумовлює актуальність дослідження теоретико-

методологічного базису та практичних аспектів GR-менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання налагодження взаємодії 

між державою, бізнесом та громадськістю, а також теоретичні аспекти 

функціонування GR-менеджменту знайшли своє відображення у працях 

вітчизняних та іноземних вчених, серед яких: Бабіченко В. [1], Клімович С. [2], 

Радинська-Калініченко А. [3], Рейтерович І. [4], Агі У. [5], Кемерон Г., Олт Ф., 

Уілкокс Д., Кайл І. [6], Епініна В., Ламзін Р., Зудіна Є., Азміна Й., Дєнієва, А. та 

інші. 

Не зважаючи на значну кількість публікацій, серед науковців немає єдності у 

поглядах щодо визначення змісту GR-менеджменту. Крім того, залишається не 

достатньо розкритим питання окреслення теоретико-методологічного базису 

реалізації    GR-менеджменту,    що    й   обумовлює    актуальність    проведеного  
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дослідження. 

Зауважимо, що вітчизняна практика потребує інституалізації GR-

менеджменту, оскільки виступаючи певною сукупністю взаємообумовлених 

комунікативних практик, які направлені на реалізацію запитів та підтримку 

інтересів економічних суб’єктів в органах публічної влади та політичному 

просторі загалом, саме GR-government relations сприяють гармонізації та балансу 

між інтересами різних функціональних груп і досягненням суспільного блага. 

Тож, зважаючи на сучасні тенденції до цифровізації економічної системи країни, 

налагодження ефективної взаємодії між органами публічної влади різного рівня та 

зацікавленими сторонами (зокрема, корпораціями), GR-менеджмент виходить на 

одну з провідних позицій у системі публічного управління та потребує 

ґрунтовного теоретико-методологічного переосмислення. 

Мета статті полягає у визначенні теоретико-методологічних основ GR-

менеджменту як спеціальної наукової теорії, окресленні потенційних форм та 

інструментів її впровадження у практичну діяльність в Україні. 

Виклад основного матеріалу. За умов переходу від експортно-сировинної 

економічної системи до цифрової економіки, яка базується на використанні 

новітніх досягнень в ІТ-сфері та нанотехнологіях, а також враховуючи тенденції 

до цифрової трансформації публічного управління, важлива роль відводиться 

поєднанню зусиль органів публічної влади та підприємницького сектору задля 

досягнення спільної мети  – високо-інноваційної соціально-орієнтованої ринкової 

економіки.  

Важливість GR-менеджменту обумовлюється доцільністю розкриття 

потенційних можливостей суб’єктів господарювання для їх сприяння соціально-

економічному зростанню країни. За цих умов, а особливо в контексті 

цифрофізації економіки, необхідно чітко визначати цільові механізми, що 

виступатимуть дієвими засобами підтримки інтересів бізнесу (як основного 

джерела податкових надходжень країни).  

Як і кожна наукова теорія, що представляє собою систему знань про предмет 

дослідження, закономірності їх виникнення та розвитку (отримані шляхом 

використання різних методів та прийомів), так і спеціальна наукова теорія GR-

менеджмент включає в себе перелік структурних елементів, які у сукупності 

дозволяють представити GR-менеджмент як логічно-структуровану цілісну 

систему. До таких елементів відносимо: філософські засади наукової теорії; 

понятійно-категоріальний апарат; концептуальні ідеї; методологія дослідження; 

закономірності та принципи.  

Першим структурним елементом виступають філософські засади GR-

менеджменту, які охоплюють онтологічні – сутнісні, гносеологічні – пізнавальні, 

аксіологічні – ціннісно-цільові та методологічні засади. Зокрема, гносеологічна 
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складова дозволяє встановити сутність, природу технологій та механізмів 

артикуляції зростаючого різноманіття інтересів різних груп сучасного суспільства 

в публічний простір, технології їх легального просування. Онтологічна складова 

дозволяє окреслити взаємовідносини між органами публічної влади та іншими 

економічними суб’єктами. Якщо більш детально розглядати аксіологічні аспекти, 

то вони розкриваються у дотриманні / розвитку ціннісно-цільового підходу у 

контексті функціонування ринкової економічної системи. 

При цьому, філософське обґрунтування допомагає виокремити основне 

завдання GR-менеджменту, яке (на відміну від лобізму) полягає у створенні 

ефективної системи зовнішньої та внутрішньої взаємодії. А предмет GR-

менеджменту розкривається через формування та реалізацію стійких і лояльних 

відносин між органами публічної влади і суб’єктами публічної сфери; 

комунікативні стратегії і технології, що дозволяють сформулювати інтереси 

зазначених суб’єктів і просувати їх у публічному просторі; професійну діяльність 

GR-менеджерів. 

Другим структурним елементом GR-менеджменту є визначення понятійно-

категоріального апарату. Можемо засвідчити наявність досить широкого 

понятійно-категоріального апарату, що притаманний спеціальній науковій теорії 

GR-менеджменту. До нього відносимо визначення GR-менеджменту, а також 

дотичних понять, таких як: політика, політичні комунікації, політичний дискурс, 

засоби політичної комунікації тощо. Також, на нашу думку, важливу роль для 

розширення концептуальної основи GR-менеджменту відіграють такі поняття, як 

системність та інституціональність GR-менеджменту, тобто застосування 

положень системного аналізу та синтезу і сучасних теорій інституціоналізму в 

теорії та практиці government relations. 

Тож, понятійно-категоріальний апарат науки GR-менеджмент утворюють 

базові категорії, за допомогою яких описується складові цієї науки. Щодо 

визначального поняття GR-менеджменту, то можна частково погодитися з 

думкою Бабіченко В., який у своїй науковій праці зазначає, що «сутність GR-

менеджменту проявляється в цілеспрямованому управлінні комунікаціями» [1, с. 5]. 

Імпонує такий підхід автора – особливо за умов цифрофізації економічної 

системи, коли GR-менеджмент стає не віддільним від корпоративного управління 

організацією. Водночас, представлене визначення є досить обмеженим та не 

розкриває усіх аспектів GR-менеджменту. 

У цьому контексті більш доцільним видається визначення Дєнієвої А., яка 

зазначала, що «GR – це простір для діалогу між представниками держави та 

суспільства в соціальних комунікаціях країни. Цей простір включає в себе цілий 

комплекс елементів та зв’язків між ними, що дає підстави стверджувати про 

існування GR-середовища» [7, с. 96].  
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Іншого підходу дотримується група американських дослідників У. Агі, 

Г. Кемерон, Ф. Олт і Д. Уілкокс, які зазначають, що «GR-менеджмент являє 

собою діяльність з вибудовування відносин між різними суспільними групами 

(бізнес-структурами, професійними спілками, добровільними організаціями та 

іншими) і публічною владою, що включає в себе збір та обробку інформації про 

діяльність урядових структур, підготовку і поширення інформації про позиції 

груп інтересів, вплив на процеси прийняття політичних і адміністративних рішень 

(лобізм)» [5, c. 362-363].  

На нашу думку, у поняття government більш доцільно закладати не лише 

діяльність уряду чи урядових структур, але й усієї системи публічного управління 

(державні, регіональні та муніципальні органи влади). Адже, загалом GR-

менеджмент представляє собою спеціальну наукову теорію, яка включає різні 

форми, інструменти та методи налагодження ефективних комунікацій 

стейкхолдерів з органами державної влади різного рівня. При цьому, зазначені 

комунікації дозволяють корпораціями досягати успіху у лобіюванні своїх 

інтересів у публічній сфері.   

При окресленні понятійно-категоріального апарату GR-менеджменту своєї 

інтерпретації набувають такі поняття, як політика (визначення інтересів і цілей 

суб’єктів GR-менеджменту); комунікації (як обмін інформацією з метою 

доведення та імплементації інтересів), дискурс (як безперервний процес 

відстоювання інтересів суб’єктів GR-менеджменту перед органами публічної 

влади), стратегії комунікацій та інші. 

Зауважимо, що другий структурний елемент GR-менеджменту не 

обмежується лише визначенням основних категорій, що пов’язані з government 

relations. Визначення понятійно-категоріального апарату GR-менеджменту 

дозволяє окреслити механізм взаємодії зацікавлених сторін із державою та 

включає більш широкий спектр понять, які дозволяють відокремити GR-

діяльність від політичного PR та рекламної кампанії. 

Можемо підсумувати, що фактично в умовах посилення ролі інформації як 

економічного ресурсу GR-менеджмент стає невід’ємною складовою 

корпоративного стратегічного менеджменту. 

Предмет GR-менеджменту є досить розгалуженим та включає в себе як 

діяльність  фахівців у сфері GR (в інтересах суб’єктів господарювання та з метою 

переконання органів публічної влади у прийнятті доцільних з позиції 

зацікавлених сторін рішень), так і найрізноманітніші комунікативні стратегії 

(форми GR-менеджменту та інструменти), які здатні забезпечити зацікавленим 

сторонам лояльність органів публічної влади.  

Суб’єктами GR-менеджменту виступають комерційні (корпоративний, малий 

і середній бізнес) та некомерційні організації, громадські об’єднання, асоціації, як 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 3(9) 2021 

153 

елементи громадянського суспільства, які прагнуть до просування своїх інтересів 

в публічному просторі, а також організації груп інтересів (профспілки, торгові і 

промислові палати) та інші. 

Об’єктом GR-менеджменту виступають органи публічної влади різного 

рівня, а саме: державного, регіонального та місцевого (муніципального) рівнів, які 

є розпорядниками  суспільних благ. 

Третім структурним елементом GR-менеджменту виступають концептуальні 

ідеї. Так, сучасні концептуальні ідеї GR-менеджменту ґрунтуються на трьох 

базових дискурсах: політичному (стратегії позиціонування інтересів і технології 

їх інкорпорації в політичні, у тому числі й управлінські рішення), 

комунікаційному (як специфічній формі публічної комунікації) та управлінському 

(як технологіях впливу на прийняття управлінських рішень). 

Така багатогранність базових дискурсів GR-менеджменту обумовлює 

міждисциплінарну методологію, яка включає дослідження комунікативних, 

політичних та управлінських аспектів взаємодії. Тож, в основу четвертого 

структурного елементу GR-менеджменту покладені загальні методи, загально-

наукові підходи, комунікаційні підходи  та інші (зокрема, аналізу і синтезу, 

індукції та дедукції, узагальнення, прогнозування).  

При окресленні методології GR-менеджменту необхідно також окреслити 

методи, форми та інструменти, що використовуються в GR-менеджменті (рис. 1). 

З рис. 1 видно, що у сучасній світовій практиці GR-менеджменту існує чимало 

найрізноманітніших форм прояву GR-діяльності, які обумовлюють використання 

певних інструментів GR-менеджменту. 

 

Рис. 1. Взаємообумовленість форм та інструментів GR-менеджменту 

Джерело: Складено на основі [1], [8]. 
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П’ятий структурний елемент GR-менеджменту передбачає виокремлення 

принципів та закономірностей GR-менеджменту як спеціальної наукової теорії.  

Так, серед вчених прийнято виділяти такі принципи взаємодії держави, 

бізнесу й інститутів громадянського суспільства: досягнення консенсусу інтересів 

влади, бізнесу та суспільства під час суспільної дискусії з ідентифікації основних 

напрямів економічної та соціальної стратегії держави; інституціоналізація 

взаємовідносин підприємницьких структур, громадянського суспільства та 

органів публічної влади через зміцнення ролі інститутів громадських рад, 

лобістських структур, саморегулюючих організацій підприємців, реалізацію 

соціальних і доброчинних програм; участь бюджетоутворюючих і великих 

фінансово-промислових груп у соціально-економічному житті місцевої громади 

через інститут публічно-приватного партнерства та інші моделі партнерства; 

транспарентність відносин держави, бізнесу та громадянського суспільства; 

демократизація процесів ухвалення стратегічних рішень [4, с. 4]. 

Водночас, вважаємо за доцільне доповнити представлений перелік принципів 

GR-менеджменту базовими принципами публічного управління, а також: 

відкритість прозорість діяльності усіх суб’єктів господарювання; відсутність 

корупції; стимулювання розвитку недержавного сектору економіки та посилення 

відповідальності державних органів влади за прийняті рішення.  

Щодо закономірностей та особливостей реалізації GR-менеджменту у практиці 

ведення бізнесу, то вони значно відрізняються у різних країнах світу. Так, 

найбільш яскраво прослідковуються особливості реалізації GR-менеджменту у 

розвинених країнах (табл. 1). 

Таблиця 1 

Особливості GR-менеджменту в розвинених країнах 

США 1. GR-діяльність закріплена законодавством

2. Ґрунтується на ідеї посередництва між бізнесом та владою

3. Відкрита і чесна діяльність

4. Політика адміністративного тиску

5. Заборонено наймати сторонніх GR-спеціалістів

Європейський 

Союз 

1. GR-діяльність закріплена законодавством

2. Складна система, що складається з великої кількості рівнів

3. Розвиток галузевих організацій (одна з головних тенденцій)

4. Чиновники бажають взаємодіяти з певними органами

5. Для ведення бізнесу обов’язково потрібно знання англійської мови

Джерело: [6]. 

Так, беззаперечним є той факт, що підприємницький сектор не може бути 

високоприбутковим без налагодженої взаємодії із органами державної влади. Від 
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того, наскільки ефективною буде така взаємодія, чи застосовується політика 

адміністративного  впливу, чи відбувається співпраця із галузевими організаціями 

тощо, залежить чи вдасться налагодити досягти успіху у досягненні своїх цілей 

усім стейкхолдерам. 

Щодо вітчизняної особливостей GR-менеджменту, то можемо відзначити 

недостатню сформованість GR-середовища та наявність невирішених проблемних 

питань. Водночас, вже зараз можемо відзначити перші кроки органів публічної 

влади до діалогу із зацікавленими сторонами, що проявляється, зокрема, і в 

спільній зацікавленості бізнесу, громадськості та держави у впровадженні 

концепції соціальної відповідальності (що і стане предметом подальшого 

дослідження). 

Висновки. Таким чином, можемо зробити висновок, що GR-менеджмент 

також розглядається як і система знань про запроваджені технології успішних 

комунікацій груп інтересів, їх представників із органами публічної влади з 

просування їх інтересів в публічному просторі, але і як особливий вид 

професійної діяльності GR-фахівців, які володіють набором ефективних 

комунікативних технологій щодо формування результативних довгострокових 

відносин з органами публічної влади і ефективного впливу на процес прийняття 

управлінських рішень. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ  HR-ПРОЦЕСАМИ 

НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ 

Анотація. У статті актуалізовано питання оновлення управління HR-

процесами на державній службі в контексті їх цифровізації. Розглянуто базові 

дефініції понятійно-категорійного апарату сфери цифрового врядування та 

доведено неможливість практичного застосування в одному синонімічному ряду 

таких дихотомічних термінів, як “цифровізація” і “оцифровування”. Встановлено, 

що  

перетворення держави на конкурентного роботодавця, здатного впроваджувати 

найкращі практики HR-менеджменту (у т.ч. й цифрові), які використовуються в 

сучасних організаціях, від бізнесу до державного сектору.  Фактично це означає 

впровадження сучасного HR-циклу на державній службі – від рекрутингу, 

навчання, мотивації до оцінювання результатів, відповідальності та припинення 

служби. Акцентовано увагу на тому, що технологічна ера переводить HR-

технології в цифровий формат і автоматизує більшість його HR-функцій (мова 

йде про побудову хмарних HR-платформ з мобільними додатками (Human 

Resource Information System (HRIS) та ін.). У зв’язку з цим викладено аргументи 

на користь впровадження цифрових HR-практик в органах державної влади за 

такими напрямами: 1) упровадження єдиної інформаційної системи управління 

людськими ресурсами (HRMIS) у державних органах України; 2) сучасний
рекрутинг; 3) професійне  навчання  державних  службовців  та  розвиток навичок

   соціальне замовлення суспільства по відношенню до сучасних державних 
службовців на сьогодні формується через призму цифровізації всіх сфер 
державної   політики. З   огляду  на   це,   обгрунтовано   об’єктивну   необхідність
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необхідних в сучасному світі. У контексті 3-го напряму з огляду на умови

“постковідного періоду” та засади концепції Lifelong Learning, актуалізовано 

питання використання на державній службі такого інноваційного інструменту як 

дистанційне навчання (е-learning). Запропоновано шляхи успішної цифровізації 

управління HR-процесами на державній службі в Україні. 
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DIGITALIZATION OF HR-PROCESS MANAGEMENT 

IN CIVIL SERVICE 

Abstract. The article actualizes the issue of updating the management of HR-

processes in the civil service in the context of their digitalization. The basic definitions 

of the conceptual and categorical apparatus of the sphere of digital governance are 

considered and the impossibility of practical application in one synonymous series of 

such dichotomous terms as “digitalization” and “digitization” is proved. It is established 

that the social order of society in relation to modern civil servants today is formed 

through the prism of digitalization of all spheres of public policy. With this in mind, the 

objective need to transform the state into a competitive employer capable of 

implementing the best practices of HR management (including digital) used in modern 

organizations, from business to the public sector, is justified. In fact, this means the 

introduction of a modern HR cycle in the civil service − from recruitment, training, 

motivation to performance evaluation, responsibility and termination of service. 

Emphasis is placed on the fact that the technological era translates HR-technologies into 

digital format and automates most of its HR-functions (it is about building cloud HR-

platforms with mobile applications (Human Resource Information System (HRIS), etc.). 

In this regard, the arguments in favor of the introduction of digital HR-practices in 

public authorities in the following areas:  1) the introduction of a single information 

Ключові слова: державна  служба,  людські   ресурси, HR-менеджмент, 
цифровий HR, е-learning, цифровізація, цифрове врядування. 
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system for human resource management (HRMIS) in public authorities of Ukraine; 2) 

modern recruitment; 3) professional training of civil servants and development of skills 

needed in the modern world. In the context of the 3rd direction, taking into account the 

conditions of the the principles of the Lifelong Learning concept, the issue of using such 

an innovative tool as distance learning (e-learning) in the civil service is topical. The 

ways of successful digitalization of HR-process management in the civil service in 

Ukraine are offered 

Keywords: civil service, human resources, HR-management, digital HR, e-

learning, digitalization, digital governance. 

Постановка проблеми. Реформа державного управління є однією з основних 

реформ в Україні, що має визначальний вплив на рівень конкурентоспроможності 

держави та виступає важливою передумовою її євроінтеграційного курсу. У свою 

чергу, важливим “фокусом” реформи державного управління є “створення 

спроможної, стійкої, професійної та незалежної вітчизняної державної служби, 

сучасних процедур для ухвалення й виконання ефективних рішень, іміджу 

державної служби як конкурентного роботодавця, привабливого для мотивованих 

і компетентних фахівців, створення якісних державних послуг для громадян та 

бізнесу, формування зважених і прорахованих державних політик” [1, с. 24].  

На наше переконання, в епоху 4.0 індустріальної революції державна 

служба має відповідати не лише європейським стандартам і принципам 

належного врядування, а й новим вимогам ери сучасних цифрових технологій, що 

передбачають активну цифровізацію/діджиталізацію державних послуг, 

реінжиніринг процесів в органах державної влади, автоматизацію алгоритмів 

ухвалення рішень та ін. 

У даному контексті доречно нагадати, що в умовах нових суспільних 

викликів важливим проявом цифровізації на державній службі вважається 

людиноцентризм. Відповідно сучасні цифрові перетворення на державній службі, 

обумовлюючи появу цифрового мислення та революціонізуючи досвід державних 

службовців, мають кардинально змінювати традиційні HR-підходи до роботи з 

персоналом у державних органах. Все це актуалізує питання оновлення HR-

технологій державної служби в контексті їх цифровізації, що “передбачає 

використання соціальних мереж та цифрових платформ, аналітики великих 

обсягів даних, хмарних сервісів, можливостей штучного інтелекту, доповненої 

реальності, спеціальних мобільних додатків, що одночасно із наданням значних 

переваг у здійсненні HR-діяльності веде до посилення кросфункціональності 

фахівця, збільшує компетентністні та професійні вимоги” [2, с. 94].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Формування й реалізація 

цифрової стратегії в публічному врядуванні, його цифровізація є важливим 
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напрямом як наукових досліджень, так і практичної діяльності. У зв’язку з цим 

зауважимо, що концептуальні засади “Ери цифрового врядування” (“Digital Era 

Governance” (DEG)) вперше було представлено в наукових працях П. Данлеві, 

Х. Маргетс, С. Бастоу, Дж. Тінклер, Л. Де Нардіс як перехід від “Нового 

державного управління” (New Public Management) до більш сучасного 

“цифрового” управління. У подальшому концепція DEG базувалася на таких 

складових, як: реінтеграція, “клієнто-орієнтована цінність”; цифровізація [3]. 

Пізніше П. Данлеві та Х. Маргетс назвуть ці напрями “першою хвилею” DEG. 

Водночас науковці звертають увагу й на так звану “друга хвиля” DEG [4], 

пов’язану із застосуванням ґрунтовних цифрових трансформацій в управлінській 

сфері.  

Разом із тим, окремі теоретико-методологічні аспекти HR менеджменту, HR 

технологій, формування нової системи компетентностей персоналу активно 

досліджували такі зарубіжні науковці як:  С. Ананд, Д. Белл, П. Друкер, 

М. Кастельс, К. Келлі, Б. Гройсберг, Д. Ульріх, С. Паркер, та ін.  

Сучасна проблематика управління людськими ресурсами на державній 

службі висвітлюється в наукових розробках вітчизняних науковців, а саме: 

В. Бакуменка, Р. Войтович, Н. Гончарук, Г. Дмитренка, С. Зелінського, 

О. Линдюк, Л. Прудиус, О. Петроє, С. Романюка, та ін. При цьому різним 

питанням проблематики цифровізації сфери HR-менеджменту на державній 

службі присвячені праці О. Євсюкової, Т. Запорожець, О. Карпенка, В. Куйбіди, 

І. Лопушинського, В. Наместнік, С. Селіванова та ін. 

Незважаючи на досить ґрунтовні напрацювання вітчизняних науковців щодо 

впровадження в Україні концепції “електронного урядування” на базі технологій 

інформатизації державного управління, проблематика цифровізації управління 

HR-процесами на державній службі України й досі залишається 

малодослідженою. Окрім того зауважимо, що дуже часто в державних органах 

впровадження передових HR-технологій здійснюється точково та не завжди 

послідовно, спостерігається значний обсяг розбіжностей щодо бачення 

необхідності змін серед керівництва. Все це вимагає глибокого аналізу й оцінки 

теоретико-практичних засад і розстановки відповідних акцентів щодо 

особливостей здійснення HR-менеджменту нового типу на державній 

службі. 

Мета статті. З огляду на зазначене, головна ідея статті полягає в 

обґрунтуванні теоретико-практичних аспектів цифровізації управління HR-

процесами на державній службі України (у т.ч. й в умовах поширення пандемії 

COVID-19).  

Виклад основного матеріалу.  На сьогодні в світі відбувається “цифровий 

перехід” від систем і процесів індустріальної економіки й інформаційного 
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суспільства до цифрової економіки1 та цифрового суспільства2, у результаті чого  

цифровізація та інновації перетворюються в ключовий драйвер зростання світової 

економіки та добробуту громадян. При цьому в розвинутих країнах світу вже 

починає впроваджуватися  принцип цифрового пріоритету (digital by default), за 

якого всі сфери послуг громадського життя пронизуються цифровізацією 

(digitalization), що обумовлює появу нових, унікальних систем і процесів.  

Нагадаємо, що термін “digital” буквально перекладається як “цифровий”, що 

відразу зорієнтовує у сферу цифрових технологій, де надзвичайно важливою є 

роль інформації та її просування.  

На думку вітчизняних науковців В. Куйбіди, О. Карпенка та В. Наместнік 

помилково вважати ідентичним переклад таких термінів як “digitalization” та 

“digitization”, оскільки вони несуть різне смислове навантаження, а саме: 

“digitalization” – цифровізація, а “digitization” – оцифровуванням документів або 

технологій (процес переведення паперових документів (чи процесів, які 

передбачають паперову документацію) в цифровий вигляд). Цифрові технології 

вимагають цифрової інформації, а оцифровування – це лише процес приведення 

інформації до цифрового формату. Однак для цифрових трансформацій 

(перетворень) недостатньо лише оцифровування даних [6, с. 7]. 

Отже, підтримуючи вищеозвучену тезу українських науковців, вважаємо, що 

“digitalization” (“цифровізація”) – це, насамперед, створення нового продукту в 

цифровій формі. Тому ключова відмінність “digitalization” (“цифровізація”) від 

“digitization” (“оцифрування”)  заключається в створенні нового інноваційного 

продукту, з новим функціоналом і новими споживчими властивостями. І, якщо 

“digitization” спрямоване на вдосконалення існуючих технологій і зміну 

управлінських процесів, то “digitalization” дозволяє отримати суттєве 

удосконалення діяльності та нові конкурентні переваги. Інакше кажучи, 

digitalization − це вже елемент Industry 4.0 (індустріальної революції), який 

обумовлює вдосконалення життєдіяльності людини, суспільства і держави. 

Як відомо, прогрес не стоїть на місці, тому цифрові технології все більше 

проникають не лише в різні сфери приватного бізнесу, а й у публічну сферу. Так, 

ми стаємо свідками фундаментальних змін у сфері публічного управління, де 

застосування цифрових технологій і цифрових даних сприяє змінам/ 

перетворенню управлінських процесів та передбачає створення належного 

1 Цифрова економіка − тип економіки, де ключовими факторами виробництва є цифрові 

дані (числові, текстові тощо), що надають змогу істотно підвищити ефективність, 

продуктивність, цінність послуг та товарів, побудувати цифрове суспільство [5]. 
2 Цифрове суспільство − суспільство, яке інтенсивно та продуктивно використовує 

цифрові технології для власних потреб (самореалізація, робота, відпочинок, навчання, дозвілля 

кожного), а також для досягнення та реалізації спільних економічних, суспільних та 

громадських цілей [5]). 
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середовища для функціонування цифрового врядування в контексті еволюційного 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій  (ІКТ) у діяльність 

органів публічної влади.  

На сьогодні цифрове врядування – необхідність та виклик сучасності. У 

країнах Європейського Союзу основним чинним документом з розвитку 

цифровізації діяльності органів публічної влади залишається ініціатива 

Європейської Комісії “Цифровий порядок денний для Європи” (Digital agenda for 

Europe) [7]. В Україні основні засади впровадження цифрового врядування 

визначено Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018–2020 роки (по суті – “Цифровим порядком денним (аджендою) України”) 

[8], а також планом заходів щодо її реалізації .  

Хоча, на наш погляд, вищезгадана Концепція не надала відповіді як на 

питання стратегічного планування цифровізації (обмежуючись загальними 

деклараціями і побажаннями), так і на бачення “дорожньої карти” спільних дій із 

бізнесом (як найбільш зацікавленим стейкхолдером цифрових трансформацій). 

Зрештою термін дії цієї Концепції закінчився в 2020 році, а проекту нового 

стратегічного документа у цій сфері й досі не розроблено. 

На думку проф. Лопушинського І.П., цифрові технології в державному 

секторі України – це основа його реформування та потенційний приклад для всієї 

країни, яким чином потрібно використовувати переваги “цифрового” світу. 

Синергетичний потенціал соціальних, мобільних, “хмарних” технологій, а також 

технологій аналізу даних та “інтернету речей” сукупно здатні привести до 

трансформаційних змін у державному управлінні та в цілому, тобто зробити 

державний сектор України ефективним, реактивним і ціннісним [9]. У даному 

контексті нагадаємо, що Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 роки також акцентує увагу на тому, що “при системному 

державному підході “цифрові” технології будуть значно стимулювати розвиток 

відкритого інформаційного суспільства як одного з істотних чинників розвитку 

демократії в країні, підвищення продуктивності, економічного зростання, а також 

підвищення якості життя громадян України” [8].  

Водночас на сучасному етапі суспільного розвитку (визначальним атрибутом 

якого є невизначеність та турбулентність, пов᾿язані зі стрімким поширенням 

пандемії COVID-19) державне управління в Україні переживає ситуацію, коли всі 

його підходи все більше переміщуються в антропологічну площину. У зв’язку з 

цим HR-менеджмент перетворюється в одну з головних функцій державного 

органу та виступає тим критичним фактором, що визначає результативність та 

ефективність його діяльності. 

Гончарук Н. та Прудиус Л. відзначають, що управління людськими 

ресурсами на державній службі – це здійснення всіх функцій менеджменту, 
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пов’язаних із плануванням, добором, розвитком, раціональним використанням, 

оцінкою, мотивацією та винагородою, вдосконаленням потенціалу людських 

ресурсів державних органів. Управління людськими ресурсами можна розглядати 

і як частину стратегії державного органу, що включає цілеспрямоване комплексне 

забезпечення його функціонування необхідним складом персоналу, а також 

створення сприятливих соціально-психологічних умов для його продуктивної 

діяльності [10, с. 44]. 

З огляду на це, доцільно нагадати, що протягом 2020 року на державній 

службі значна частина робочих процесів (у т.ч. й у системі навчання та 

підвищення кваліфікації державних службовців) дуже швидко була переведена в 

онлайн, що обумовило переосмислення традиційних HR-підходів до роботи з 

персоналом у державних органах, пошук і закріплення цифрових HR-практик, які 

б враховували потреби державних службовців та створювали умови для їх 

постійного самовдосконалення, самопізнання й самореалізації в умовах нових 

вимог і викликів. Тобто поточна криза, якій пандемія додала багато емоційних 

аспектів, представила унікальну можливість подолати традиційне ставлення до 

людини й технологій як до окремих складових і поєднати їхні можливості задля 

майбутньої синергії. 

Отже, соціальне замовлення суспільства по відношенню до сучасних 

державних службовців формується через призму цифровізації усіх сфер 

державної політики та звучить таким чином: працівник повинен ефективно 

використовувати індивідуальні здібності; бути гнучким при вирішенні 

професійних завдань; вміти швидко адаптуватись до змін, та безперервно 

навчатись (Lifelong Learning).  

У свою чергу, поняття цифрового HR на державній службі, як правило, 

об’єднує соціальні мережі, мобільні додатки, хмарні технології, доповнену 

реальність та є новою платформою для покращення роботи як державних 

службовців3, так і кандидатів на державну службу, удосконалення та 

опрацювання їх досвіду. При цьому розробники цифрових технологій 

(інструментів цифрового робочого місця, штучного цифрового інтелекту 

прийняття типових управлінських рішень, blockchain-, smart-, portal-, cloud-, 

networkсервісів тощо) забезпечують технічну складову цифрового HR, тоді як 

керівництво державного органу та HR-управління повинні пропонувати свої 

власні інтегровані стратегії та програми цифрового управління

персоналом (табл. 1).  

3 Протягом десятиліть організації (у т.ч. й органи державної влади) намагалися автоматизувати 

такі HR-процеси, як: розрахунок заробітної плати, облік та аудит персоналу, навчання, відбір 

резюме,  проведення співбесід, підбір та оцінка персоналу а ін.  
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Таблиця 1 

Правила HR–технологій в умовах цифрової економіки* 

Традиційні правила Нові правила 

Головна орієнтація на процеси Орієнтація на співробітника, його 

залученість. 

Продуктивність. Орієнтація на 

продукт/послугу 

Фрагментарні хмарні рішення Комплексна платформа 

Автоматизація технологічних 

HR-процесів 

Комплексна автоматизація модуля 

інформаційної екосистеми 

HR-програми розроблялись для 

команд та відділу 

HR-програми розробляються для різних 

категорій державних службовців 

Всі процеси HR-технологій 

потребують участі HR-

менеджера 

Частина технологій реалізована чат-ботами, 

іншими програмними агентами  і 

самостійно 

використовується персоналом 

Формування та використання 

баз даних 

Формування та використання динамічних 

баз знань (у т.ч. й  технологій E-learning) 

*Джерело: узагальнено авторами з використанням [2; 11]

Безумовно, технологічна ера переводить HR-технології в цифровий формат і 

автоматизує більшість його HR-функцій (мова йде про побудову хмарних HR-

платформ з мобільними додатками (Human Resource Information System (HRIS)). І 

це є дуже важливим, адже сучасний світ не просто швидкий, він – надшвидкий. 

Ми рухаємося в режимі “from slow to fast and faster”. Якщо бізнес чи державна 

служба хочуть розвиватися, вони не можуть бути повільними.  

Таким чином, сучасні реалії вимагають перетворення держави на 

конкурентного роботодавця, здатного впроваджувати найкращі практики HR-

менеджменту (у т.ч. й цифрові), що використовуються в сучасних організаціях, від 

бізнесу до державного сектору.  Фактично це означає впровадження сучасного HR 

циклу на державній службі – від рекрутингу, навчання, мотивації до оцінювання 

результатів, відповідальності та припинення служби. Зокрема, виокремимо такі 

його ключові напрямки: 

1) Єдина електронна система управління людськими ресурсами (Human

Resource Management Information System, HRMIS). Упровадження інформаційної 

системи управління людськими ресурсами (HRMIS) у державних органах України 

здійснюється відповідно до розпоряджень КМУ від 24.06.2016 року № 474-р 

“Деякі питання реформування державного управління України” [12] та від 

01.12.2017 р. № 844-р “Про схвалення Концепції впровадження інформаційної 
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системи управління людськими ресурсами в державних органах та затвердження 

плану заходів щодо її реалізації” [13]. Партнером у реалізації даного напряму є 

Світовий банк у межах проєкту “Зміцнення управління державними ресурсами”, 

що фінансується ЄС за програмою EURoPAF. 

HRMIS − це сучасна система обліку та управління персоналом. Мета системи 

HRMIS полягає у забезпеченні ефективного, прозорого та надійного інструменту 

управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати в 

міністерствах, центральних органах виконавчої влади (ЦОВВ), обласних та 

районних державних адміністраціях (ОДА та РДА), інших урядових установах та 

державних органах через автоматизацію бізнес-процесів у сфері управління 

персоналом та нарахування заробітної плати. Тобто процес впровадження HRMIS 

передбачає, зокрема поступове впровадження державними органами підсистем 

“Штат і персонал” та “Зарплата і табель”, які дозволяють кожному працівнику 

цих державних органів використовувати підсистему “Особистий 

кабінет” [14, с. 19]. 

Подібні системи вже використовують великі приватні компанії як в Україні, 

так і в розвинутих країнах світу, зокрема в Японії. По своїй суті така система 

представляє собою аналог системи ProZorro тільки в сфері людських ресурсів на 

державній службі. У систему вносять усі дані про державних службовців, а саме 

інформацію про: структуру та штатний розпис, посади державної служби, особові 

справи державних службовців, нарахування і оплату праці, відпустки, кар’єрні 

досягнення, професійну компетентність та навчання та ін. 

Функціонування HRMIS в Україні наразі здійснюється на основі Положення 

про інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах 

(постанова КМУ від 28.12.2020 р. № 1343) [15]. 

Згідно інформації Національного агентства України з питань державної 

служби (НАДС), на кінець 2020 року в Україні 25 державних органів стали 

користувачами HRMIS. До HRMIS внесено інформацію щодо 16406 працівників 

[14, с. 19]. Впродовж 2021 року до HRMIS заплановано підключення 25% 

працівників усіх державних органів [14, с. 54]. При цьому дослідна експлуатація 

підсистеми “Штат і персонал” відбувається у 25 державних органах, а дослідна 

експлуатація підсистеми “Зарплата та табель” відбувається у 5 державних 

органах, (3 державні органи на стадії початку дослідної експлуатації) [14, с. 19]. 

З метою дотримання вимог Закону України “Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах” у HRMIS створено комплексну 

систему захисту інформації (КСЗІ), проведено її державну експертизу та отримано 

атестат відповідності. 

2. Сучасний  рекрутинг. Мова  йде  про удосконалення конкурсів на державну

службу як для кандидатів, так і для конкурсних комісій. Загалом діджиталізація 
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рекрутингу передбачає використання інструментів рекрутингового маркетингу, 

починаючи від формування HR-бренду роботодавця, рекрутингу, навчання, 

мотивації до оцінювання результатів, управління ефективністю, управління 

змінами, відповідальності та припинення служби 

Важливо відзначити, що Законом України “Про державну службу” [16] 

встановлюється саме компетентнісний підхід до управління персоналом 

державних органів, який має на меті всебічну підготовку особи не тільки як 

фахівця своєї справи, але і, як особистості, повноправного члена соціуму. З цією 

метою згаданим Законом [16] окреслено значні новели у процесі проходження 

державної служби, які зробили її більш проєвропейською. Наприклад, оновлення 

конкурсної процедури на зайняття вакантних посад державної служби є важливим 

досягненням України на шляху до забезпечення залучення талановитих 

працівників на державну службу. Хоча, сама процедура проведення конкурсу є 

недосконалою і має низку недоліків, серед яких: високий рівень суб’єктивізму під 

час добору кандидатів на посади державної служби, відсутність методології 

визначення моделей компетенції для державних службовців, відсутність вимог до 

професійного складу конкурсних комісій та відсутність системи навчань їх членів, 

низький рівень включення до них високопрофесійних HR-менеджерів та ін. 

Процес добору потенційно талановитих кандидатів із зовнішніх джерел 

ускладнюється також і відсутністю законодавчо врегульованої процедури 

активного рекрутингу (наприклад, Executive search, Headhunting, скринінг) на 

вакантні посади державної служби.  

Водночас доцільно згадати і Центр оцінювання кандидатів на державну 

службу (створений на базі НАДС), де вони спочатку проходить  тестування  на  

аналітичні,  вербальні та математичні здібності, а потім централізуються інші 

етапи конкурсу.  

Крім цього, портал career.gov.ua постійно розширюється на всі вакансії в 

міністерствах, а потім і в інших державних органах. Окремим і складним 

завданням є проведення інформаційних кампаній по залученню професіоналів і 

збільшенню престижу та інтересу до державної служби. 

3) Професійне навчання державних службовців та розвиток навичок 

необхідних в сучасному світі. Така ситуація передбачає відкриття ринку 

навчальних послуг, що розширить можливості та швидку адаптацію навчання до 

реальних потреб держслужби, включаючи лідерство, інновації та сучасні підходи 

до прийняття управлінських рішень. 

Використання в “постковідний період” сучасних ІКТ в освітній сфері 

дозволяє вирішити багато важливих проблем її розвитку, таких як: забезпечення 

широкого доступу до освітніх послуг, індивідуалізація навчання, підвищення 

рівня варіативності і інтерактивності освітнього процесу, адекватне оновлення 

https://career.gov.ua/
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змісту освіти у відповідь на вимоги суспільства, забезпечення випереджаючого 

характеру освіти і, в кінцевому підсумку, підвищення ефективності навчання.  

Зовсім нещодавно система дистанційного навчання (Е-Learning) в 

державному органі вважалась інновацією, яка передбачала введення нового в 

мету, зміст, методи і форми прийняття управлінських рішень, організацію 

спільної діяльності працівників. Сьогодні, коли “навчання” й “робота” стали  

синонімами, дистанційне навчання забезпечує донесення державним службовцям 

основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивну взаємодію з працівниками 

у процесі навчання, надає можливість самостійної роботи з навчальними 

матеріалами, а також у процесі навчання.  

Серед найбільш популярних навчальних он-лайн ресурсів відзначимо такі: 

а) Prometheus. Популярний український громадський проект масових 

відкритих онлайн-курсів. Головною метою проекту є безкоштовне надання 

онлайн-доступу до курсів університетського рівня всім бажаючим, а також 

надання можливості публікувати та розповсюджувати такі курси провідним 

викладачам, університетам та компаніям; 

б) EdEra. Студія  онлайн-освіти  EdEra  створює  онлайн-курси,  підручники  і  

спецпроекти.  Доступ  до матеріалів  курсів  повністю  безкоштовний  з  

можливістю  віддячити  проекту  в  кінці  курсу; 

в) ВУМ on-line. ВУМ  on-line  – це  освітня ініціатива  від  Відкритого 

Університету Майдан,  яка  поширює  ідеї  і  сприяє розвитку громадянського 

суспільства в Україні. Тут  можна  знайти  навчальні курси,  сформовані  з  відео-

лекцій, практичних  завдань  та  контрольних запитань  (для  перевірки  набутих 

знань). Це курси від провідних викладачів бізнес-шкіл,  громадського сектору,  

практиків з  бізнесу  та соціальної  сфери.  Теми  навчальних курсів  пов᾿язані  з:  

персональним розвитком  та  реалізацією людського потенціалу,  

підприємництвом,  як механізмом якісного розвитку громади і суспільства, 

розумінням побудови та діяльності відкритого суспільства і його формування в 

Україні.  

Загалом протягом 2020 року, згідно інформації НАДС, було розроблено та 

розміщено на онлайн-платформі “Спільнота практик: сталий розвиток” 3 нові 

навчальні ресурси, за результатами опрацювання яких учасниками згенеровано 

1710 електронних сертифікатів [14]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що HR-менеджмент на державній 

службі в умовах цифровізації є складним і трудомістким процесом і як надалі він 

буде змінюватися − точно нікому невідомо. Вже сьогодні значну роль у роботі з 

персоналом відіграють соціальні мережі (LinkedIn, Facebook і Google), а поява 

HRMIS підвищує для HR-менеджерів швидкість збору та обробки інформації, 

частоту й швидкість  прийняття рішень,  обумовлює зростання  вимог  до  



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 3(9) 2021 

168 

технічних  компетенцій  таких HR-менеджерів. Окрім того  з’являться нові 

спеціальності у галузі HR − аналітик  “великих даних”, візуалізатор, оператор 

статистичних даних та інші.  

Висновки.  Резюмуючи вищевикладене, вважаємо, що для подальшої 

успішної цифровізації управління HR-процесами на державній службі в Україні 

доцільно запропонувати: 1) запровадити єдині HR-політики (ключові “правила 

гри”) на державній службі; 2) забезпечити трансформацію підрозділів по роботі з 

персоналом в державних органах на HR-служби, зміцнюючи їх потенціал, в 

першу чергу, як лідерів змін; 3) розробити стандарти для організаційної структури 

підрозділів управління персоналом як структурних підрозділів органів державної 

влади; 4) створити у структурі служб управління персоналом асесмент-центри, 

діяльність яких спрямовується на комплексне оцінювання персоналу (реальних 

здатностей і потенційних можливостей фахівців); 5) створити належні умови для 

професійного розвитку персоналу, а також посилити спроможність провайдерів 

освітніх послуг; 6) удосконалити електронний документообіг та спеціальне 

програмне забезпечення HR-процесів (підбір, адаптація, навчання, оцінка); 

7) посилити підзвітність у системі управління персоналом через використання

зручних ІТ-інструментів (створити нові й розвивати діючі продукти для

автоматизації функції HR в державній службі; визначити ІТ-стратегію;

масштабувати PoClick й оцифрувати процеси кадрового обліку; ІТ-ресурси для

добору (career.gov.ua, тестовик); 8) запустити портал управління знаннями

(каталог курсів)); 9) посилити кіберстійкіть державних органів (наприклад, за

рахунок впровадження ключових стандартів Інтернету, включаючи IPv6 та

усталені стандарти  безпеки  в  Інтернеті,  а  також  передові  практики  щодо

DNS, маршрутизації та безпеки електронної пошти та ін.); 10) організовувати

заходи щодо накопичення знань про цифрові технології та  пов’язані  з  ними

проблеми (відкриті архітектури, функції 5G − наприклад, віртуалізація,

контейнеризація, слайсинг тощо), еволюцію  середовища  загроз,  інциденти в

реальному житті тощо; та ін.

На нашу думку, реалізація зазначених заходів надасть змогу створити найкращі

умови для  реалізації  потенціалу  державних службовців, підвищити їх

професіоналізм, соціальну відповідальність та вмотивованість, а також

ефективність HR-менеджменту на державній службі загалом.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ 

МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РАМКАХ ЄС 

Анотація. Проведено аналіз ситуації державного моніторингу та 

виявлення факторів, що заважають здійсненню ефективного державного 

управління навколишнім середовищем. На цій підставі в галузі досліджень було 

визначено та сформовано такі групи проблемних аспектів: відсутність 

довгострокової національної стратегії сталого розвитку; проблема 

впровадження єдиної термінології, недосконалість чинного законодавства, 

адаптація національної системи управління до основних європейських 

принципів; проблема децентралізації влади. Висвітлено міжнародні стандарти 

та основні принципи природокористування в Європі. 

Сьогодні надзвичайно складний і вирішальний період в історії людства - 

безпрецедентний період, що загрожує існуванню цивілізації, посилення 

багатьох негативних факторів, серед яких: занепад людської моралі; зростання 

бідності, злочинності; наростаюча агресивність; поширення захворювань 

(особливо злоякісних пухлин, Covid-2019); деградація природи; ескалація 

конфлікту між техносферою та біосферою до критичного рівня. Домінування 

державного підходу, коли заходи з охорони навколишнього природного 

середовища сприймаються не як фактор стабілізації та розвитку державного 

управління, а навпаки - як перешкода, не дозволяє ефективно державному 

управлінню в цій галузі. 
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Підписання Угоди про асоціацію ЄС з Україною поставило нові завдання у 

сфері управління навколишнім середовищем, зокрема його узгодження з 

основними європейськими принципами. Проводячи в контексті європейської 

інтеграції України, реформа у досліджуваній галузі актуалізує питання 

розкриття інформації в останньому комплексі проблемних аспектів. Без 

сумніву, вирішальну роль у розвитку майбутнього суспільства та зв'язку між 

людськими та природними відносинами має сучасна молодь, тому існує велика 

потреба в них підвищити рівень екологічної освіти, зрозуміти соціальну та 

природну присутність, принципи екології та екологічної діяльності, важливі 

зв’язки людини із навколишнім світом. 

Ключові слова: державний моніторинг, державне управління, державна 

система моніторингу довкілля, навколишнє середовище. 
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IMPROVEMENT OF STATE MONITORING OF THE ENVIRONMENT 

TAKING INTO ACCOUNT THE REQUIREMENTS OF INTERNATIONAL 

ORGANIZATIONS WITHIN THE EU 

Abstract. An analysis of the situation of state monitoring and identification of 

factors hindering the implementation of effective public environmental management. On 

this basis, the following groups of problematic aspects were identified and formed in the 

field of research: the absence of a long-term national strategy for sustainable 

development; the problem of introduction of uniform terminology, imperfection of the 

current legislation, adaptation of the national management system to the basic European 

principles; the problem of decentralization of power. International standards and basic 

principles of nature management in Europe are covered. 

Today is an extremely difficult and decisive period in the history of mankind - an 

unprecedented period that threatens the existence of civilization, the strengthening of 

many negative factors, including: the decline of human morality; growing poverty, crime; 

increasing aggression; spread of diseases (especially malignant tumors, Covid-2019); 
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degradation of nature; escalation of the conflict between the technosphere and the 

biosphere to a critical level. The dominance of the state approach, when environmental 

protection measures are perceived not as a factor of stabilization and development of 

public administration, but on the contrary - as an obstacle, does not allow effective public 

administration in this area. 

The signing of the EU Association Agreement with Ukraine set new challenges in 

the field of environmental management, in particular its harmonization with the basic 

European principles. Carrying out in the context of Ukraine's European integration, the 

reform in the researched area actualizes the issue of information disclosure in the last set 

of problematic aspects. Undoubtedly, modern youth has a crucial role in the development 

of the future society and the connection between human and natural relations, so there is 

a great need to increase the level of environmental education, understand the social and 

natural presence, principles of ecology and environmental activities, important human 

connections. with the outside world. 

Keywords: state monitoring, public administration, state environmental monitoring 

system, environment. 

 

Постановка проблеми.  Слід зазначити, що стан реалізації заходів, за якими 

відповідає Міністерство екології та природних ресурсів України, залишається 

вкрай незадовільним. При середньому рівні реалізації державного плану дій 

78,1% реалізували заходи з охорони навколишнього середовища лише 16%. З 16 

запланованих заходів лише 5 були повністю реалізовані, майже 80% - це 3: 

підтримка українських законопроектів про оцінку впливу на навколишнє 

середовище та стратегічну екологічну оцінку, запровадження системи 

електронного документообігу [1] .  Стан реалізації таких заходів від 40% до 60%: 

розробка та подання в Кабінет Міністрів України проектів законів України "Про 

основні принципи (стратегію) національної екологічної політики України 2020 

року" та "Про відходи", а також перелік проектів постанов Кабінету Міністрів 

України, «Затвердження Плану дій з управління відходами» та «Затвердження 

Концепції реформи Державної системи моніторингу навколишнього середовища»; 

оновлення мети Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та 

створення групи з поводження з радіоактивними відходами [2].  

Загалом, заходи, спрямовані на створення ефективної системи контролю за 

дотриманням природоохоронного законодавства, з урахуванням передового 

досвіду в організації подібних органів в ЄС та концентрації моніторингових та 

контрольних функцій у галузі навколишнього середовища в межах одного органу. 

Отже, виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що основною проблемою 

в минулому є низький рівень виконавчої дисципліни у відповідному міністерстві.  

Ще   однією   проблемою,   яку   можна   віднести  до  базової,  є   проблема 
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 застосування загальноприйнятої термінології, оскільки чинне національне 

законодавство використовує велику кількість різних понять, починаючи з 

основного терміна "охорона навколишнього середовища", який розкривається в 

основній інформації. Закон України "Про охорону навколишнього середовища" 

"Охорона навколишнього середовища", а також взаємозв'язок з визначеннями 

"раціональне природокористування", "охорона природи", "екологічна політика" 

тощо [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на велику кількість 

вітчизняних досліджень у галузі охорони навколишнього середовища, лише деякі 

напрямки були поглиблено вивчені серед науковців, що займаються державним 

управлінням. Так, були розглянуті питання, пов’язані з розробкою та реалізацією 

екологічної політики на національному та регіональному рівнях: Є. Ашикова, А. 

Кернична, В. Крук, В. Мариненко, А. Надеженко, О. Настечко, О. Проніната та ін. 

Такі науковці, як: А. Антонова, В. Демченко, О. Євграфова, Н. О. Лазор,  О. 

Мягченко вивчали напрями державного регулювання використання природних 

ресурсів. У той же час питання державного управління у сфері довкілля 

залишається мало дослідженим, особливо в контексті європейських інтеграційних 

процесів. 

Метою статті є визначення  аспектів державного моніторингу  охороною 

навколишнього середовища в Україні з орієнтацією на європейськуінтеграцію. 

Виклад основного матеріалу. Експерти Організації Об'єднаних Націй 

(ООН), екологи з відомих міжнародних та національних екологічних організацій, 

члени знаменитого Римського клубу на основі наукового аналізу матеріалів про 

характеристики та тенденції демографічного, соціально-економічного розвитку та 

наслідки наукового і технологічна революція. а також можливості використання 

природних ресурсів, а також стан та динаміка забруднення геосфери та біосфери 

зробили дуже сумні висновки. 

Зусилля щодо вдосконалення екологічного моніторингу з урахуванням вимог 

міжнародних організацій в рамках Європейського Союзу, в першу чергу для 

координації моніторингу суб'єктів ДМСД, усунення дублювання, оптимізації 

мереж відповідно до міжнародних стандартів, програм моніторингу, уніфікації та 

наступності - включає поєднання дії. Вдосконалення технічного та 

метрологічного забезпечення роботи мереж управління. Слід зазначити, що 

мережі моніторингу в системі ДСМД України будуються без урахування вимог 

щодо створення європейської мережі спостережень та накопичення інформації 

про стан довкілля, включаючи Euro Water Net, EuroAirNet та інші. Тому необхідно 

переглянути та вдосконалити як неповну мережу моніторингу навколишнього 

середовища, так і відповідні програми, а також набір показників на їх 

відповідність міжнародним стандартам та нормам, а також визначити показники. 
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Сучасний стан організації контрольних спостережень не повністю відповідає 

інформаційним потребам ДСМД відповідно до чинних вимог ЄС. Тому необхідно 

створити просторово оптимізовану мережу моніторингу та програму моніторингу, 

пристосовану до європейських принципів, стандартів та норм. 

В даний час інформація, отримана під час моніторингу довкілля, 

розміщується у відомчих базах даних, які не завжди структуровані для 

використання в ДМСД. Крім того, ретроспективна інформація зазвичай 

накопичується на папері. Така ситуація не дозволяє повною мірою 

використовувати набори даних для всебічної оцінки екологічного стану 

навколишнього середовища, взаємодії окремих його компонентів, прогнозувати 

зміни в екологічному стані екосистем. Підходи та методи оцінки окремих 

компонентів середовища також суперечливі. У свою чергу, неможливість 

порівняння даних ускладнює прогнозування несприятливих явищ та вироблення 

науково обґрунтованих рекомендацій для моделювання розвитку ситуації, 

передбачення та прийняття оптимальних управлінських рішень у галузі оборони 

та екологічного та екологічного управління. 

Отже, методологічне забезпечення здійснення моніторингу навколишнього 

середовища, накопичення, зберігання та надання інформації у всіх її складових 

має бути консолідованим для всіх суб’єктів ДСМД. Вони повинні базуватися на 

загальноєвропейських принципах мережевої взаємодії та стандартах, особливо 

національних, але розроблятись з урахуванням міжнародних принципів та вимог. 

Надалі методи та прийоми, що застосовуються в системах спостереження ДСМД, 

повинні забезпечувати відповідний рівень надійності результатів спостереження 

та відповідати конкретним вимогам інформаційної підтримки для користувачів на 

різних рівнях - національній, регіональній та соціально-промисловій до загальної. 

громадськості. Слід підкреслити, що технічна допомога визначає загальний рівень 

спостережень, тому важливо постійно вдосконалювати її на основі системного 

підходу. Цьому сприятиме впровадження системи аналізу технічної підтримки та 

стану засобів вимірювальної техніки, що використовуються в мережах 

спостереження ДСМД, та розробка рекомендацій щодо вдосконалення на основі 

постійного оновлення засобів вимірювальної техніки та лабораторного 

обладнання відповідно до сучасних вимог. У цьому контексті особливу увагу слід 

приділити впровадженню багатофункціональних пристроїв, інтеграції 

вимірювального обладнання, впровадженню автоматизованих станцій 

спостереження та використанню космічного дистанційного зондування [4].  

У галузі метрологічного забезпечення відповідної єдності, точності та 

надійності результатів спостереження, їх уніфікації, збору, аналізу, узагальнення, 

єдиної методології подання даних слід досягати в управлінських рішеннях на 

вищому рівні, ніж громадський. Інструменти для досягнення мети:  
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• аналіз методів, програм, показників, що використовуються в ДСМД

України та їх гармонізація з міжнародними стандартами, їх інтеграція для 

використання суб'єктів ДСМД; 

• вдосконалення методологічних підходів мережі моніторингу, забезпечення

необхідного набору спостережень та показників, що відповідають сучасним 

міжнародним вимогам; 

• використання сучасного вимірювального обладнання з відповідним рівнем

метрологічних характеристик; 

• забезпечення  збору,  зберігання  та  передачі  даних  відповідно  до

міжнародних вимог та стандартів [4]. 

Для вирішення всіх цих питань необхідно об’єднати зусилля відомчої служби 

метрології ДСМД, а також постійно контролювати дотримання міжнародних 

вимог, включаючи акредитацію відділів контролю та інспекції. та якість. від 

аналітичного процесу до міжнародних стандартів та правил. 

Українські мережі спостереження ДСМД будуються в європейських країнах 

без урахування методологічних принципів роботи мережі. Тому слід визначити 

існуючі мережі моніторингу, програми та показники моніторингу, щоб 

відповідати пріоритетним показникам забруднення, методам їх визначення та, 

зокрема, міжнародним стандартам та нормам. Стан організації ДСМД не повністю 

задовольняє інформаційні потреби державних органів та громадськості, тому 

необхідно вдосконалити як просторову організацію мережі моніторингу, так і 

програму моніторингу, адаптовану до європейських стандартів та правил. Існують 

відмінності в переліку контрольованих показників, що використовуються в 

EuroWaterNet та ДМСД України. У національних програмах спостережень перелік 

показників набагато ширший за європейські, але вони не забезпечують певних 

параметрів та показників, що використовуються в мережі EuroWaterNet. Так, за 

програмою Державної гідрометеорологічної служби в річках та озерах 

спостерігається до 40 показників, за програмою Державного комітету з питань 

водного господарства - до 30, а за програмою EuroWaterNet лише 17; у морях 

Державна гідрометеорологічна служба відстежує 20 показників, а за програмою 

EuroWaterNet лише 16 [5]. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що складні 

проблеми аналізу виявили недоліки у захисті середовища державного управління 

на сучасному етапі розвитку української держави та корисні для розробки 

реформи територій з метою вдосконалення ефективність національної системи 

управління та визначити її європейські основи. 

З метою вдосконалення системи моніторингу України необхідно перейти до 

європейських стандартів та норм у створенні мережі моніторингу, відбору, 

транспортування, зберігання зразків та аналітичної роботи з обов’язковим 
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міжлабораторним та міждержавним контролем якості аналітичної роботи. 

Необхідно завершити формування баз даних засобів моніторингу та 

інформаційної системи з урахуванням сучасних геоінформатичних вимог та 

створити горизонтальні та вертикальні зв'язки між користувачами інформації з 

розвинутими механізмами передачі інформації, правами використання та 

зобов'язаннями щодо взаємного моніторингу та міжвідомчої координації. 
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МЕХАНІЗМИ РЕІНЖИНІРИНГУ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Анотація. Мета статті полягає у системному аналізу процесів реінжинірингу 

при реформування антикорупційних органів державної влади. У статті 

обґрунтовано, що реінжиніринг – методологічна основа формування інноваційних 

антикорупційних органів на підставі ґрунтовного аналізу функціональних 

обов’язків новостворених антикорупційних інституцій та формування залежно від 

виконуваних функцій державних органів влади у сфері запобігання та боротьби з 

корупцією. На нашу думку, з урахуванням реінжинірингу потрібно 

переформатувати антикорупційні органи державної влади у дві складові: 

формування механізмів запобігання корупції та реалізація механізмів боротьби з 

корупцією. Водночас, реінжиніринг адміністративних процесів – архітектурна 

побудова, створення державних установ (закладів, організацій) на основах 

інженерної науки шляхом проектування й управління  державними процесами. 

Доведено, що до основних етапів реінжинірингу адміністративних процесів 

належать: підготовчий етап, який включає: репозиціювання, визначення головної 

місії та основних проблем функціонування; етап стратегічного планування 

процесу реінжинірингу адміністративних процесів; етап розробки проекту 

реінжинірингу адміністративних процесів; етап реалізації й контролю 

реінжинірингу адміністративних процесів.  
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Наукова новизна статті полягає у проведенні системному аналізу процесів 

реінжинірингу при реформування антикорупційних органів державної влади. 

Практична значимість статті пов’язана з можливістю реформування систему 

органів державної влади, які реалізують антикорупційну політику в Україні. 

Обґрунтовано, що з урахуванням реінжинірингу доцільно провести 

моніторинг інституційної діяльності антикорупційних органів, зробити висновки 

щодо загальної ефективності системи протидії корупції, у якій кожен із органів 

має часткову роль, та, за необхідності, підготувати пропозиції стосовно 

оптимізації повноважень антикорупційних органів задля удосконалення 

механізмів: 1) запобігання корупції (напрямок загальної превенції); 2) боротьби з 

корупцією (репресивно-каральний напрямок).  

Правовий концепт протидії корупції в Україні можна проілюструвати у такий 

спосіб: запобігання – розслідування – кримінальне переслідування за корупцію –  

призупинення операцій, арешт, конфіскація та повернення доходів від 

корупційних злочинів.  

Ключові слова: публічне управління; корупція; реінжиніринг; 

антикорупційні органи державної влади; механізми реформування та модернізації 

органів державної влади.  
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REENGINEERING MECHANISMS IN THE SYSTEM OF FORMATION OF 

INNOVATIVE ANTI-CORRUPTION PUBLIC AUTHORITIES: 

THEORETICAL ASPECT 

 

Abstract. The purpose of the article is to systematically analyze the reengineering 

processes in reforming anti-corruption public authorities. 

The article substantiates that reengineering is a methodological basis for the formation 

of innovative anti-corruption bodies based on a thorough analysis of the functional 

responsibilities of newly established anti-corruption institutions and the formation, 
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depending on the functions of public authorities in preventing and combating 

corruption. In our opinion, taking into account reengineering, it is necessary to reformat 

the anti-corruption public authorities into two components: the formation of 

mechanisms to prevent corruption and the implementation of mechanisms to combat 

corruption. At the same time, reengineering of administrative processes - architectural 

construction, creation of state institutions (institutions, organizations) on the basis of 

engineering science through the design and management of state processes. 

The authors proved that the main stages of reengineering of administrative 

processes include: the preparatory stage, which includes: repositioning, defining the 

main mission and the main problems of functioning; stage of strategic planning of the 

process of reengineering of administrative processes; stage of development of the 

project of reengineering of administrative processes; stage of implementation and 

control of reengineering of administrative processes. 

The scientific novelty of the article is a systematic analysis of reengineering 

processes in the reform of anti-corruption public authorities. 

The practical significance of the article is related to the possibility of reforming the 

system of public authorities that implement anti-corruption policy in Ukraine. 

The article substantiates that, taking into account reengineering, it is expedient to 

monitor the institutional activities of anti-corruption bodies, draw conclusions about the 

overall effectiveness of the anti-corruption system, in which each body has a partial 

role, and, if necessary, prepare proposals to optimize the powers of anti-corruption 

bodies. 1) prevention of corruption (direction of general prevention); 2) fight against 

corruption (repressive and punitive direction). 

The legal concept of combating corruption in Ukraine can be illustrated as follows: 

prevention - investigation - prosecution of corruption - suspension of operations, arrest, 

confiscation and return of proceeds from corruption crimes. 

Keywords: public administration, corruption, reengineering, anti-corruption public 

authorities, mechanisms of reforming and modernizing public authorities. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні спостерігається активне формування та 

розвиток антикорупційних органів державної влади, які мають формувати та 

реалізовувати ефективну антикорупційну політики в України. Разом з тим, 

становлення цих державних органів відбувається повільне без визначення єдиної 

стратегічної мети та реальних етапів розвитку. Крім того, спостерігається дещо 

спотворена комунікація між новоствореними антикорупційними інституціями. 

Деякі антикорупційні інституції дублюють функції один одного або деякі функції 

щодо реалізації антикорупційної політики не охоплені такими державними 

інституціями. Тому виникла потреба у формуванні антикорупційних органів 

відповідно до вимог реінжинірингу. 
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Формування антикорупційних інституцій за допомогою реінжинірингу 

надасть можливість сформувати єдину систему антикорупційних органів, метою 

яких буде формування та реалізація єдиної антикорупційної політики. 

На початку дослідження процесі реінжинірингу в системі формування 

антикорупційних органів державної влади, розглянемо основні наукові підходи до 

поняття «реінжиніринг» та його зміст в системі функціонування будь-якої бізнес-

структури. Існує багато визначень поняття «реінжиніринг», розглянемо базові з 

них.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні підходи щодо 

теоретичного обґрунтування та практичного втілення реінжинірингу в 

адміністративні процеси, у тому числі в систему публічного управляння 

аналізують: О. Бабак [1], А. Блінов [2], О. Виноградова [3], М. Гончарова [4],       

В. Захаров [2], О. Розкошна [4], О. Рудакова [2],  Хаммер М. [5], Л. Шейн [6],       

С. Яковенко [7] та інші. Зазначені автори розглядають проблеми реалізації 

механізмів реінжинірингу як основи розбудови адміністративних процесів. 

Постановка завдання. На підставі результатів попередніх наукових 

досліджень завдання дослідження є системний аналіз процесів реінжинірингу при 

реформування антикорупційних органів державної влади. 

Виклад основного матеріалу. Теоретичні аспекти впровадження 

реінжинірингу розроблені американськими вченими М. Хаммером та Дж. Чампі у 

80-ті рр. ХХ ст., які вперше сформулювати дефініцію «реінжиніринг». Так, 

реінжиніринг – це фундаментальне переосмислення та радикальне 

перепроектування бізнес-процесів із метою досягнення істотного поліпшення у 

таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати,  

якість, рівень обслуговування та оперативність. Основними в реінжинірингу є дві 

проблеми: радикальне проектування та бізнесові процеси [5]. Це полягає, зокрема, 

у переорієнтації від функції на шляхи інтегрованих реалізаційних процедур, що 

вимагає зміни існуючих правил просування в багатьох сферах організації. Якщо 

керівництво підприємства зважилося на такі дії, а працівники відповідно 

підготовлені до цього, то існує великий шанс вдосконалити організацію і, 

одночасно з цим, здобути перемогу над конкурентами. 

Окремі вчені розглядають поняття «реінжиніринг» як: 

– реконструювання або створення нових бізнес-процесів з метою підвищення 

ефективності діяльності підприємства.  Відмітною рисою цього підходу, 

порівняно з іншими методами процесного управління, є спрямованість на 

кардинальну зміну бізнес-процесів, а не на поступове їх поліпшення [1]; 

– проектування компанії відповідно до її процесів, в не згідно з 

спеціалізованими структурними підрозділами компанії [2]; 

– науково-практичний  підхід  до  кардинального  перепроектування   бізнес- 
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процесів підприємства для  стабілізації та росту його господарської діяльності за  

рахунок виявлення проблемних, «критичних зон» та вживання заходів по їх 

усуненню [3]; 

– сукупність методів і засобів, призначених для кардинального  поліпшення 

основних показників діяльності підприємства шляхом моделювання, аналізу, 

перепроектування вже існуючих бізнес-процесів [4, с. 103]; 

– інструмент, спеціально створений для здійснення масштабних змін в 

управлінні процесами, які не можуть бути забезпечені відомими методами 

удосконалення [7]; 

– рішучу, стрімку і глибоку «проривну» перебудову основ внутріфірмової 

організації та керування [6]. 

Таким чином, реінжиніринг бізнес-середовища пов’язують з процесами 

реструктуризації та базується на інженерному підході до процесу управління і 

передбачає спочатку моделювання організації, а потім зміну існуючої моделі 

шляхом рішучого скасування нераціонально функціонуючих ланок. Вся сутність 

реінжинірингу побудована на системі докорінних перетворень в організації. 

Водночас, реінжиніринг пов’язаний з трансформацією системи управління та її 

оптимізацією. 

Від реінжинірингу, як методу реорганізації бізнесу за допомогою докорінної 

перебудови бізнес-процесів, управлінська думка перейшла до поняття «бізнес-

інжиніринг», тобто до архітектурної побудови, створення бізнесу на основах 

інженерної науки шляхом проектування й управління бізнес-процесами. Тому, 

реінжиніринг, як техніка реконструювання бізнес-процесів, став складовою 

частиною бізнес-інжинірингу [8].  

На нашу думку, більш відповідно запровадити у практику формування 

інноваційних державних інституцій поняття «реінжиніринг адміністративних 

процесів», під яким розуміється архітектурна побудова, створення державних 

установ (закладів, організацій) на основах інженерної науки шляхом 

проектування й управління  державними процесами. 

Основними функціями реінжинірингу адміністративних процесів є наступні: 

- раціоналізація управлінських процесів; 

- орієнтованість на надання адміністративних послуг населенню, що в свою 

чергу, забезпечує якісне надання цих послуг; 

- підвищення ролі рішень та ініціативи кожного працівника; 

- зниження кількості осіб, які займаються контролем виконання рішень; 

- забезпечення прискореного впровадження інноваційних управлінських 

технологій. 

Метою   реінжинірингу   адміністративних процесів є не перебудова структур 

 органів  державної  влади,  а  забезпечення   підвищення   ефективності   роботи  
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цих органів влади, істотне поліпшення показників діяльності. 

Базовими принципами реінжинірингу адміністративних процесів є: 

об’єднання декількох робочих процедур в одну; виконавці приймають самостійні 

рішення; процеси мають різні варіанти виконання; робота виконується в тому 

місці [3]. 

Основними принципами реінжинірингу адміністративних процесів є 

наступні. По-перше, оптимізація – кілька процесів (функцій) поєднуються в одну. 

По-друге, самостійність – виконавці самостійно в межах своїх процесуальних 

функцій приймають рішення. По-третє, відповідальність, збільшення 

відповідальності осіб, які приймають рішення. По-четверте, контроль – 

зменшення контролю за поточними процесами, збільшення контролю за 

результатом.  

У концепції реінжинірингу ми перевертаємо модель процесу або органу 

влади на 180 градусів. Для задоволення сучасних вимог, процеси повинні 

залишатися простими. Така необхідність спрощення процесів має величезний 

вплив на те, як вони проектуються і як будуються самі організації [5, с. 88-90].  

Тенденції або характеристики адміністративних процесів, які пройшли 

реінжиніринг. 

1) Кілька робіт об'єднуються в одну.  

Не завжди можливо звести всі етапи тривалого процесу в одне інтегроване 

трудове завдання, яке виконує одна людина. В деяких ситуаціях різні етапи 

процесу повинні здійснюватися в різних місцях. У цих випадках потрібні кілька 

людей, кожен з яких виконував би окремі елементи процесу. В інших ситуаціях 

може виявитися недоцільним навчати одну людину всім навичкам, які 

знадобляться йому для виконання всього процесу цілком. 

2) Рішення приймають працівники.  

Організації, які реалізують реінжиніринг, утискають свої процеси не тільки 

по горизонталі, шляхом використання ситуаційних працівників або ситуаційних 

команд, що виконують численні послідовні завдання, але також і по вертикалі. 

Вертикальне стиснення означає, що тепер на тих стадіях процесу, де працівники 

зазвичай були змушені звертатися за відповіддю на виникаючі у них питання до 

вищестоящих менеджерів, вони самі приймають рішення. Ухвалення рішень не 

відокремлене від реальної роботи, а стає її частиною. 

3) Етапи процесу виконуються в природному порядку. 

Процеси, які пройшли реінжиніринг, вільні від диктату прямолінійної 

послідовності їх етапів, і в роботі може використовуватися їх природний, а не 

штучний, нав'язаний лінійністю, порядок. 

4) Процеси мають безліч варіантів 

Четверту  загальну  характеристику  процесів  ми   можемо   назвати  «кінцем  
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стандартизації». Всі ресурси використовувалися однаково, з тим щоб компанії 

могли виробляти уніфіковану і мало що змінюється продукцію. У світі 

різноманітних і мінливих ринків ця логіка стала застарілою. Для того щоб 

задовольнити вимогам сучасної господарської середовища, необхідно безліч 

варіантів одного і того ж процесу, кожен з яких був би змінений відповідно до 

вимог конкретних ринків, ситуацій або ресурсів. Більш того, ці нові процеси 

повинні давати таку ж економію на масштабі, як і при масовому виробництві. 

5) Скорочується обсяг перевірок і контролю [5, с. 88-90].  

Перевірки і контроль - інший тип роботи, що не додає вартості і 

мінімізується в процесах, які пройшли реінжиніринг, або в процесах, які пройшли 

реінжиніринг, контроль використовується тільки в тій мірі, в якій має 

економічний сенс. 

6) Мінімізується необхідність погоджень.  

Дана мінімізація відбувається за рахунок скорочення числа контактів із 

зовнішнім середовищем. Таким чином знижується ймовірність того, що буде 

отримана суперечлива інформація, яка потребує погодження [5, с. 98]. 

7) Ситуаційний менеджер - єдиний контакт із зовнішнім середовищем. Даний 

механізм виявляється корисний, коли етапи процесу або настільки складні, або 

настільки розрізнені, що інтегрувати їх в обов'язки однієї особи, або навіть 

невеликої групи неможливо. Ситуаційний менеджер, який діє як буфер між все ще 

складним процесом і середовищем, веде себе з останнім так, як ніби він 

відповідає за здійснення всього процесу, хоча насправді це не так . Для виконання 

даної ролі, тобто для того, щоб бути в змозі відповісти на питання і вирішити 

проблеми, ситуаційному менеджеру необхідні доступ до інформаційних систем, 

які використовують люди, які безпосередньо здійснюють процес, а також 

можливість звертатися до них із запитаннями та проханнями про сприяння в міру 

їх появи. 

8) Переважають змішані централізовані / децентралізовані операції [5, с. 99-100]. 

На основі практики реінжинірингу в приватному секторі можна сформувати 

такі можливі принципи реінжинірингу адміністративних процесів:  

1.  Позбавлятися стереотипів і розглядати систему державного управління 

поглядом конструктора і архітектора. Одне з ключових понять, що складає основу 

реінжинірингу адміністративних процесів, – це процеси, а в даному випадку – 

адміністративні процеси. Саме їхня оптимізація і вдосконалення дають змогу 

відкрити і використати нові можливості, резерви й ресурси розвитку й 

підвищення ефективності управління.  

2.  Переходити від управління адміністративними функціями – до управління 

адміністративними процесами й цілями. Для виконання такого масштабного 

завдання   необхідно  застосовувати   новаторські  підходи  й  сучасні  прийоми  і 

технології управління.  
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3. Підтримувати актуальний «дизайн» адміністративних процесів, постійно їх 

удосконалювати й пристосовувати до умов, що змінюються. Реінжиніринг 

адміністративних процесів дає можливість не лише управляти виробничими 

процесами, а й заново їх створювати, якісно моделювати і видозмінювати, 

вибудовуючи в єдину цілісну й ефективну систему.  

4. Проводити постійний моніторинг і аналіз адміністративних процесів та 

здійснювати пошук і вироблення їхньої оптимальної моделі. Модель 

адміністративного процесу (реального чи бажаного) завдяки наочності його опису 

дає можливість проаналізувати, наскільки ефективно він сприяє досягненню 

визначених цілей і результатів. Оперативними інструментами процесного аналізу 

в системі державного управління можуть бути логістика адміністративного 

процесу, його тривалість і вартість (в тому числі його розподіл на окремі етапи), а 

також інші чинники, від яких залежить або може залежати ефективність його 

виконання.  

5. Чітко й постійно орієнтуватися на зміст самого поняття «процес». Процес 

– це послідовність виконання функцій (робіт, операцій), спрямованих на 

досягнення результату, який має цінність і корисність для його споживача. На 

основі такого визначення кожен процес, в тому числі й адміністративний, можна 

розділити на його різні складові елементи й функціональні характеристики [8].  

Загальну схему проведення реінжинірингу адміністративних процесів можна 

уявити таким чином: аналіз і побудова моделі «як воно є», побудова можливих 

моделей реінжинірингу адміністративних процесів, впровадження пріоритетної 

моделі реінжинірингу адміністративних процесів, здійснення оцінювання 

результатів проведення реінжинірингу адміністративних процесів. 

Загальна схема впровадження реінжинірингу адміністративних процесів 

відображена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технологія реалізації реінжинірингу адміністративних процесів.  

 

Підготовка до процесу 

реінжинірингу 

адміністративних 

процесів 

Аналіз існуючих 

проблем в системі 

формування 

інноваційних державних 

інституцій 

 

Побудова можливих 

моделей реінжинірингу 

адміністративних 

процесів 

 

Визначення  та 

впровадження 

пріоритетної моделі 

реінжинірингу 

адміністративних 
процесів 

Оцінювання процесу 

реінжинірингу 

адміністративних 
процесів 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 3(9) 2021 
 

188 

Основними етапами реінжинірингу адміністративних процесів повинні стати 

наступні. Перший етап: підготовчий етап, який включає: репозиціювання, зокрема 

визначення ролі, функцій закладу (установи, організації), проведення аудиту 

основних напрямів діяльності закладу, визначення ролі ресурсів (фінансових, 

кадрових, інформаційних, інтелектуальних тощо). Саме на цьому етапі 

визначається головна місія закладу (установи, організації). На першому етапі 

визначаються основні проблеми функціонування закладу (установи, організації), а 

також виявляється дублювання функцій [9, с. 20-27].  

Наступний (другий) етап – стратегічне планування реінжинірингу 

адміністративних процесів. На цьому етапі здійснюється відбір та оцінка 

процесів, реінжиніринг яких є найбільш доцільним та ефективним. 

Третій етап – розробка проекту реінжинірингу адміністративних процесів, де 

визначається: перепроектування обраних процесів; здійснюється розподіл зон 

відповідальності; визначається бюджет проекту; здійснюється обрання 

найкращого варіанту серед проектних концепцій. На цьому етапі здійснюється 

прогнозування майбутніх результатів. Прогнозування повинно передбачати 

визначення переліку основних внутрішніх процесів, особливостей використання 

ресурсного потенціалу, досягнення певного рівня ефективності.  

Четвертий етап – це реалізація й контроль реінжинірингу адміністративних 

процесів. На цьому етапі необхідно передбачити етапи моніторингу 

реінжинірингу адміністративних процесів, відповідальність, звітування, 

корегування проектної концепції реінжинірингу адміністративних процесів. Крім 

того, саме на цьому етапі слід врахувати можливості здійснення реінжинірингу 

адміністративних процесів (ресурси, політична підтримка, реальна реалізація, 

ефективність та результативність) [9, с. 20-27].  

Реінжиніринг адміністративних процесів пов’язують з процесами 

реструктуризації та базується на інженерному підході до процесу управління і 

передбачає спочатку моделювання організації, а потім зміну існуючої моделі 

шляхом рішучого скасування нераціонально функціонуючих ланок. Вся сутність 

реінжинірингу побудована на системі докорінних перетворень в організації. 

Водночас, реінжиніринг пов’язаний з трансформацією системи управління та її 

оптимізацією [9, с. 20-27].  

Реінжиніринг адміністративних процесів – архітектурна побудова, створення 

державних установ (закладів, організацій) на основах інженерної науки шляхом 

проектування й управління  державними процесами. 

До основних етапів реінжинірингу адміністративних процесів належать: 

підготовчий етап, який включає: репозиціювання, визначення головної місії та 

основних проблем функціонування; етап стратегічного планування процесу 

реінжинірингу адміністративних процесів; етап розробки проекту реінжинірингу 
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адміністративних процесів; етап реалізації й контролю реінжинірингу 

адміністративних процесів.  

Висновки. Тема корупції є суспільно значущою не тільки для України. 

Політика й практика запобігання та протидії корупції обумовили спрямованість та 

зміст положень Конвенції ООН проти корупції, яка  за результатами її ратифікації 

з 1 січня 2010 року стала невід’ємною частиною вітчизняного законодавства.  

У світі не існує універсальної інституційної моделі спеціалізованого 

антикорупційного органу чи системи органів з точки зору їх повноважень у галузі 

протидії корупції. При вирішенні проблеми корупції, кожна країна обирає для 

себе стратегію (зокрема, виходячи або з паритетності заходів з боротьби 

(репресивно-каральне спрямування) та запобігання корупції чи домінування 

одного з них) протидії цьому явищу  і ставить за мету побудову життєздатної 

системи антикорупційних органів. 

Розпочинаючи з 2015 року Україна пішла по шляху створення 

антикорупційних інституцій за принципом розмежування повноважень із 

запобігання корупції (загальної превенції її проявам) та боротьби з нею (боротьби 

з наслідками вчинення корупційних дій за допомогою правоохоронних заходів). 

Органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро 

України, Національне агентство з питань запобігання корупції Законом України 

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII визначені як 

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. На відміну від 

перших трьох органів, саме Національне агентство забезпечує формування та 

реалізує державну антикорупційну політику та реалізує  виключно повноваження 

із запобігання, в тому числі виявлення, корупції. 

Незважаючи на нормативну регламентацію діяльності зазначених вище 

органів, нажаль законодавець не уникнув перетинання в їх діяльності певних 

антикорупційних функцій. Наприклад, відповідно до п.5 ч.1 ст. 16 та п.11 ч.1 ст. 

17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 

жовтня 2014 року № 1698-VII [10] цей орган здійснює інформаційно-аналітичну 

роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню 

корупційних правопорушень, а також надсилає державним органам, органам 

місцевого самоврядування обов’язкові до розгляду пропозиції та рекомендації. А 

виявлення причин та умов –це ніщо інше, як попередження (профілактика) 

правопорушень. Це з одного боку. 

З іншого, окремі повноважень Національного агентства з питань запобігання 

корупції неможливо ефективно реалізувати без застосування певних 

правоохоронних засобів. Наприклад, це стосується захисту викривача, проведення 

повної перевірки щорічної декларації в частині доведення факту користування 

майном чи наявності сімейних відносин в умовах громадянського шлюбу, або  ж  
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проведення моніторингу способу життя суб’єкта декларування. 

Проведений аналіз дає підстави зазначити, що реінжиніринг – методологічна 

основа для підготовки науково-обґрунтованої концепції розбудови життєздатної 

системи органів попередження та боротьби з корупцією з урахуванням її межі в 

країні та співвідношення ресурсів, що має виділити держава для цілей протидії 

корупції у порівнянні з ресурсами, що будуть відвойовані у корупції на користь 

українського суспільства (держави) в цілому та, зокрема, специфіки 

функціональних повноважень створених антикорупційних інституцій.  

На нашу думку, з урахуванням реінжинірингу доцільно провести моніторинг 

інституційної діяльності антикорупційних органів, зробити висновки щодо 

загальної ефективності системи протидії корупції, у якій кожен із органів має 

часткову роль, та, за необхідності, підготувати пропозиції стосовно оптимізації 

повноважень антикорупційних органів задля удосконалення механізмів: 1) 

запобігання корупції (напрямок загальної превенції); 2) боротьби з корупцією 

(репресивно-каральний напрямок).  

Для формування завершеного уявлення про систему антикорупційних 

органів в Україні використаємо функціональні аспекти їхньої діяльності: 

- функцію по запобіганню корупції виконує виключно Національне агентство

з питань запобігання корупції; 

- репресивно-каральні функції боротьби з корупцією виконують:

Національне антикорупційне бюро України; Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура; Державне бюро розслідувань; Національна поліція; органи 

прокуратури; Національне агентство з розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів; Вищий антикорупційний суд 

України. 

Правовий концепт протидії корупції в Україні можна проілюструвати у такий 

спосіб: запобігання – розслідування – кримінальне переслідування за корупцію –  

призупинення операцій, арешт, конфіскація та повернення доходів від 

корупційних злочинів. Без перебільшення можна стверджувати, що реінжиніринг 

– це той інноваційний процес, який здатний забезпечити досягнення цілей

ефективної скоординованої політики протидії корупції, проведення оцінки

відповідних правових інструментів й адміністративних заходів з метою

визначення їхньої адекватності з точки зору запобігання корупції та боротьби з

нею, а також  зниження загального толерування  рівня корупції в Україні і

добровільної відмови від корупційних практик.

На сьогодні очевидним є факт зростання репресивно-каральної системи в 

механізмі протидії корупції без обґрунтування та оцінки ефективності роботи 

антикорупційних органів правоохоронного прямування та без проведення аналізу 

очікуваного  результату.  Тому  використання  інструментарію  реінжинірингу  на  
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сьогодні є вкрай актуальним. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДІВ РЕІНЖИНІРИНГУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ: 

ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ  

Анотація. Для розвитку регіонального управління у частині здійснення 

управлінських функцій щодо підвищення та утримання регіональної 

конкурентоспроможності стає необхідним пошук оновлених підходів та 

технологій до вироблення та забезпечення процесів реалізації управлінських 

рішень, що відзначатимуться комплексністю та позитивними ефектами. Саме 

тому, зважаючи на доведену ефективність застосування реінжинірингових 

підходів у бізнес процесах, позитивний світовий досвід його адаптації до 

адміністративно-управлінських процесів, в Україні доцільно впроваджувати 

ефективні прийоми адміністративного реінжинірингу й реінжинірингу процесів 

управління на усіх рівнях. 

Незважаючи на велику кількість праць, присвячених виявленню різних 

можливостей застосування реінжинірингу у сфері бізнесу, формується поле 

наукових робіт, що стосуються визначення особливостей адаптації концепції 

реінжинірингу до адміністративних процесів. Разом з тим, доцільно більш 

детально приділити увагу дослідженню реінжинірингу з позиції інноваційного 

управлінського інструменту щодо забезпечення конкурентоспроможності регіону. 

Мета статті полягає у виявлені особливостей реінжинірингу процесів 

регіонального розвитку, виокремленні основних завдань та принципів 

реінжинірингових підходів у забезпеченні конкурентоспроможності регіонів. 

Методологічним підґрунтям наукового дослідження є сучасні методи 

наукових досліджень, серед яких: логічний, діалектичний, метод узагальнення, 

комплексного і системного підходів – для вдосконалення понятійного апарату 

дослідження; методи порівняння, аналізу та синтезу – для аналізу особливостей 

використання реінжинірингу органами публічної влади з питань, що стосуються 

регіонального та місцевого розвитку. 
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Встановлено, що у контексті підвищення конкурентоспроможності 

регіонального розвитку, за допомогою застосування підходів реінжинірингу до 

адміністративних процесів в органах публічної влади, доцільно вирішувати 

завдання, що передбачають сприйняття нового, адаптацію та зміни, розгалуження 

і кооперування системи зв’язків суб’єктів регіонального управління, з метою 

забезпечення досягнення визначених цілей стратегічного та тактичного рівнів.  

Узагальнено основоположні принципи застосування технології 

реінжинірингу та з’ясовано, що до узгоджених з даними принципами підходів 

реінжинірингу в забезпеченні конкурентоспроможності регіонів можна віднести: 

стимулювання появи та функціонування кластерних структур, технопарків, 

використання інструментів агенцій регіонального розвитку тощо 

В статті запропоноване визначення реінжинірингу процесів регіонального 

розвитку та зосереджено увагу, що такий підхід міститься в межах 

функціонування механізму підвищення конкурентоспроможності регіонального 

розвитку.  

Ключові слова: реінжиніринг, регіон, регіональний розвиток, 

конкурентоспроможність регіону, адміністративні процеси, органи публічної 

влади, інноваційний управлінський інструмент.   
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REENGINEERING APPROACHES USING IN ENSURING THE REGIONS 

COMPETITIVENESS:TASKS AND PRINCIPLES 

Abstract. For the development and maintain regional competitiveness, it becomes 

necessary to search for updated approaches and technologies to develop and ensure the 

implementation of administrative decisions, which will be characterized by complexity 

and positive effects. That is why, given the proven effectiveness of reengineering 

approaches in business processes, positive world experience of its adaptation to 

administrative and management processes, in Ukraine it is advisable to implement 

effective methods of administrative reengineering and reengineering of management 

processes at all levels. 

Despite the large number of works devoted to the identification of various 

opportunities for the application of reengineering in business, a field of scientific work 

is being formed to determine the features of the adaptation of the concept of 
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reengineering to administrative processes. At the same time, it is expedient to pay more 

attention to the study of reengineering from the standpoint of an innovative 

administrative tool to ensure the competitiveness of the region. 

The objective of the article is to identify the features of reengineering of regional 

development processes, highlighting the main tasks and principles of reengineering 

approaches in ensuring the competitiveness of regions. 

The methodological basis of scientific research are modern methods of scientific 

research, including: logical, dialectical, method of generalization, complex and systemic 

approaches - to improve the conceptual apparatus of research; methods of comparison, 

analysis and synthesis - to analyze the peculiarities of the use of reengineering by public 

authorities on issues related to regional and local development. 

It has been established that in the context of increasing the competitiveness of 

regional development, through the application of reengineering approaches to 

administrative processes in public authorities, it is advisable to solve problems 

involving the perception of new, adaptation and change, branching and cooperation of 

regional government. in order to ensure the achievement of certain goals of the strategic 

and tactical levels. 

In the article the basic principles of application of reengineering technology are 

generalized and it is found out that the approaches of reengineering in ensuring 

competitiveness of regions coordinated with these principles include: stimulation of 

emergence and functioning of cluster structures, technoparks, use of tools of regional 

development agencies, etc. 

The article proposes a definition of reengineering of regional development 

processes and focuses on the fact that such an approach is contained within the 

functioning of the mechanism for increasing the competitiveness of regional 

development. 

Keywords: reengineering, region, regional development, competitiveness of the 

region, administrative processes, public authorities, innovative administration tool. 

 

Постановка проблеми. В умовах постійних змін, сучасні управлінці мають 

якісно вирізнятися прогресивністю поглядів, вмінням швидко реагувати на зміни 

та, при цьому, орієнтуватися на довготривалий результат у прийнятті рішень 

щодо розвитку територій громад і регіону в цілому. Пошук рішень, що 

приймаються з метою забезпечення конкурентоспроможності регіонів, для 

системи владних структур і для кожного органу публічного управління 

ускладнюється тим, що вони торкаються широкого спектру управлінських дій: від 

залучення інвестицій в економіку, забезпечення сприятливих умов для 

функціонування та розвитку промислових підприємств, поліпшення 

інвестиційного іміджу, створення нових робочих місць, збільшення надходжень 
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до всіх рівнів бюджету, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури 

тощо, до забезпечення сталого розвитку і стійкого нарощування потенціалу 

території. Відтак, для розвитку регіонального управління у частині здійснення 

управлінських функцій щодо підвищення та утримання регіональної 

конкурентоспроможності стає необхідним пошук оновлених підходів та 

технологій до вироблення та забезпечення процесів реалізації управлінських 

рішень, що відзначатимуться комплексністю та позитивними ефектами. 

Саме тому, зважаючи на доведену ефективність застосування 

реінжинірингових підходів у бізнес процесах, позитивний світовий досвід його 

адаптації до адміністративно-управлінських процесів, в Україні доцільно 

впроваджувати ефективні прийоми адміністративного реінжинірингу й 

реінжинірингу процесів управління на усіх рівнях.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення сутності 

конкурентоспроможності регіону, фактори, напрями та підходи до її забезпечення 

відображені в наукових працях таких вчених: Н.Калюжнова, Я. Витвицький, 

М.Палійчук, В. Петренко, О. Романко, Л. Яремко, ін.   

Загальні характеристики реінжинірингу, надані науковцями М. Хаммер та    

Д. Чампі, Т. Давенпортом, Г Мелешиною, Б. Арістовим та ін. Переважно 

дослідники вивчають можливості застосування реінжинірингу у сфері бізнесу, 

акцентуючи увагу на адаптації зарубіжних методології та інструментів 

реінжинірингу у вітчизняну практику.  

Поряд з цим формується поле наукових робіт, що стосуються визначення 

особливостей адаптації концепції реінжинірингу до адміністративних процесів в 

органах публічної влади, застосування підходу в ряді інноваційних інструментів 

управління цільовими програмами та проектами тощо. Такі дослідження 

представлені в працях: Л. Приходченко, О. Федорчак, А. Дайнеко, М. Лугіної,     

М. Робсона, ін. 

Як зауважує О. В. Федорчак, реінжиніринг широко використовувався у 

приватному секторі та дуже обмежено у державному управлінні, оскільки він 

пропагує радикальні зміни, які можуть загрожувати інтересам суспільства [1]. Це 

пояснюється тим, що цей метод передбачає підвищення якості, зменшення 

вартості, зменшення розмірів, скорочення витрат, проте не враховує людський 

чинник та мотивацію працівників [1]. Разом з тим реінжиніринговий метод 

фокусується на очікуваннях клієнтів та досягненні конкретних цілей і бажаних 

результатів, а отже такий інноваційний управлінський інструмент доцільний для 

використання органами публічної влади, особливо на регіональному та 

локальному рівні з питань, що стосуються регіонального та місцевого розвитку, а 

отже і забезпечення конкурентоспроможності регіону. 

Мета  статті  полягає   у   виявлені   особливостей   реінжинірингу  процесів  
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регіонального розвитку, виокремленні основних завдань та принципів 

реінжинірингових підходів у забезпеченні конкурентоспроможності регіонів. 

Виклад основного матеріалу. Серед формулювань дефініції 

«конкурентоспроможності регіону», що їх пропонують вітчизняні та зарубіжні 

вчені, варто звернути увагу на визначення дослідниці Н. Калюжнової, яка 

визначає її, як «здатність сприймати нові знання та тенденції глобального 

розвитку, пристосування до них і пристосування їх до себе таким чином, щоб 

увійти у глобалізаційні процеси, не руйнуючи внутрішньої їх цілісності і 

зберігаючи свою національно-культурну ідентичність, що дозволить конкурувати 

та відвоювати собі гідне місце у системі міжнародного територіального поділу 

праці» [2, с. 83-84]. Разом з тим, група вчених Витвицький Я. С., Палійчук М. В., 

Петренко В. П. на цій підставі виокремлюють поняття конкурентоспроможності 

регіональних суспільних систем та визначають її як «динамічну характеристику, 

що відображає їх здатність успішно функціонувати на основі сприйняття і 

адаптації до змін та тенденцій світових цивілізаційних процесів з врахуванням 

своїх геоекономічних інтересів, національно-культурної ідентичності та існуючих 

конкурентних переваг [3].  

Зважаючи на ці визначення, розуміємо, що управлінські рішення, спрямовані 

на досягнення належного рівня конкурентоспроможності регіону, мають 

базуватися, в першу чергу на наявних конкурентних перевагах та на застосування 

інструментів, підходів методів, спрямованих на сприйняття нового, адаптацію та 

зміни. 

За факторним складом конкурентних переваг, виділяють такі види 

регіональних рент: природно-ресурсна, яка стосується отримання доходу за 

рахунок місцевих унікальних ресурсів, які присутні, або створюються у регіоні 

(земельні, водні, мінеральні, лісові, рекреаційні); соціальна, яка формується 

завдяки перевагам регіону у кваліфікованій робочій силі та засобах її відтворення 

(освіта, наука, охорона здоров’я, культура тощо); інфраструктурна, що пов’язана 

зі зростанням доходів завдяки забезпеченості потреб підприємництва у ринкових, 

виробничих, рекреаційних та інших послугах; рента геоположення у регіоні, яка 

формується завдяки зменшенню транспортних та інших витрат при 

комплексуванні виробничих об’єктів, забезпеченні найбільш вигідного і 

надійного зв’язку суб’єктів підприємництва з ринками сировини та збуту 

продукції, економії таким чином суспільних витрат [4, с. 465]. Ці конкурентні 

переваги називають «успадкованими» і роль регіональної влади та громади 

полягає у їх найбільш ефективному використанні, умінні скористатись ними, 

наприклад, транзитивністю чи прикордонним розміщенням території, 

агломераційними ефектами [5].  

Окрім  «успадкованих»,  можемо  виокремити  ще  й   «набуті»   конкурентні 
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переваги, до яких можемо віднести [за джерелом 2]: стан регіонального бізнес-

середовища ( розміщення у регіоні виробників, постачальників матеріальних 

ресурсів, освітніх і дослідницьких закладів); сформована у даному регіоні система 

культурних цінностей, стереотипів мислення, рівень освіченості (полегшує і 

покращує взаєморозуміння та взаємодію між господарюючими суб’єктами,  

сприяє прояву синергізму, який забезпечує регіональні конкурентні переваги); 

наявність на інтегрованих господарюючих суб’єктів на території (в умовах 

глобалізації у світовій економіці конкурують не децентралізовані підприємства, а 

промислові кластери, тобто групи підприємств, організованих за типом 

мережевих); рівень надходження іноземних інвестицій (перш за все, прямих 

іноземних інвестицій для росту «технологічної конкурентоспроможності», 

запозичення організаційних інновацій, здійснення міжнародної промислової 

кооперації тощо); наявність сформованого соціального капіталу (зростання довіри 

і злагоди у громаді, розвиток соціально відповідального бізнесу, поглиблене 

розуміння концепції сталого розвитку - соціальна сфера не лише як зона 

піклування та забезпечення, але і як механізм відтворювального розвитку 

продуктивних сил). 

Разом з тим, суттєвим фактором регіональної конкурентоспроможності є 

державна економічна і соціальна політика. За допомогою податкового 

регулювання, амортизаційної політики, регулювання оплати праці, надання 

різноманітних преференцій держава створює базові умови для ефективного 

господарювання [3]. Проте, попри всю важливість загальнодержавної політики, 

все ж треба відзначити вирішальну роль регіональної влади. Саме вона формує та 

стимулює основні джерела конкурентних переваг, від активності регіональної 

влади, бізнесової та громадської еліт залежить досягнутий рівень 

конкурентоспроможності регіону [5].  

А відтак, саме від дій регіональних та місцевих органів публічної влади, 

найчастіше залежить рівень збереження «успадкованих» та відтворення і 

зростання «набутих» конкурентних переваг. З цією метою органи публічної 

влади, розуміючи складність регіону як системи, що є об’єктом управління, а 

також велику кількість суб’єкт-суб’єктних зв’язків в процесі підтримки і 

забезпечення зростання конкурентоспроможності регіону, вдаються до пошуку 

найбільш ефективних і доцільних технологій та методик з метою досягнення 

позитивних змін. 

В даному аспекті, вищевикладене підтверджується позицією вітчизняної 

дослідниці Л.Л. Приходченко, яка зазначає, що «саме реінжиніринг створює 

підґрунтя для переходу від адміністрування до стимулювання розвитку, 

самоконтролю та самокоригування як органів публічної влади, так і приватного та 

громадського секторів, конструктивного використання потенціалу інститутів 
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громадянського суспільства в реалізації реформ» [6], а отже такий підхід сприяє 

активізації сил найширшого кола суб’єктів регіонального розвитку.  

Проведені аналітичні оцінки відомих управлінських технологій цільового 

управління змінами через реструктуризацію і реорганізацію, також дозволили 

прийти до висновку, що найбільш адекватною цим вимогам можна вважати 

технологію реінжинірингу [7] . Це різновид управлінської технології, покликаний 

трансформувати регіональну суспільну систему обтяжену наслідками і 

недоліками неринкової економіки індустріального типу в сучасну, інноваційну, 

конкурентоспроможну соціально-економічну систему сталого розвитку, на основі 

використання удосконалених та адаптованих процедур і інструментів 

реінжинірингу та найбільш ефективного використання природного, виробничого 

та інтелектуального потенціалу регіону [3]. 

Виходячи із особливостей формування конкурентоспроможності регіону як 

системи можемо виокремити завдання (зокрема, основуючись на [5]) що їх 

доцільно вирішити за допомогою застосування підходів реінжинірингу до 

адміністративних процесів в органах публічної влади в контексті підвищення 

конкурентоспроможності регіонального розвитку: 

– вибір, відповідного рівню регіональної конкурентоспроможності, типу 

політики, що формує індивідуальний регіональний підхід;  

– здійснення відповідних заходів реалізації політики, які адекватні 

регіональному стану конкурентоспроможності;  

– підбір відповідної системи інструментів та технологій підвищення 

регіональної конкурентоспроможності з ефективністю впливу, акцентуючись на 

інноваційних підходах;  

– урахування функціональної приналежності та необхідності в реалізації усіх 

регіональних суб’єктів, а також стимулювання інноваційної активності;  

– можливість упровадження інноваційних заходів для їх використання в 

економіко-соціальному середовищі на регіональному рівні;  

– підвищення споживання інновацій для регіональних потреб управління;  

– розгалуження і кооперування ієрархії суб’єктів територіального 

управління, встановлення та підтримка характеру і системи їх взаємозв’язків, з 

метою забезпечення досягнення визначених цілей стратегічного та тактичного 

рівнів. 

Зосереджуючись на виокремлених задачах, не  варто забувати, що 

управлінська технологія реінжинірингу хоч і полягає у створенні цілком нових, 

більш ефективних управлінських процесів, а також у заміні існуючих в організації 

процесів на більш продуктивні, проте базується на значній кількості рекомендацій 

та принципів. В своєму дослідженні [8] Ю. В. Ковбасюк та В. В. Голубь, 

ґрунтуючись на світових наукових надбаннях з даного питання, виокремлюють 
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основоположні принципи застосування технології реінжинірингу, що їх подано в 

табл.1. 

Таблиця 1 

Основоположні принципи застосування технології реінжинірингу 

№ Назва принципу Загальна характеристика 

1 

Суміщення завдань і функцій 

Пошук та вибір таких варіантів організації процесу, 

в яких би було задіяно якомога менше людей. 

Фокус реіжинірингу спрямовується насамперед на 

об’єднання функцій як на макроорганізайному рівні, 

так і в рамках однієї функції або підрозділу. 

Тобто і диференціація, і поєднання функцій мають 

певну межу доцільності, за якою вони починають 

вже губити свій конструктивний потенціал. 

2 Виконання клієнтом процесу 

(користувачем результату) 

певної його частини, після 

перепроектування цього 

процесу. 

Принцип зосереджує на тому, що там де це тільки 

можливо, клієнт залучений до виконання процесу 

набагато більше ніж це передбачається у 

традиційних формах організації роботи. 

3 

Залучення зовнішніх 

поставників для виконання 

окремих частин процесу 

Принцип орієнтує на ставлення до поставників 

процесу, тобто тих осіб та організацій від яких до 

процесу надходять матеріальні, технічні, фінансові, 

інформаційні та інші ресурси, як до таких, неначе 

вони є частиною організації. 

Відповідно, скрізь де це тільки можливо, команда 

реінжинірингу повинна шукати шляхи залучення 

зовнішніх поставників. Це також дає можливість 

знизити зайву ускладненість процесу, зробити його 

більш оптимальним і економічним. 

4 

Продумування можливості 

заміни одного складного 

процесу двома, або кількома 

його варіантами, залежно рівня 

складності завдань 

Складність процесу повинна відповідати складності 

задачі. Складні задачі варто розв’язувати за 

допомогою складного процесу, але не доцільно за 

допомогою цього ж складного процесу виконувати, 

як часто буває на практиці, і порівняно прості 

завдання. Для простих раціональніше розробити і 

впровадити більш спрощену і економічну версію 

процесу. 

5 

Зменшення кількості входів у 

процеси 

Невиправдане дублювання субпроцесів у структурі 

основного процесу залучає чималу кількість 

людських ресурсів. 

Для удосконалення процесу вилучають входи, які 

вимагають співставлення з іншими входами і 

перебудовують у відповідності з цим інші частини 

процесу. Видалення навіть одного зайвого входу 

може зекономити досить багато часу даючи 

можливість здійснювати процес за меншу кількість 

кроків і за допомогою меншої кількості людей. 

6 Удосконалення процесу через 

поєднання децентралізації 

підрозділів з централізацією 

Переваги децентралізації часто починають 

нівельовуватися саме наростанням утруднень у 

сфері обміну інформацією між працівниками та 
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обміну інформацією підрозділами, що порушує процеси внутрішньо 

організаційної взаємокоординації. Однак сучасні 

інформаційні технології надають все більш і більш 

широкі можливості децентралізованим 

підструктурам організації обмінюватися 

інформацією, практично, на тому ж рівні якості, 

коли вони були централізованими. Завдяки розвитку 

цих технологій все більш звичним стає взагалі таке 

явище як віртуальний офіс. 

Таблицю складено за [8] 

Варто відмітити, що сьогодні до таких підходів реінжинірингу в забезпеченні 

конкурентоспроможності регіонів, які корелюють з даними принципами можна 

відмітити стимулювання появи та функціонування кластерних структур, 

технопарків, використання інструментів агенцій регіонального розвитку тощо, які 

зокрема є не лише каталізаторами економічного зростання але й інноваційного 

розвитку. Зауважимо, що на нашу думку, підходи до підтримки та підвищення 

рівня конкурентоспроможністю мають бути основаними на виборі саме політики, 

що має в основі активізацію інноваційної діяльності регіону. Підкреслимо, що 

управлінський підхід, що основується на інноваціях чітко витікає із визначення 

сутності реінжинірингу бізнес-процесів, що його сформулювали 

основоположники цього методу М.Хаммер та Дж.Чампі: «Реінжиніринг бізнес-

процесів – це фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування 

ділових процесів з метою отримання принципових покращень в критично 

важливих показниках діяльності компанії, таких як вартість, якість, послуги, 

швидкість» [цит. за 9, с. 87].  

Якщо ж ми говоримо про регіональний розвиток, то можемо стверджувати, 

що реінжиніринг процесів регіонального розвитку – це переосмислення 

управлінських процесів та сприяння управлінським інноваціям, що спрямовані на 

досягнення високого рівня конкурентоспроможності регіону, з акцентом на 

розвиток його інноваційної складової. В даному контексті варто враховувати те, 

що такий підхід міститься в межах функціонування механізму підвищення 

конкурентоспроможності регіонального розвитку та має призвести до закладення 

фундаменту для регіонального інноваційно-інвестиційного розвитку, що, 

відповідно, має стати рушійною силою зростання конкуренції відповідного 

регіону.  

Разом з тим, проведений порівняльний аналіз стану інноваційної системи 

України відносно світового рівня на основі міжнародних індексів ( індексу 

інноваційного розвитку, Глобального індексу інновацій, Глобального індексу 

конкурентоспроможності), наведений в Стратегії розвитку сфери інноваційної 

діяльності на період до 2030 року [10], свідчить, що Україна має високий освітній 
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та науковий потенціал, здатний продукувати різноманітні нововведення у вигляді 

ідей, наукових розробок, патентів. Відтак, вважаємо за доцільне продовжити 

наукові пошуки, зосередившись на визначенні компонентів механізму 

підвищення конкурентоспроможності регіонального розвитку та детальному 

розгляді його інноваційної складової. 

Висновки. Нерівномірність розвитку регіонів та територій, світовий та 

вітчизняний досвід подолання проблем регіонального розвитку свідчить, що 

досягнення належного рівня конкурентоспроможності регіону може бути 

досягнуто не лише за рахунок наявних конкурентних переваг. Управлінські 

рішення мають спрямовуватися на застосування інструментів, підходів методів, 

спрямованих на сприйняття нового, адаптацію та зміни. Серед управлінських 

технологій цільового управління змінами через реструктуризацію і реорганізацію, 

також найбільш адекватною цим вимогам визначається технологія реінжинірингу. 

В контексті підвищення конкурентоспроможності регіонального розвитку, за 

допомогою застосування підходів реінжинірингу до адміністративних процесів в 

органах публічної влади, доцільно вирішувати наступні завдання: вибір типу 

політики, що формує індивідуальний регіональний підхід; здійснення заходів 

реалізації політики, які адекватні регіональному стану конкурентоспроможності; 

підбір ефективної системи інструментів та технологій підвищення регіональної 

конкурентоспроможності; урахування функціональної приналежності та 

необхідності в реалізації усіх регіональних суб’єктів, а також стимулювання 

інноваційної активності; упровадження інноваційних заходів для їх використання 

в економіко-соціальному середовищі на регіональному рівні; підвищення 

споживання інновацій для регіональних потреб управління; розгалуження і 

кооперування ієрархії суб’єктів територіального управління, встановлення та 

підтримка характеру і системи їх взаємозв’язків, з метою забезпечення 

досягнення визначених цілей стратегічного та тактичного рівнів. 

Заходи з виконання цих завдань мають ґрунтуватись на основоположних 

принципах застосування технології реінжинірингу, а саме: суміщення завдань і 

функцій; виконання клієнтом процесу (користувачем результату) певної його 

частини, після перепроектування цього процесу; залучення зовнішніх поставників 

для виконання окремих частин процесу; продумування можливості заміни одного 

складного процесу двома, або кількома його варіантами, залежно рівня складності 

завдань; зменшення кількості входів у процеси; удосконалення процесу через 

поєднання децентралізації підрозділів з централізацією обміну інформацією. 

До узгоджених з даними принципами підходів реінжинірингу в забезпеченні 

конкурентоспроможності регіонів, які, в тому числі, спрямовуються на виконання 

завдань підвищення конкурентоспроможності регіону можна віднести 

стимулювання   появи   та   функціонування   кластерних   структур,   технопарків, 
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використання інструментів агенцій регіонального розвитку тощо. 

В статті запропоноване визначення реінжинірингу процесів регіонального 

розвитку як переосмислення управлінських процесів та сприяння управлінським 

інноваціям, що спрямовані на досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності регіону, з акцентом на розвиток його інноваційної 

складової.  

Такий підхід міститься в межах функціонування механізму підвищення 

конкурентоспроможності регіонального розвитку та має призвести до закладення 

фундаменту для регіонального інноваційно-інвестиційного розвитку, що, 

відповідно, має стати рушійною силою зростання конкуренції відповідного 

регіону. Це і складатиме основу для детальних подальших досліджень. 
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СТАТИСТИКО-АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА АУДИТ В 

ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

Анотація. Глобальні проблеми сучасності є наслідками проведення 

політичних реформ, результати яких не завжди були виправданими з точки зору 

нерівномірності між соціально-економічними,  науково-технічними  та 

публічними індикаторами розвитку країни. Такі проблеми мають характер 

комплексності та всеосяжності, тобто вони тісно взаємопов’язані як на 

регіональному так і національному рівнях. Відповідно до цього, набуває 

актуальності процес формування інституції публічного управління, діяльність 

якої направлена на задоволення потреб та інтересів соціуму, стаючи основним 

регулятором взаємовідносин між публічною адміністрацією, суб’єктами 

(органами й посадовими особами) виконавчої влади  та місцевого самоврядування 

й громадянами. 

Однак такі дії не можуть бути виправданими без використання статистико-

аналітичних інструментів, які здатні в режимі реального часу представляти 

результати оперативної обробки великих масивів доступних даних з виділенням 

цінної інформації щодо прийняття управлінських  рішень. В контексті проведення 

оцінки результативності та ефективності публічного управління  вагомого 
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значення  набуває аудит,  який відіграє соціально-регулятивну роль в умовах 

становлення громадянського суспільства та активізує процес запровадження 

інноваційних методів діяльності органів публічної влади. 

Зазначено, що для налагодження ефективної роботи сфери публічного 

управління необхідно використовувати низку статистико-аналітичних методів і 

прийомів які б дозволили провести якісний моніторинг дотичних суб’єктів до 

даної гілки правління. З-поміж найбільш вживаних методів, виділено наступні: 

абсолютні та відносні показники, зведення і групування даних, середні величини 

та показники варіації, ряди динаміки, дисперсійний аналіз, кореляційно-

регресійний аналіз, кластерний аналіз тощо.  

Доведено, що вагоме значення має політична аналітика, оскільки вона 

досліджує процеси розроблення та реалізації державно-владних рішень,  

задовольняє потреби, насамперед, суб'єктів державної влади, які несуть 

відповідальність за її збереження та примноження.  Для інших же зацікавлених 

сторін аналіз публічної політики висвітлює процес реалізації державної влади та 

створює можливості для опосередкованої участі в цьому процесі.  

Ключові слова. Статистика, аналітика, аудит, публічне управління, суб’єкти 

виконавчої влади, місцеве самоврядування, громадянами.  
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STATISTICAL AND ANALYTICAL INSTRUMENTS AND AUDIT IN PUBLIC 

GOVERNANCE 

Abstract. The global problems of today are the consequences of political reforms, 

the results of which have not always been justified in terms of inequality between socio-
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economic, scientific, technical and public indicators of the country's development. Such 

problems are complex and comprehensive, meaning that they are closely interlinked at 

both the regional and national levels. Accordingly, the process of forming a public 

administration institution, whose activities are aimed at meeting the needs and interests 

of society, becoming the main regulator of relations between public administration, 

entities (bodies and officials) of executive power and local government and citizens. 

However, such actions cannot be justified without the use of statistical and 

analytical tools that are able to present in real time the results of operational processing 

of large arrays of available data with the allocation of valuable information on 

management decisions. In the context of assessing the effectiveness and efficiency of 

public administration is also important audit, which plays a socio-regulatory role in the 

formation of civil society and intensifies the process of introducing innovative methods 

of public authorities. 

It is noted that in order to establish the effective work of public administration it is 

necessary to use a number of statistical and analytical methods and techniques that 

would allow for quality monitoring of the entities involved in this branch of 

government. Among the most commonly used methods are the following: absolute and 

relative indicators, summary and grouping of data, averages and indicators of variation, 

time series, analysis of variance, correlation-regression analysis, cluster analysis and 

more. 

It is proved that political analytics is important because it examines the processes 

of development and implementation of government decisions, meets the needs of, first 

of all, the subjects of state power, which are responsible for its preservation and 

increase. For other stakeholders, public policy analysis highlights the process of 

exercising state power and creates opportunities for indirect participation in this 

process. 

Keywords: statistics, analytics, audit, public administration, executive bodies, 

local self-government, citizens. 

 

Постановка проблеми. Сучасні реформації в Україні характеризуються 

своєю складністю і багатогранністю, мають  тривалий характер і проявляються  у 

всіх сферах  суспільного  життя. Публічне управління не є виключенням, адже всі 

зміни, які там відбуваються, зумовлені низкою важливих завдань орієнтованих на 

забезпечення належної якості управління, як на рівні політичного керівництва, так 

і на рівні публічного управління та адміністрування. Однак такі дії не можуть 

бути виправданими без використання статистико-аналітичних інструментів, які 

здатні в режимі реального часу представляти результати оперативної обробки 

великих масивів доступних даних з виділенням цінної інформації щодо прийняття 

управлінських  рішень. В контексті проведення оцінки результативності та 
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ефективності публічного управління  вагомого значення  також  набуває аудит,  

який відіграє соціально-регулятивну роль в умовах становлення громадянського 

суспільства та активізує процес запровадження інноваційних методів діяльності 

органів публічної влади. Ефективне використання  сукупності зазначених 

інструментів сприятиме модернізації і побудові системи дієвого та прозорого 

публічного   управління здатної відповідати на усі виклики сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний методичний 

інструментарій  дослідження основних аспектів формування публічного 

управління висвітлено в наукових працях М. Андрієнка,  П. Гамана  [2], 

О. Чальцева [9], А. Грабченка, В. Федоровича, Я. Гаращенка [3], А. Мармози [7], 

Т. Іванової [5], Н. Обушної [8]. Однак в умовах сьогодення виникає необхідність у 

деталізації статистико-аналітичних інструментів та  аудиту, які б дозволили 

провести  якісний моніторинг даної сфери з метою підвищення ефективності 

прийняття управлінських рішень.  

Метою статті є обґрунтування статистико-аналітичних інструментів та  

аудиту в публічному управлінні. 

Виклад основного матеріалу. Публічне управління в умовах сьогодення  

являє собою систему взаємодіючих норм, ідей та державних (політичних) 

інститутів, орієнтованих на ефективну організацію  політичної влади як на 

центральному так і місцевому рівнях управління, створення дієвої системи 

місцевого самоврядування. Головним завданням таких дій є максимальне 

наближення і виконання потреб і запитів населення, налагодження тісного 

взаємозв’язку між  громадянами  та  державою. Важливість та необхідність 

використання статистико-аналітичних інструментів і аудиту в публічному 

управлінні обумовлено рядом важливих завдань, вирішення яких дозволяє 

запобігти прорахункам і помилкам  в  державно-управлінській діяльності, 

уникнути не бажаних соціально-політичних наслідків. До таких слід віднести: 

- діагностика соціально-регулятивної ролі публічного управління;   

- дослідження рівня професійної підготовки управлінських кадрів вищої 

ланки нової генерації; 

- порівняльна оцінка ефективності та результативності роботи органів 

місцевого самоврядування; 

- дослідження соціально-економічного розвитку регіонів та ОТГ; 

- об'єктивне вивчення результатів управління і відповідність їх суспільним 

потребам та інтересам; 

- проведення аудиту щодо ефективності та результативності 

управлінських рішень, відповідальності та підзвітності органів публічної 

влади суспільству, тощо. 

З огляду на вагомість зазначених питань, статистико-аналітичні інструменти 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 3(9) 2021 

209 

 є своєрідною інтерпретацією інформації щодо економічних, соціальних, 

демографічних, екологічних явищ і процесів, які в повному обсязі відображають 

механізм  публічного управління (рис. 1). Під впливом нормативно-правового та 

інформаційного забезпечення, політична складова даного механізму в першу 

чергу взаємодіє з аналітикою. В її основу закладена теоретична складова, що 

передбачає виявлення взаємозалежностей між суб'єктами публічного процесу, 

його закономірностей, аналогів і детермінант. Поряд із теоретичною, не менш 

важливе значення має емпірична складова, дослідження якої направлене на 

спостереження, порівняння, експеримент, вимірювання та моніторинг даних в 

публічному управлінні.  

Рис. 1. Структура формування механізму публічного управління 

Джерело: власні дослідження 

Порівняння дозволяє визначити подібність і відмінність предметів і явищ, 

теорій, точок зору, виявити те спільне, що властиво двом або декільком об'єктам. 

Так, наприклад,  порівняльні дані надходжень доходів загального фонду місцевих 

бюджетів у 2019-2020 рр. вказують на чітку тенденцію до їх  зростання, однак 

мають сезонно-квартальний  характер. В перші місяці досліджуваного періоду, а 

також в липні, серпні і на кінець аналізованих років спостерігалося  різке 

зростання  надходжень доходів до місцевих бюджетів. Натомість у весняний 

період часу та у вересні-місяці відбувся незначний спад даного показника (рис. 2). 
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Рис. 3. Порівняльні дані надходжень доходів загального фонду місцевих 

бюджетів у 2019-2020 рр., млрд. грн 

Джерело: [1] 

 

 

Спостереження вважається найбільш елементарним методом, що виступає, 

як правило, у якості одного зі складових у комплексі інших емпіричних методів. 

Можливості метода спостереження обмежені, оскільки він дозволяє виявити лише 

зовнішні ознаки, зовнішні прояви фактів. Однак, внутрішні процеси залишаються 

для спостереження недоступними. Саме тому на практиці більше використовують 

статистичний метод спостереження  [3, С. 16]. 

На думку  М. Пугачової, моніторинг також слід розглядати як один із 

статистичних методів, використання якого дозволяє узагальнити та 

систематизувати результати досліджень, здійснити контроль та прогнозування  у 

сфері публічного управління [6]. 

Предметом прикладної політичної аналітики є конкретна суспільно-значуща 

проблема, насамперед така, що пов'язана з процесами набуття, реалізації та 

збереження державної влади. 

Електоральна політична аналітика спрямовує свої дослідження на 

задоволення інтересів громадськості до політичного процесу та інтересів 

політично-активних суб'єктів громадянського суспільства.  

Політична аналітика досліджує процеси розроблення та реалізації державно-

владних рішень, тобто задовольняє потреби, насамперед, суб'єктів державної 

влади, які несуть відповідальність за її збереження та примноження.  Для інших 

же зацікавлених сторін аналіз публічної політики висвітлює процес реалізації 

державної влади та створює можливості для опосередкованої участі в цьому 

процесі.  Політична   аналітика,   як    галузь   наукового    пізнання,    передбачає 
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 використання певної сукупності методичних прийомів (рис. 2).  

 
Рис. 2. Механізм впливу політичної аналітики на прийняття державно-

управлінських рішень 

Джерело: власні дослідження 

 

Поряд із аналітичним підходом, виняткове значення для визначення стратегії 

і тактики розвитку держави, країни, регіонів, органів місцевого самоврядування, 

видів економічної діяльності, окремих суб’єктів господарювання  має статистика. 

З її допомогою здійснюється зворотний зв’язок, тобто потік інформації йде від 

об’єкта до суб’єкта управління – керівництва підприємств, об’єднань, 

територіальних, галузевих і центральних органів влади. Без вірогідної, всебічної і 

своєчасної інформації прийняття ефективних управлінських рішень неможливе.   

З-поміж найбільш вживаних статистико-аналітичних методів, слід виділити 

наступні: зведення та групування даних, абсолютні та відносні показники, середні 

величини та показники варіації, ряди динаміки, дисперсійний аналіз, кореляційно-

регресійний аналіз, кластерний аналіз тощо. Сукупність вказаних методів 

притаманна прикладній статистиці, яка в свою чергу дає можливість всебічно 

охарактеризувати економічну, соціальну, демографічну та екологічну статистики, 

використовуючи найбільш універсальні аналітичні прийоми. Однак 

застосовуваність таких інструментів, обмежена тією чи іншою сферою діяльності. 

Абсолютні показники відіграють важливу роль у системі узагальнюючих 

статистичних показників публічного управління. Так, наприклад, характеризуючи  

процес децентралізації в країні, можна зазначити, що у 2019 р.  було сформовано 

806 ОТГ (у т. ч. 24 ОТГ на основі міст обласного значення); у 2020 р. – 872 ОТГ (у 

т. ч. 41 ОТГ на основі міст обласного значення) [1]. Система абсолютних 

показників дозволяє також деталізувати інформацію, зокрема на регіональному 

рівні: у Житомирській області за 2020 кількість ОТГ становила 66 одиниць, їх 

площа складала 29664,0 км2 , населення – 1208212 чоловік. Разом з тим такі 

показники часто не дають достатнього уявлення про досліджуване явище. Відтак 

-аналіз державної політики; 

- політичний прогноз; 

- політичний аналіз; 

- політичні консультації; 

- політична експертиза. 
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виникає потреба в обчисленні інших показників, зокрема відносних, які 

виражають кількісні співвідношення між соціально-економічними явищами. 

Такі показники відображаються у 8-ми основних індикаторах, які 

характеризують  фінансові аспекти діяльності об’єднаних територіальних громад: 

1. Доходи загального фонду на одного  мешканця (співвідношення

обсягу надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості 

мешканців відповідної ОТГ); 

2. Видатки загального фонду на одного мешканця (співвідношення

обсягу видатків загального фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ); 

3. Видатки на утримання апарату управління у розрахунку на одного

мешканця (співвідношення обсягу видатків на утримання апарату управління, 

проведених за рахунок коштів загального фонду, до кількості мешканців 

відповідної ОТГ); 

4. Капітальні видатки на одного мешканця (співвідношення обсягу

капітальних видатків бюджету громади до кількості мешканців відповідної ОТГ); 

5. Рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи

реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету ОТГ з 

урахуванням базової чи реверсної дотації без урахування субвенцій з державного 

бюджету); 

6. Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою

доходів загального фонду (співвідношення видатків на утримання апарату 

управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду 

без урахування трансфертів з державного бюджету, у відсотках); 

7. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету

ОТГ (відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на 

заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету 

без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів); 

8. Питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків

(частка капітальних видатків у сумарному обсязі видатків загального та 

спеціального фонду відповідного бюджету ОТГ) [4]. 

Виявити закономірності і тенденції розвитку масових явищ у публічному 

управлінні дозволяють середні величини. Відображаючи основні закономірні, 

необхідності і властивості окремих досліджуваних сукупностей, середня величина 

надає узагальнюючу характеристику досліджуваного явища. Так, наприклад, за 

даними моніторингу процесу децентралізації встановлено, що за 2020 р. до 

бюджетів 872 ОТГ надійшло 54,0 млрд гривень. Середній  обсяг  видатків  по  всіх

ОТГ  із  розрахунку  на  одного  мешканця  склав  6 986,9 грн., дохід в середньому
становив 5200,6 грн [1]. 

Одним із важливих завдань аналізу публічного сектору економіки є вивчення 
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суспільних явищ у безперервному розвитку та динаміці, яке вирішується завдяки 

побудові й аналізу динамічних (часових) рядів.  На практиці досить часто 

визначають систему абсолютних і відносних показників та середніх величин 

динаміки. До таких належать: абсолютний приріст, темп (коефіцієнт) зростання, 

темп приросту, абсолютне значення одного відсотку приросту, середній рівень 

ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній темп зростання і приросту. 

Так, зокрема, за допомогою даного методу можна простежити за динамікою 

доходів місцевих бюджетів у розрахунку на 1 мешканця  в країні (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Динаміка доходів місцевих бюджетів у розрахунку 

на 1 мешканця , грн 

Назва області 

Доходи на 1-го мешканця, грн 

2019 р. 2020 р. 
2020 р. 

до 2019 р.,  % 

Вінницька 6 022,4 6 409,7 106,4 

Волинська 4 790,0 5 140, 5 107,3 

Дніпропетровська 8 971,4 9 308,9 103,8 

Донецька 5 386,8 5 767,9 107,1 

Житомирська 5 703,2 6 136,0 107,6 

Закарпатська 4 067,5 4 256,2 104,6 

Запорізька 7 091,8 7 562,4 106,6 

Івано-Франківська 4 340,7 4 681,6 107,9 

Київська 8 510,3 9 247,5 108,7 

Кіровоградська 6 311,3 6 802,2 107,8 

Луганська 3 592,8 4 056,8 112,9 

Львівська 6 344,5 6 755,8 106,5 

Миколаївська 6 122,5 6 670,9 109,0 

Одеська 7 024,3 7 378,2 105,0 

Полтавська 8 469,3 8 630,7 101,9 

Рівненська 4 637,4 5 076,8 109,5 

Сумська 6 045,8 6490,1 107,3 

Тернопільська 4 402,3 4 763,1 108,2 

Харківська 7 038,5 7 460,5 106,0 

Херсонська 4 931,8 5 320,6 107,9 

Хмельницька 5 492,7 5 962,8 108,6 

Черкаська 6 082,4 6 528,9 107,3 

Чернівецька 3 796,8 4 018,6 105,8 

Чернігівська 6 082,1 6 713,7 110,4 

м. Київ 14 295,8 14 963,8 104,7 

Україна 6 889,5 7 327,1 106,4 

Джерело: [1] 

Із даних таблиці видно, що темп приросту досліджуваного показника, 

впродовж останніх двох років, найбільше зріс у Чернігівській області – на 10,4%, 

найменше   –   у  Полтавській  області  (2 %).  В  цілому  по   Україні   зростання 
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 становило лише 6,4 %. 

 З-поміж найефективніших прийомів обробки масових даних, є метод 

зведення і групування, який відкриває широкі можливості для вивчення взаємодії 

між явищами, виявлення об'єктивних закономірностей досліджуваних процесів, 

встановлення на певних етапах переходу кількісних змін в якісні. Групуючи 

досліджувані об'єкти за будь-яким істотним показником і характеризуючи 

виділені групи за різними показниками, можна простежити залежність між 

ознакою, покладеною в основу групування  і вибраними показниками. 

Прикладом зведення та групування є дані таблиці 2, де можна відстежити 

залежність між середньою сумою видатків на 1 мешканця, найвищого і 

найнижчого показників видатків та інтервальними розподілами за кількістю 

населення в ОТГ (табл. 2).  Варто зауважити, що у 2020 році із загального фонду 

бюджетів ОТГ було проведено видатків на суму 72,6 млрд грн., середній обсяг 

видатків становив 6 986,9 грн. Крім цього, із 872 ОТГ по 353 громадах (40,5% від 

загальної кількості) показник видатків на одного мешканця перевищував середній 

показник по всіх ОТГ . 

Таблиця 2. 

Аналітичне групування за кількістю населення в ОТГ та видатків із 

загального фонду на 1-го мешканця 

№ 

з/п 

Інтервали 

за 

кількістю 

населення  

в ОТГ, 

тис. осіб К
іл

ь
к
іс

ть
 О

Т
Г

 

Середня 

сума 

видатків, 

проведен

их з 

бюджету 

ОТГ, 

млн. грн 

Кількість ОТГ, 

значення 

видатків яких 

на 1 мешканця 

є більшим за 

середній 

показник по 

всіх ОТГ 

(6986,9 грн) 

Середній  

показник 

видатків на 1 

мешканця, 

грн 

Найвищий 

показник 

видатків 

на 1 

мешканця, 

грн 

Найнижчий 

показник 

видатків на 

1 мешканця, 

грн 

1 понад 15 110 142,7 34 6 627,7 22 296,0 1 931,3 

2 
від 10 до 

15 
134 83,0 50 6 826,9 15 084,4 3 784,5 

3 
від 5 до 

10 
277 48,4 98 6 894,4 21 544,3 2 942,6 

4 до 5 308 24,2 150 7 101,8 29 462,5 1 313,7 

5 

ОТГ-

міста 

обласного 

значення 

43 578,2 21 7 332,2 11 884,4 4 4 

Джерело: [4] 
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Важливими статистико-аналітичними інструментами слід вважати методи 

стохастичного факторного аналізу до яких належать: дисперсійний, регресійний, 

кореляційний, кластерний аналіз та методи лінійного програмування. Усі вони 

направлені на вивчення зв'язків між величинами, при яких числовому значенню 

однієї з них відповідає декілька значень інших. 

Використання комплексу статистико-аналітичних прийомів дозволяє 

провести якісний внутрішній аналіз діяльності усіх суб’єктів публічного 

управління. Однак проведення зовнішнього незалежного фахового оцінювання та 

аналізу результативності й ефективності діяльності органів публічної влади щодо 

управління функціонуванням публічної сфери (або її складових) дозволяє аудит. 

Зважаючи на відносно нову систему реформування органів місцевого 

самоврядування, аудит є малодослідженою категорією і наразі він перебуває на 

початкові стадії становлення.  

На думку Обушної Н.І., таке поняття слід трактувати як публічний аудит, 

основна місія якого проявляється у інформуванні суспільства про результати 

незалежної професійної оцінки діяльності органів публічної влади. Метою 

публічного аудиту є підвищення прозорості, ефективності та результативності 

управлінських рішень у публічній сфері, відповідальності та підзвітності органів 

публічної влади суспільству [8.]. Публічний аудит слід розглядати як суспільний 

інститут, який, використовуючи сучасні навики професійної діяльності, 

керуючись принципом науковості та залучаючи громадськість, сприяє підвищенню 

ефективності і результативності прийняття управлінських рішень (рис. 3).     

Рис. 3. Роль публічного аудиту в контексті прийняття управлінських рішень 

Джерело: власні дослідження 

Висновки. Використання статистико-аналітичних інструментів та аудиту  в 

публічному управлінні пов’язано, передусім, з об’єктивними потребами 

суспільства мати якомога більше достовірної  інформації щодо функціонування 

різних сфер діяльності – економічної, політичної, соціальної, екологічної тощо. 

Сукупність різноманітних прийомів і методів моніторингу   основних суб’єктів 

публічного управління  здебільшого являють собою складну взаємодію елементів 

системи. За допомогою абсолютних і відносних величин можна простежити за 

- професійна діяльність;

- процес оцінювання;

- участь громадськості;

- наукові дослідження;

Публічний 

аудит 

Підвищення 

ефективності 

прийняття 

управлінських 

рішень 

- суспільний інститут;
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динамікою формування та розвитку ОТГ. Середні величини та їх використання 

при зведенні та групуванні даних дозволяють визначити взаємозалежність 

факторних і результативних ознак в генеральній досліджуваній сукупності.  Не 

менш вагомого значення набули прийоми стохастичного факторного аналізу. 

Однак завершальним етапом проведення моніторингу і формування 

основного джерела продукування стратегії модернізації публічного управління 

має стати публічний аудит. Адже саме публічний аудит, використовуючи 

статистико-аналітичні інструменти, здатний визначати конфлікти інтересів між 

суб’єктами публічної сфери, стаючи основним спонукальним фактором для 

розв’язання проблем і своєчасного прийняття ефективних управлінських рішень. 
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МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: ЗАРУБІЖНІ 

ПРАКТИКИ 

Анотація. Обгрунтовано необхідність забезпечення ефективного 

використання інформаційних ресурсів у всіх сферах діяльності, модернізації 

національних інформаційних ресурсів, формування необхідних умов для розвитку 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури та технологій в умовах інтеграції 

інформаційної політики до світової спільноти та переходу держави на онлайн-

послуги. Метою роботи є визначення шляхів розвитку інформатизації галузі 

охорони здоров’я України на основі зарубіжних практик для ефективного 

впровадження механізмів публічного адміністрування цієї сфери. В статті 

визначено шляхи розвитку інформатизації галузі охорони здоров’я України на 

основі міжнародних практик для ефективного впровадження механізмів 

публічного адміністрування цієї сфери. Аналіз наукових розробок та 

впровадження інформаційних систем у сфері охорони здоров’я показав, що 

медичні системи розвиваються у світі прогресивно. На основі дослідження 

європейського досвіду електронної охорони здоров’я доведено, що кожна країна 

має власні стратегії розвитку електронної охорони здоров'я, різні пріоритети щодо 

інформаційного забезпечення, сфера електронної системи охорони здоров’я 

регулюється загальним законодавством. В умовах необхідності забезпечення 

захисту персональних даних, як критичного чинника подальшого розвитку 

електронної охорони здоров'я, важливими є питання удосконалення стандартів 

інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечуватимуть належну 

функціональну сумісність між системами і пристроями. Визначено 
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інструментарій для розробки Національної стратегії розвитку електронної 

охорони здоров’я та оптимальні шляхи інформатизації галузі охорони здоров’я 

України з урахуванням досвіду розвинутих країн світу.  

Ключові слова: публічне адміністрування, електронна система охорони 

здоров’я, інформатизація, інформаційна система, ідентифікація. 
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MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN PROVIDING HEALTH 

INFORMATIZATION: FOREIGN PRACTICES 

 

Abstract. The necessity of ensuring effective use of information resources in all 

spheres of activity, modernization of national information resources, formation of 

necessary conditions for development of information and communication infrastructure 

and technologies in the conditions of integration of information policy into the world 

community and transition of the state to online services is substantiated. The aim of the 

work is to identify ways to develop informatization of the health care sector of Ukraine 

on the basis of foreign practices for the effective implementation of mechanisms of 

public administration in this area. The article identifies ways to develop the 

informatization of the health care sector of Ukraine on the basis of international 

practices for the effective implementation of mechanisms of public administration in 

this area. Based on a study of European eHealth experience, it has been proven that each 

country has its own strategies for the development of e-health, different priorities for 

information support, the field of e-health is regulated by general legislation. Given the 

need to ensure the protection of personal data as a critical factor in the further 

development of e-health, it is important to improve the standards of information and 

communication technologies that will ensure proper interoperability between systems 

and devices. The tools for the development of the National Strategy for the 

Development of Electronic Health Care and the best ways to informatize the health care 

sector of Ukraine, taking into account the experience of developed countries. 

Keywords:  public administration, electronic health care system, informatization,  
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information system, identification 

 

Постановка проблеми. Головним напрямком удосконалення сучасної 

інформаційної політики в умовах інтеграції до світової спільноти є перехід 

держави на онлайн-послуги, що дозволить наблизити послуги населенню, 

забезпечити демократичність інформаційного суспільства. Для реалізації цієї мети 

необхідно забезпечити ефективне використання інформаційних ресурсів у всіх 

сферах діяльності, модернізувати національні інформаційні ресурси, сформувати 

необхідні умови для розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури та 

технологій. 

Наявні дослідження щодо використання інформаційних технологій в галузі 

охорони здоров’я дозволяють забезпечити в межах обмеженого фінансування та 

існуючої медичної інфраструктури вирішення існуючих проблем медицини. В 

сучасних умовах можливим є дотримання єдиних вимог, які засновані на світових 

стандартах збереження, збору, обміну та обробки електронного варіанту медичної 

інформації, для більш глобального застосування використання локальних 

проектів з інформатизації медицини. Тому важливим і актуальним є дослідження 

зарубіжного досвіду розвитку механізмів публічного адміністрування у системі 

охорони здоров’я 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Автори Бойко О. [1],  Івануляк О. 

[2], Лялюк-Вітер Г. [2], Муляр Г. [3], Орлова Н. [4-5], Пашков В. [6],  

Рошак Й. [2], Семків Г. [2], Семчук Я. [2], Стеліга І. [2], Степанов В. [7], Чабан О. 

[1] дослідили сутність інформаційного забезпечення охорони здоров’я, світовий 

досвід впровадження в практику медичних інформаційних систем, але потребує 

подальшого дослідження питання удосконалення існуючих механізмів 

адміністрування сфери охорони здоров’я для забезпечення державної підтримки 

створення власних інформаційних систем та технологій.  

Метою роботи є визначення шляхів розвитку інформатизації галузі охорони 

здоров’я України на основі зарубіжних практик для ефективного впровадження 

механізмів публічного адміністрування цієї сфери. 

Виклад основного матеріалу. Розвинені країни (США, Австралія, Японія, 

Європа, Канада) впродовж тривалого часу мають комплексні програми 

інформатизації систем охорони здоров'я, які діють на території країни. Інтеграція 

усіх інформаційних систем (ІС) окремих медичних закладів, регіональних, 

районних, міських (Regional Health Information Networks – RHINs, Regional Health 

Information Organizations – RHIOs, Regional Health Information Management 

Systems – RHIMSs в єдину ІС системи охорони здоров'я країни (Національну 

інформаційну мережу охорони здоров'я – National Health Information Network 

(NHIN) або Національну інформаційну Інфраструктуру охорони здоров'я – 
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National Health Information Infrastructure (NHII)) є головною метою таких програм. 

Такий підхід є надзвичайно складним як з організаційного, так і технічного та 

фінансового аспектів, тому успішних прикладів таких медичних інформаційних 

систем (МІС) поки що не дуже багато у світі.  

За останні 10 років галузь розробки та впровадження МІС у сфері охорони 

здоров’я в світі знайшла прогресивні механізми реалізації. Європейські 

організації й комісії по інформаційно-комунікаційним технологіям, які ставлять 

завдання об'єднати всі національні інформаційні мережі здоров'я країн 

Європейського союзу (ЄС), та забезпечити для населення цих країн дію 

уніфікованої електронної картки здоров'я (EHR) на всій території нинішнього ЄС 

впроваджують разом з національними програмами єдину програму 

Європейського Союзу e-health, яка виконує такі першочергові задачі, як 

стандартизація, забезпечення страхового покриття незалежно від розташування, 

оброблення медичної інформації про пацієнта з використанням інформаційних 

технологій. Обсяг інвестицій ЄС в межах програми e-health без врахування 

відповідних національних програм вже склав сотні мільйонів євро [1].  

Оскільки галузь охорони здоров'я має тенденцію до змін, а медичні дані є 

найціннішим, що нагромаджуються та зберігаються в медичній установі, то МІС 

повинна бути побудована так, щоб ніякі зміни її частин не приводили до втрати 

даних й не перешкоджали та не відображались на роботі медичних працівників у 

виконанні ними їх службових обов'язків. До відомих організацій із стандартизації 

та основних стандартів інформаційних технологій у сфері охорони здоров’я 

відносять: CCOW – Clinical Context Object Workgroup; CCR – Continuity of Care 

Record; CEN – Європейський комітет з стандартизації; DICOM – Протокол обміну 

цифровими зображеннями та комунікації в медицині; EDIFACT – Обмін 

електронними даними для адміністрації, комерції та транспорту; HL7 – Стандарт 

обміну медичною інформацією, версія 2 та версія 3; HL7 CDA – HL7 Структура 

медичного документу; МКХ-10 – Міжнародна класифікація хвороб; ICPC – 

Міжнародна класифікація первинної допомоги; IEEE – Інститут електричної та 

електронної інженерії; IHE – Об’єднання підприємств охорони здоров’я; ISO OID 

– ISO Ідентифікатор Об’єкта; ISO/TК215 – Технічний комітет 215; LOINC – Назви 

та коди лабораторних тестів; NCSP – NOMESCO Класифікація хірургічних 

процедур; OpenEHR – Електрона медична карта; PKI – Інфраструктура відкритих 

ключів; SNOMED – Систематизована Номенклатура Медицини [1]. 

Світова спільнота крім розбудови національних інформаційних систем має 

досвід створення на міжнародному рівні інформаційних систем: Health Mapper 

(Медичний картограф), Global Atlas (Глобальний атлас), які з 1990-х років 

використовує Всесвітня організація охрони здоров’я (ВООЗ). Інформаційну 

систему Health Mapper, яка містить дані про освіту, медико-санітарну та  
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демографічну інформацію, розташування дороги, громад, доступ до безпечної 

води, застосовують у понад 60 країнах в усіх регіонах ВООЗ для моніторингу 

низки інфекційних захворювань. 

Без створення інтегрованих національних систем керування системою 

охорони здоров’я (СОЗ), без використання сучасних ІКТ неможливий подальший 

розвиток охорони здоров’я та медицини, про що свідчать національні програми 

розвитку охорони здоров'я більшості західних країн. 

Стратегія розвитку електронної охорони здоров’я та основні напрями 

інформатизації медичної галузі визначені Резолюцією ВООЗ А58/21. Резолюція 

визначає, що електронна система охорони здоров’я має вплинути на системи 

охорони здоров'я шляхом поліпшення доступу до медико-санітарної допомоги, 

підвищення ефективності медичного обслуговування, для інвалідів і осіб літнього 

віку у віддалених районах. Електронна система охорони здоров’я має принести 

користь кінцевим споживачам, фахівцям, постачальникам медико-санітарних 

послуг за рахунок зміцнення здоров’я та підвищення якості обслуговування. 

ВООЗ тлумачить «електронну охорону здоров’я» (e-Health) як економічно 

надійну та ефективну форму використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в інтересах охорони здоров’я та пов’язаних з нею галузей, у тому числі 

служби медичного нагляду, медико-санітарної допомоги, медичної освіти, 

медичної літератури, наукових досліджень та знань у галузі охорони здоров’я.     

Е-Health дозволить вирішити важливі завдання в системі охорони здоров’я на 

регіональному та національному рівнях внаслідок соціально-культурних, 

епідеміологічних та демографічних змін [8]. 

Світовим лідером щодо запровадження електронної охорони здоров’я 

вважають Європу. Чимало дій зроблено з моменту прийняття Плану дій 

Європейською Комісією для розвитку електронної охорони здоров’я в ЄС. При 

цьому кожна країна мала різні пріоритети: від формування окремого програмного 

забезпечення до розбудови інфраструктури національної електронної охорони 

здоров’я шляхом об’єднання існуючих регіональних та локальних мереж. 

Стратегії розвитку електронної охорони здоров'я з визначеними планами 

заходів та цілями розроблені майже у всіх країнах-членах ЄС. Реалізація 

зазначених стратегій має позитивні результати. Аналіз питань захисту 

персональних даних та конфіденційності Європейської економічної спільноти 

дозволяє стверджувати, що сфера електронної системи охорони здоров’я у 

багатьох країнах регулюється загальним законодавством, зокрема законами про 

захист даних та про права пацієнтів. Лідерами з розробки нормативно-правової 

бази, яка адаптована до використання електронної охорони здоров'я, є  Данія, 

Велика Британія, Норвегія, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Шотландія, Швеція, 

Франція.  Політика  деяких  інших  країн  відміняє  певні  правила, що стосуються 
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 даних про стан здоров'я [6]. 

Для європейських держав нормативно-правове забезпечення електронного 

документообігу вже не є нагальною проблемою. Більшість країн має можливість 

вибору, як зберігати записи про стан здоров'я (в паперовому або електронному 

варіанті). В Фінляндії обов'язковою є електронна копія медичного запису. У 

Франції, Бельгії, Швейцарії, Іспанії, Італії необхідна згода пацієнта щодо 

електронного запису про його здоров'я. Використання електронного рецепту на 

законодавчому рівні переважно стосується згоди пацієнта, питань автентичності 

електронного підпису, підтвердження паперовою копією [9]. 

Головним чинником подальшого розвитку електронної охорони здоров'я є 

забезпечення захисту персональних даних. Полеміка про межі законодавчого 

регулювання щодо накопичення інформації про пацієнта, її передачі суб’єктам 

для «вторинного» використання знаходиться у центрі уваги суспільства  

Передбачають, що в найближче десятиліття трансформувати охорону 

здоров’я дозволять три напрямки розвитку інформаційних технологій: 

персоналізована медицина, мобільна охорона здоров’я (mHealth), інтерактивна 

охорона здоров’я (технології Web2.0).  

З метою забезпечення безпеки та конфіденційності, які визначені 

державними стандартами, головним питанням державної політики є 

удосконалення стандартів інформаційно-комунікаційних технологій, які 

гарантують належну функціональну сумісність між пристроями та системами. 

Єдина взаємопов’язана архітектура є елементом організаційної структури 

інформаційної системи в інформаційному просторі сфери охорони здоров’я. 

Серед ключових досягнень в даному напрямку є: представлений початковий набір 

рекомендацій Єврокомісії, визначені основні елементи, які повинні бути створені 

з допомогою електронної охорони здоров’я, розроблено дорожню карту щодо 

забезпечення функціональної сумісності в області електронної охорони здоров’я в 

ЄС. 

Окрім того, з метою надання транскордонних електронних послуг у ЄС 

працює електронний сервіс SPOCS (Simple Procedures Online for Cross-Border 

Services), що забезпечує здійснення простих онлайн процедур для 

транскордонних послуг, електронний портал Е-CODEX (e-Justice Communication 

via Online Data Exchange), створений з метою забезпечення електронної взаємодії 

у сфері юстиції через онлайн-обмін даними, а також програма «epSOS», що 

забезпечує доступ до транскордонних послуг у сфері охорони здоров’я, та 

електронний сервіс PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online), 

запроваджений з метою онлайн доступу до публічних закупівель [2].  

1 липня 2016 р. вступив у дію акт «Електронна ідентифікація, аутентифікація 

та довірчі послуги» (Electronic Identification and Authentication and Trust Services – 
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eIDAS Regulation), який заклав нові стандарти для електронних транзакцій. За 

допомогою регламенту eIDAS передбачалося розширити повноваження та сферу 

дії попереднього нормативно-правового документа Директиви 1999/93/ЄС. До 

впровадження нового акту в більшості випадків громадяни, що мешкають в ЄС, 

не могли використовувати електронну ідентифікацію в інших країнах-членах ЄС, 

оскільки національна система електронної ідентифікації їх країни не визнавалася 

в інших країнах. Основні терміни, які ввів регламент представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Основні поняття, що вживаються в акті «Електронна ідентифікація, 

аутентифікація та довірчі послуги» 

Термін Характеристика 

Підписувач Особа, яка створює електронний підпис 

Електронний 

підпис 

Дані в електронній формі, які вкладені чи логічно пов’язані з 

іншими даними електронної форми та які використовуються 

підписувачем при підписанні 

Покращений 

електронний 

підпис 

Дані, які безпосередньо пов’язані з підписувачем та 

дозволяють ідентифікувати його, забезпечують контроль їх 

використання єдиною особою та можливість відслідкувати 

будь-яке втручання чи зміну даних; 

Кваліфікований 

електронний 

підпис 

Покращений електронний підпис, який створено 

кваліфікованим засобом і який базується на кваліфікованому 

електронному сертифікаті. 

Новий регламент застосовується в повній відповідності з принципами 

захисту персональних даних, передбаченими Директивою 95/46/ЄС «Про захист 

фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких 

даних», вимоги якої дійсні як для постачальників довірчих послуг, так і для 

органів нагляду. Зокрема, серед них: вимога обробляти персональні дані законно, 

чесно, у сумісний з цілями спосіб та зберігати їх у формі, що дозволяє 

встановлювати особу, на строк не довше, ніж це необхідно; зобов’язання для 

органу чи агентства, що визначає цілі і засоби обробки персональних даних, 

надавати особі, дані якої збираються, інформацію щодо цілей обробки та будь-

якої додаткової інформації, наприклад, стосовно одержувача її даних, 

можливостей права доступу та права на виправлення тощо; право особи 

запитувати підтвердження щодо того, чи обробляються її дані, ким та з якою 

метою, й отримувати інформацію про логіку, яка використовується під час 

автоматизованої обробки даних. 

У  Данії  розвинена   система   електронного   обліку   пацієнтів.   У   Франції 
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електронна медична карта громадянина містить інформацію про страховку і 

хронічні хвороби. Історію звернень пацієнта і результати діагностики зберігає на 

своєму комп'ютері сімейний лікар. Охорона здоров'я в Швеції децентралізована, 

на федеральному рівні тільки приймаються закони, гроші розподіляються на 

регіональному та муніципальному рівнях. Швеція витрачає всього 2-3% від 

бюджету, виділеного на охорону здоров'я, на розробку IT-рішень в медицині [5-6]. 

Структура національної інфраструктури електронних довірчих послуг Польщі 

представлена на рис. 1. 

Рис.1. Структура національної інфраструктури електронних  послуг Польщі (на 

основі [6]) 

Наявність укладеного договору страхування на весь період надання послуг 

щодо збитків, які можуть бути завдані споживачам, є обов’язковою вимогою 

закону до постачальників довірчих послуг. Дані та інформація щодо отримання та 

надання електронних послуг є конфіденційними відповідно до діючого 

законодавства. 

В Польщі, наприклад, діє небагато авторизованих центрів сертифікації, серед 

яких: CERTUM, Polska Wytwornia Papierow Wartosciowych, Krajowa Izba 

Rozliczeniowa Spółka Akcyjna та інші. Відповідальний державний нагляд, 

обмеження зловживань, детальне законодавче регулювання електронного 

документообігу дозволили використовувати електронний підпис у медичній, 

банківській, комерційній, судовій сферах. 

Проблема інформаційного забезпечення управління галуззю охорони 

здоров’я потребує комплексного та системного підходу щодо її вирішення. ВООЗ 

розробила інструментарій для формування Національної стратегії розвитку 

електронної охорони здоров’я до 2020 р. (табл.2), визначений на основі досвіду 

розвинутих країн світу. 

НАЦІОНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННИХ 

ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ 

Реєстр постачальників 

довірчих послуг 

Є загальнодоступним, містить 

перелік усіх постачальників 

та інформацію про них в 

електронному вигляді; 

Довірчий 

список 

Національний центр 

сертифікації 

Видає та відкликає сертифікати 

довірених постачальників 

послуг, що використовуються 

для перевірки електронних 

підписів, та публікує 

інформацію про них; 
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Таблиця 2 

Інструментарій для розробки Національної стратегії розвитку 

електронної охорони здоров’я 

Напрям Інструменти 

Бачення національної  

електронної системи 

охорони здоров’я 

Керувати процесом; взаємодіяти із зацікавленими 

сторонами; створити стратегіний контекст; вивчити 

тенденції і досвід; розробити проект бачення чому? 

Що?як?; визначити необхідні компоненти; зібрати 

інформацію прозовнішнє середовище/умови для 

елеткронної охорони здоров’я; оцінити можливості 

та прогалини; уточнити баченняі розробити 

рекомендації 

План дій національної 

електронної системи 

охорони здоров’я 

Керувати процесом; взаємодіяти із 

зацікавленими сторонами; розробити напрямки 

діяльності електронної охорони здоров’я; розробити 

комплексний план дій; визначити макисмальні 

потреби в ресурсах; скоригувати план з 

урахуванням фінансових обмежень; визначити етап 

реалізації. 

Моніторинг і оцінка 

національної електронної 

системи охорони 

здоров’я 

Визначити показники для моніторингу оцінки; 

визначити цільові заходи; визначити механізми 

регулювання 

Важливими компонентами формування національної електронної охорони 

здоров’я є: взаємодія із зацікавленими сторонами; керування процесом; вивчення 

досвіду інших країн та світових тенденції; створення стратегічного контексту; 

визначення необхідних компонентів; розробка проекту «чому? що? як?»; оцінка 

ризиків та можливостей; збір інформації про умови електронної охорони здоров’я 

та зовнішнє середовище; розробка рекомендацій. 

План дій з національної електронної охорони здоров’я має включати: 

взаємодію із зацікавленими сторонами; комплексний план дій та розробку 

напрямків діяльності електронної охорони здоров’я; визначення максимальної 

потреби в ресурсах; корегування плану з урахуванням фінансових обмежень; 

визначення етапи реалізації [5]. 

Висновки. Враховуючи зарубіжний та європейський досвід, можна 

визначити оптимальні шляхи інформатизації галузі охорони здоров’я України для 

реалізації реформ у цій сфері, а саме: впровадження електронного реєстру 
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пацієнтів; оснащення робочих місць лікарів електронними системами підтримки 

прийняття клінічних рішень, засобами формування та ведення електронної історії 

хвороби, засобами електронної виписки лікарських засобів; розвиток 

інфраструктури інформаційних технологій у медицині, включаючи взаємодію 

лікувально-профілактичних закладів з регіональними і державними центрами 

оброблення даних; організація ефективного електронного обміну даними на всіх 

рівнях – усередині медичного закладу, між медичними установами, з одного боку, 

та контрольними органами – з іншого; інтеграція інформаційних систем 

лікувально-профілактичних закладів між собою, з іншими інформаційними 

продуктами та системами, а також з інформаційними мережами інших відомств і 

організацій; покращання інформаційної підтримки управлінської діяльності в 

лікувально-профілактичних закладах, включаючи контроль якості, формування 

статистики, передавання інформації та контроль рішень. 
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СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ 

БРЕНДОМ: ТЕХНОЛОГІЯ БРЕНДИНГУ 

Анотація. Досліджено теоретичні і прикладні засади брендингу. Розглянуто 

сутність поняття «бренд» та обґрунтовано доцільність застосування технології 

брендингу в політиці компанії. Аргументовано переваги брендингу, що включає 

цілий комплекс заходів з розвитку іміджу та закріплення довгострокових 

відносин компанії зі споживачем, завдяки чому створюється унікальний стиль, 

підвищується цінність продукту і формується довіра до носія бренду. 

Під технологією брендингу запропоновано розуміти комплекс методів, 

прийомів та засобів щодо створення й розвитку брендів. Здійснено 

концептуалізацію технології брендингу з урахуванням таких інструментів, як 

неймінг, розробка фірмового стилю, бренд-бук та ребрендинг. Доведено дієвість 

використання методів формування імені бренду з урахуванням специфіки 

компанії. Визначені елементи фірмового стилю, який посилює ефективність 

рекламних контактів зі споживачем, підвищує публічну популярність і довіру 

партнерів, допомагає зміцнювати репутацію бренду, стає необхідною умовою 

досягнення стійкого і тривалого ділового успіху. 
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Обґрунтовані групи логотипів і визначені переваги кожної з них. 

Наголошено, що при розробці логотипу приділяється увага і формування 

кольорової гами, оскільки науково доведено, що колір емоційно впливає на 

людину. Наведені приклади асоціативної ролі кольору. Розкрита сутність бренд-

буку, яка полягає в описі атрибутів бренду, за допомогою яких споживач 

сприймає, запам’ятовує, дізнається про бренд і формує його позитивний образ. Це 

регламент компанії про її фірмовий (корпоративний) стиль: елементи фірмового 

стилю, комунікації і цінності компанії. Наголошено, що ідеальний бренд-бук повинен 

складатися з трьох блоків: платформи бренду, паспорту стандартів та             

інструкції. 

Аргументована доцільність технології ребрендингу. Передумовами для її 

впровадження визначені зміни умов ринку; поява більш сильних конкурентів; 

неактуальність бренду на ринку; зміна його ролі в портфелі брендів компанії, 

наприклад, з’явився більш успішний бренд, орієнтований на ту ж цільову 

аудиторію; перед брендом можуть бути поставлені більш амбітні завдання за 

обсягом продажу, а цільова аудиторія, на яку він був орієнтований з початку, не 

достатня за своєю чисельністю або купівельною спроможністю, тому постає 

необхідність переорієнтації на іншу аудиторію тощо. Підкреслена роль 

ребрендингу з метою виведення компанії на абсолютно новий етап розвитку, 

привернення уваги не охопленої раніше аудиторії і, відповідно, розширення 

впливу бренду на ринку. 

Ключові слова: бренд, брендинг, технологія брендингу, неймінг, логотип, 

фірмовий стиль, бренд-бук, ребрендинг. 
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MODERN INNOVATIVE AND TECHNICAL SOLUTIONS IN THE FIELD OF 

BRAND MANAGEMENT: BRANDING TECHNOLOGY 

 

Abstract. In the article we investigate the theoretical and applied principles of 

branding. The essence of the concept of "brand" is considered and the expediency of 

application of branding technology in the company policy is substantiated. The 

advantages of branding are argued, which includes a range of measures to develop the 

image and consolidate long-term relationships of the company with the consumer, 

which creates a unique style, increases the value of the product and builds trust in the 

brand. Under branding technology, it is proposed to understand a set of methods, 

techniques and tools for creating and developing brands. 

The conceptualization of branding technology was carried out taking into account 

such tools as naming, corporate identity development, brand book and rebranding. The 

effectiveness of using methods of brand name formation taking into account the 

specifics of the company is proved. Certain elements of corporate style, which enhances 

the effectiveness of advertising contacts with consumers, increases public popularity 

and trust of partners, helps to strengthen the brand reputation, becomes a necessary 

condition for achieving sustainable and long-term business success. 

The groups of logos are substantiated and the advantages of each of them are 

determined. It is emphasized that when designing a logo, attention is paid to the 

formation of colors, as it has been scientifically proven that color affects a person 

emotionally. Examples of the associative role of color are given. The essence of the 

brand book is revealed, which consists in the description of the attributes of the brand, 

by means of which the consumer perceives, remembers, learns about the brand and 

forms its positive image. This is the company's regulations on its corporate (corporate) 

style: elements of corporate style, communication and company values. It is emphasized 

that the ideal brand book should consist of three blocks: the brand platform, the passport 

of standards and instructions. 

The expediency of rebranding technology is argued. Prerequisites for its 

implementation are changes in market conditions; the emergence of stronger 

competitors; irrelevance of the brand in the market; changing its role in the company's 

brand portfolio, for example, a more successful brand aimed at the same target 

audience; The brand may be faced with more ambitious sales targets, and the target 

audience it has targeted from the beginning is not sufficient in number or purchasing 

power, so there is a need to reorient to another audience, and so on. The role of 

rebranding is emphasized in order to bring the company to a completely new stage of 

development, to attract the attention of the audience not previously covered and, 

accordingly, to expand the brand's influence in the market. 

Keywords:   brand,   branding,   branding   technology,   naming,  logo, corporate 
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 identity, brand-book, rebranding. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні знання інноваційних рішень у сфері 

управління брендом неабияк цінні, оскільки кількість торговельних марок 

щорічно збільшується, а ознаки їх відмінності скорочуються, і споживачу в 

умовах вибору все важче цей вибір зробити. І ця проблема характерна не тільки 

для країн з розвиненою ринковою економікою, вона актуальна і для України. 

Збільшення товарних категорій і, як наслідок, зростання конкурентів призводить 

до висування на перший план якості товарів і послуг, різноманітності різних 

способів контакту з споживачем. Однак більшість конкурентів роблять ті ж самі 

кроки. В результаті власники торгових марок відкривають нові технології 

нецінової конкуренції, однією з яких стає створення і розвиток сильного бренду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі брендинг 

розглядається як обов’язковий елемент економічної політики компанії. При цьому 

дослідження спираються на багату зарубіжну практику в сфері управління 

брендами. Так, у західній науковій літературі питання брендингу широко 

висвітлені в працях Ф. Котлера [6], І. Рейна, М. Хемліна, М. Стіллера, У. Оллінса, 

Д. Траута, Н. Фіцджеральда, М. Портера, Д. Аакера [1], С. Анхольта [2, 4],            

Е. Чемберліна, Дж. Робінсона. Фундамент вивчення проблем управління брендом 

та технологій брендингу заклади науковці Н. Кляйн, Е. Шлоссер, Р. Франк, 

Ф. Бегбедер, А. Дюамель, Ж. Бодрійяр, І. Барель, Ж. Липовецький, М. Маффесолі, 

Г. Мині, Д. Шнайдер. Серед вітчизняних дослідників, що вивчають питаннями 

брендингу відмітимо К. Зенкена, Д. Візгалова, О. Власенко, О. Кендюхова, 

Ю. Приходько, А. Давидова, А. Гальчинського, О. Соскіна, В. Мірошниченко. 

Водночас, недостатня дослідженість сучасних інноваційно-технічних рішень 

у сфері управління брендом свідчить про актуальність і необхідність більш 

глибоких досліджень. 

Мета статті ‒  обґрунтувати сутність та специфіку технології брендингу як 

сучасного інноваційно-технічного рішення у сфері управління брендом. 

Виклад основного матеріалу. В умовах зростаючої конкуренції все більше 

значення приділяється брендингу та його технологіям. Брендинг ‒ це створення 

позитивного образу компанії (корпоративний та товарний брендинг), території 

(територіальний, географічний і національний брендинг), політичної партії та її 

кандидата (політичний брендинг), особистості (персональний брендинг), його 

поширення та закріплення в свідомості споживачів. Іншими словами ‒ це 

управління брендом, що включає цілий комплекс заходів з розвитку іміджу та 

закріплення довгострокових відносин зі споживачем. Завдяки йому створюється 

унікальний стиль, підвищується цінність продукту і формується довіра до носія 

бренду. 
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Визначення «branding» походить від латинського слова «brand» ‒ клеймо. В 

Європі з давніх часів почали таврувати вироби фірмовими знаками, щоб люди 

дізнавалися, хто виготовив товар. Зі зростанням обсягів виробництва, асортимент 

продукції, представлений на ринку, істотно зріс. У зв’язку з цим компанії 

намагалися виділитися з числа конкурентів за допомогою брендування [6]. За 

фактом, продавець пропонував потенційному споживачу не просто товар, а цілу 

екосистему споживання ‒ його ідею, цінності, образ і життя, емоції. 

При цьому брендинг не може ґрунтуватися на одній інтуїції. Формування 

сильного бренду передбачає глибоке розуміння ринкової ситуації і особливостей 

його сприйняття різною цільовою аудиторією [7]. Пов’язані з цим завдання 

неможливо вирішити одноразово, тому брендинг є системою поетапних заходів з 

відповідною технологією створення та управління брендом. Під технологією 

брендингу будемо розуміти комплекс методів, прийомів та засобів щодо 

створення й розвитку брендів. 

Важливо відмітити, що кожен бренд має чисту вартість, і ця вартість зростає 

в міру зростання прихильності до нього. Чим більшу додану вартість (brand 

equity) здатний створювати бренд, тим краще. І тому, розглядаючи управління 

брендом, будемо говорити, перш за все, про управління вартістю бренду шляхом 

використання сучасних технологій брендингу. Серед останніх виділяємо неймінг, 

розробку фірмового стилю, бренд-бук та ребрендинг. 

Термін неймінг (від англ. to name ‒ називати, давати ім’я) вперше з’явився в 

кінці XIX ст. і являє собою професійну діяльність з розробки назви бренду [8]. Це 

один з найпотужніших і пам’ятних ідентифікаторів продукту або компанії. Назви 

можуть бути емоційними, традиційними, суперечливими, дивними, 

провокаційними, поетичними, звучними, багатозначними. Головне, щоб вони 

легко запам’ятовувалися і працювали. Варто відмітити, що завданнями неймінгу є 

просування на ринок товарів та послуг, захист їх від підробок та інших видів 

нелегального використання, сприяння зростанню доходів власнику бренда. 

Розглянемо основні методи формування імені бренду. 

Один з найпростіших способів назвати компанію ‒ це надати їй прізвище 

засновника компанії. Так, наприклад, фірма Johnson & Johnson, виробник 

медичного обладнання та приладів для діагностики, лікарських препаратів і 

товарів для гігієни і здоров’я людини, названа в честь засновників компанії ‒ 

братів Джонсон. Британська компанія з виробництва кондитерських виробів 

Cadbury отримала назву завдячуючи імені родини Кедбері, яка її і заснувала. За 

даним принципом утворені такі бренди, як: компанія з виробництва побутової 

техніки Philips, концерн в галузі електротехніки та електроніки Siemens, мережа 

готелів Hilton, виробник телекомунікаційного устаткування Ericsson, один з 

лідерів світового ринку споживчих товарів Procter and Gamble. 
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Наступний поширений метод в світовій практиці ‒ назва компанії за 

допомогою топоніма (географічної назви). В даному випадку увага приділяється 

місцю знаходження компанії. За таким принципом утворені такі світові бренди, 

як: сигарети Winston, лікер Malibu, телекомунікаційна компанія Nokia, інтернет-

магазин Nottingham, найбільший виробник шоколадних батончиків в Північній 

Америці Hershey. Топоніми присутні в назві авіакомпаній Air Asia і Air Serbia, в 

назві Британської компанії, найбільшого в світі оператора аеропортів Heathrow 

Airport Holdings. 

Ім’я бренду може ґрунтуватися і на алітерації ‒ ритмічних повторах 

однакових і однорідних приголосних звуків. Наприклад, напій Coca-Cola, 

льодяники на паличці Chupa-Chups, шоколадні батончики KitKat, популярні 

солодкі драже Tic-Tac. 

Нерідко тварина, рослина чи природне явище асоціюються зі властивостями 

продукту: британська автомобільна компанія Jaguar, компанія Camel ‒ одна з 

найстаріших і найпрестижніших тютюнових марок світу, компанія з виробництва 

автомобільної сигналізації Alligator, Thames Water ‒ британська компанія, надає 

послуги з водопостачання, Kangaroo ‒ найбільший в Південній Кореї виробник 

автохімії та автокосметики. Американська інтернет-компанія Amazon була 

названа на честь річки Амазонки, найбільш повноводною в світі. Глобальний 

сервіс мікроблогів Twitter отримав своє ім’я від англійського дієслова to twitter 

«чірікать, щебетати». 

Досить часто для назви компаній використовується абревіатура. З відомих 

абревіатур можна привести такі назви як IBM (International Business Machines) ‒ 

американська компанія, один з найбільших в світі виробників і постачальників 

апаратного і програмного забезпечення, MS (Microsoft) ‒ компанія з виробництва 

програмного забезпечення для обчислювальної техніки. Компанія з виробництва 

та продажу засобів особистої гігієни, побутової хімії та косметичних засобів 

Amway отримала назву при скороченні повного імені American Way of Life ‒ 

«американський спосіб життя» [9]. 

Назвою бренду може стати складене слово, утворене при складанні двох слів. 

Наприклад: Mothercare ‒ торгова компанія, яка спеціалізується на реалізації 

товарів для майбутніх мам і дітей до 10 років, Westvision ‒ англійська компанія, 

один з провідних світових виробників відеотехніки, Safeway ‒мережа 

американських продуктових супермаркетів. 

Іноді назвою компаній стають словосполучення: Big Society Capital ‒ 

незалежна британська група компаній під єдиним управлінням, що здійснює 

соціальні інвестиції, British American Tobacco ‒ тютюнова компанія, Golden Boy 

Promotions ‒ американська компанія, що займається організацією професійних 

боксерських поєдинків, the Walt Disney Company ‒ один з найбільших фінансових  
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конгломератів індустрії розваг у світі. 

Найпоширеніший метод ‒ це створення нових слів (неологізмів), які нічого 

не означають, але можуть стати справжніми брендами. Неологізми мають свої 

переваги. По-перше, вони не мають перекладу в багатьох мовах і можуть стати 

міжнародними. По-друге, не викликають ніяких негативних емоцій. По-третє, з 

ними практично ніколи не виникає проблем з реєстрацією товарної марки. Однак 

неологізми, як правило, складніше виводити на ринок, оскільки потрібно більше 

зусиль, щоб споживач запам’ятав ім’я і зіставив його з ідеєю бренду. Серед 

брендів-неологізмів можна виділити такі назви, як: PepsiCo ‒ американська 

компанія, що виробляє безалкогольний газований напій, Kleenex – одна з 

найвідоміших американських фірм по виробництву і продажу товарів особистої 

гігієни, Kodak ‒ американська компанія, виробник фототехніки і фототоварів. 

Таким чином, методи неймінгу різноманітні. Семантика бренду формується в 

свідомості людини, забезпечуючи емоційний зв’язок між сприйняттям бренду та 

його смисловою функціональністю. 

Наступним етапом брендингу є розробка фірмового стилю (corporate 

identity), який посилює ефективність рекламних контактів зі споживачем, 

підвищує публічну популярність і довіру партнерів, допомагає зміцнювати 

репутацію бренду, стає необхідною умовою досягнення стійкого і тривалого 

ділового успіху. Елементами фірмового стилю є логотип і фірмова документація, 

така як: візитні картки, фірмові бланки, папки, брошури, бейджі та інші елементи. 

Так, одним із основних складових елементів фірмового стилю є логотип. Даний 

термін з’явився на початку XIX ст. в топографії і був синонімом поняття 

«лігатура», тобто позначав об’єднання двох або трьох знаків типографського 

шрифту: індивідуальний графічний знак, шрифтове написання марки або 

поєднання графічного знаку та шрифтового написання [1]. 

У сучасному розумінні логотип ‒ це оригінальне зображення повного або 

скороченого найменування компанії або продукту. Логотип оформляється і 

реєструється відповідно до чинного законодавства та забезпечується правовим 

захистом з боку держави. Однак, логотип ‒ це не тільки унікальне зображення 

компанії, але й образ, емоція, пам’ять, елемент, що впливає на підсвідомий вибір 

споживачів. 

Варто відмітити, що логотипу притаманний ряд функцій. По-перше ‒ це 

асоціативна функція, тобто за допомогою логотипу продукт виділяється серед 

інших. По-друге ‒ захисна функція. Зареєстрована торгова марка захищає 

компанію від недобросовісної конкуренції і дозволяє відстояти її права в суді. По-

третє ‒ гарантійна функція. У сприйнятті споживача наявність логотипу компанії 

зі стійкою діловою репутацією є гарантією якості її продукту. Не менш 

важливими є рекламна функція, інформаційна та психологічна функції, за 
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допомогою яких логотип інформує споживачів про виробника, викликає 

позитивне ставлення споживачів до компанії та її продукту. 

Відповідно, до основних завдань логотипу, як базового елементу фірмового 

стилю, віднесемо: 

‒    сформувати індивідуальність і пізнаваність логотипу; 

‒    полегшити запам’ятовування товару. Прості знаки запам’ятовуються 

легше. Водночас, оригінальне і складне зображення знайомого предмету 

запам’ятовується краще, ніж просте зображення незнайомого; 

‒    вказати походження товару. Такий символ завжди йде корінням в 

культурне середовище. За часту вибирають знаки, що асоціюються з 

культурним укладом країни-виробника; 

‒    проінформувати про товар. Потрібно створити зображення або знайти 

слово, яке створить бажане уявлення про продукт; 

‒    стимулювати бажання купити; 

‒    символізувати гарантію якості. 

За типом виконання логотипи діляться на наступні групи (рис. 1). 

До шрифтових логотипів належать логотипи, в яких застосовується тільки 

текст. Такі логотипи добре запам’ятовуються, легко помітні, більш зручні для 

реклами, представляючи собою оригінальні слова і назви. Словесні логотипи 

дуже добре працюють, коли компанія має коротку й чітку назву. 

Логотип-символ (графічні логотипи) містить глибоку ідею, і з його 

допомогою можна викликати потрібні емоції у споживачів. Однак дане рішення 

підходить далеко не всім. З таким логотипом складно просунути новий, але 

неунікальний бізнес. Найбільш успішними графічними логотипами є Apple, 

Twitter і Android. 

За допомогою абстрактного логотипу можна передати ідею бренду, не 

спираючись на культурно-історичний досвід. Так, за допомогою кольору і форми 

передаються цінності та емоції бренду. Абстрактні логотипи ‒ найкращий варіант 

для міжнародних торгових компаній. 

Абревіатурні логотипи і монограми ‒ оптимальний варіант для компаній з 

багатослівними назвами. При розробці таких логотипів увагу слід приділяти 

підбору шрифтів. Накреслення літер не тільки має відповідати стилю і духу 

компанії, воно також має бути розбірливим, щоб легко можна було прочитати на 

екранах мобільних телефонів і візитних картках. Ті, хто тільки відкрив бізнес, 

можуть в перший час розміщувати розшифровку абревіатури під логотипом. 

Однією з головних переваг логотипу-талісмана є його здатність комунікувати 

зі споживачами. Це ефективний інструмент маркетингової діяльності в соціальних 

мережах (SMM) і проведення промо-акцій в реальному світі. Водночас, такий тип 

логотипу не скрізь доречний. Наприклад, талісмани досить безглуздо виглядають  
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на візитівках. 

Шрифтові логотипи 

Графічні логотипи 

Комбіновані 

логотипи 

Абстрактні логотипи 

Абревіатури і 

монограми 

Логотип-талісман 

Логотип-емблема 

Рис. 1. Групи логотипів 

Емблема-логотип містить шрифт всередині символу. Створюються такі 

логотипи за принципом печаток, гербів, жетонів. Що стосується галузі 

використання емблем, то краще за все такі фірмові знаки підходять для шкіл, 

некомерційних організацій, урядових установ, підприємств харчової 

промисловості. Логотипи даного типу також користуються популярністю у 

автовиробників. Так, багато таких емблем виглядають старомодно, проте є 

приклади і вдалої модернізації дизайну. Наприклад, в XXI ст. вдало виглядають 

оновлені емблеми Harley-Davidson і Starbucks. 

Безумовно,  при   розробці   логотипу   приділяється   увага   і    формування  

кольорової   гами,   оскільки   науково   доведено,   що колір емоційно впливає на 
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людину. 

Декілька прикладів асоціативної ролі кольору: 

‒    синій ‒ це, безумовно, улюблений колір для технічного брендування 

Facebook, Intel, Hewlett-Packard, IBM, Epson, Dell, Asus; 

‒    синьо-чорні кольори характерні для металу і більш притаманні 

машинобудівній галузі, а також всім виробництвам, пов’язаних з металом. 

Наприклад, BMW, Industrial company, Volkswagen, Hyundai; 

‒    червоний колір ‒ завжди звертає на себе увагу і змушує зупинити на 

ньому свій погляд. Це колір Coca-Cola, Lenovo, Levi’s, Lego, H&M; 

‒    білий і чорний кольори є нейтральними і не конфліктують з іншими 

кольорами логотипу, лише доповнюють їх. Нейтральними є і всі градації сірого 

кольору. 

Крім того, логотипи бувають міжнародні, національні, регіональні і локальні. 

Загальновідомі, або міжнародні логотипи ‒ це знаки, репутація і популярність 

яких на світовому ринку досягла таких розмірів, що їм надається максимально 

широка правова охорона. Охорона таких логотипів передбачена Паризькою 

конвенцією про захист промислової власності і застосовується не тільки до 

ідентичних і подібних товарів, але і до всіх товарів, незалежно від їх характеру та 

призначення. Власниками міжнародних знаків є найбільші монополії, які таким 

чином захищають свої позиції на ринку, виграючи у конкурентній боротьбі. 

Важливим етапом брендингу є і створення бренд-буку (brand-book) компанії. 

Бренд-бук містить опис атрибутів бренду, за допомогою яких споживач сприймає, 

запам’ятовує, дізнається про бренд і формує його позитивний образ. Це 

регламент/положення компанії про її фірмовий (корпоративний) стиль: елементи 

фірмового стилю, комунікації і цінності компанії. Відмітимо, що ідеальний бренд-

бук повинен складатися з трьох блоків: платформи бренду, паспорту стандартів та 

інструкції. 

Як правило, в першому блоці бренд-бука описується Платформа бренду, що 

включає місію і філософію бренду, його цінності, ключові ідентифікатори, опис 

повідомлення бренду, каналів і методів передачі цього повідомлення. Другий 

блок бренд-бука включає опис логотипу компанії, його побудову, кольорову гаму, 

допустимі і неприпустимі конвертації й використання, а також містить правила 

оформлення реклами, сувенірної продукції, уніформи, інтер’єрів і корпоративного 

транспорту. Існує безліч можливих носіїв фірмового стилю, тому їх кількість і 

види при створенні бренд-бука визначається індивідуально. Окремим блоком 

бренд-бука (іноді він поєднується з паспортом стандартів) може бути оформлена 

інструкція, яка описує складні, з точки зору технології, процеси зі створення 

фірмових ідентифікаторів і адаптації їх з носіями фірмового стилю. 

Згодом   навіть    відомі   бренди втрачають свою популярність, а отже, і свої 
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 позиції на ринку. Причинами цього можуть бути зміни умов ринку; поява більш 

сильних конкурентів; неактуальність бренду на ринку; зміна його ролі в портфелі 

брендів компанії, наприклад, з’явився більш успішний бренд, орієнтований на ту 

ж цільову аудиторію; перед брендом можуть бути поставлені більш амбітні 

завдання за обсягом продажу, а цільова аудиторія, на яку він був орієнтований з 

початку, не достатня за своєю чисельністю або купівельною спроможністю, тому 

постає необхідність переорієнтації на іншу аудиторію тощо. Іноді компанія 

розширює лінійку продуктів, плануючи вийти на новий рівень. У всіх цих 

випадках просто необхідний ребрендинг. Він здатний не тільки пожвавити старий 

бренд, але і вивести його на абсолютно новий етап розвитку, привернути увагу не 

охопленої раніше аудиторії і, відповідно, розширити вплив бренду на ринку. 

Висновки. Підводячи підсумок відмітимо, що процес створення бренду і 

подальшого управління ним ‒ цілком логічний, передбачуваний і керований. При 

цьому потрібно враховувати, що бренд з усіма його атрибутами, 

ідентифікаторами та вартісними характеристиками існує, перш за все, в 

свідомості споживачів. Логотип і слоган, нехай навіть створені за технологіями 

«впливу на вибір споживача», не можуть гарантувати успіх. Споживачу потрібен 

той товар, який він готовий і хоче купити. І нарешті, йому потрібні свої особисті 

вигоди і уподобання. Адже саме вони визначають стабільну прихильність до 

будь-якого об’єкта споживання. Це і лежать в основі такого поняття, як бренд, а 

управління брендом з використанням сучасних технологій брендингу стає 

необхідною умовою виживання і зростання компанії в умовах зростаючої 

конкуренції. 
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MAIN ISSUES OF CZECH JUSTICE SYSTEM

Abstract. Proved that in fact, since our country gained independence, the creation 

of an effective judicial system has been a rather important precondition for its 

development and prosperity. Regarding the reform of this system, the relevant talks at 

all levels of government have been going on for quite a long time. Even today, on the 

part of the state authorities, we are witnessing certain steps aimed at reforming the 

domestic judicial system. However, any reforms that have been carried out in this area 

have in fact never yielded the desired result. Therefore, given the failure to reform the 

judiciary, our legislators should adopt the experience of countries that had a socialist 

past and achieved success in this area. One of such countries is the Czech Republic 

(Czech Republic), which differs from other countries in Central and Eastern Europe by 

achievements in the legal field, including the judiciary. 

The United Kingdom, which has Anglo-Saxon law and a jury system, has around 3 

judges per 100,000 inhabitants. The Czech Republic has about 30 judges per 100,000 

inhabitants. In the Anglo-American system, there is a fundamental division of 

responsibilities between a judge who decides legal issues and a jury that considers only 

questions of guilt. In criminal cases, a single judge would decide on first-instance courts 

in the matter of imprisonment for up to 5 years, instead of a senate with jurors, and the 

institution of jurors would be abolished. The Ministry of Justice should create rules, 

evaluation of judges, in which only those judges with the ability to make quick, 

impartial, and correct decisions would be active. The courts of first instance must decide 

the case no later than 6 months after the file has been submitted to the court.  

Keywords: Cardassian law, juror, judge, jury system, mentally biased judge, 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЧЕШСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ 

Анотація. Доведено, що фактично з моменту здобуття нашою країною 

незалежності, доволі важливою передумовою її розвитку і процвітання стало 

створення ефективної судової системи. Щодо реформування даної системи, то 

відповідні розмови на всіх рівнях державної влади ведуться доволі тривалий 

період. Навіть станом на сьогодні, з боку державної влади ми спостерігаємо певні 

кроки, спрямовані на реформування вітчизняної судової системи. Однак, будь-які 

реформи, які проводилися у цій сфері фактично жодного разу не принесли 

бажаного результату. Тому, зважаючи на безуспішність реформування судової 

влади, нашим законотворцям доцільно перейняти досвід країн, які мали 

соціалістичне минуле і досягли успіхів у даній сфері. Однією із таких країн є 

Чеська Республіка (Чехія), яка вирізняється на фоні інших країн Центральної та 

Східної Європи здобутками у правовій, зокрема й у судовій сфері. 

Великобританія, яка має англосаксонське законодавство, систему присяжних 

утримує приблизно 3 суддів на 100 000 жителів. У Чехії, на 100 000 жителів 

припадає близько 30 суддів. В англо-американській системі існує 

фундаментальний розподіл обов'язків між суддею, який вирішує юридичні 

питання, та присяжними, які розглядають лише питання про вину. У 

кримінальних справах суддя-одноосібник вирішує питання про суди першої 

інстанції у справах про позбавлення волі, на строк до 5 років замість сенату з 

присяжними, а інститут присяжних був скасований. На сьогодні, Міністерство 

юстиції має створити правила оцінки судів, в яких працюватимуть лише ті судді, 

які здатні приймати швидкі, неупереджені та правильні рішення. Суди першої 

інстанції повинні вирішити справи не пізніше ніж через 6 місяців після передачі 

справи до суду. 

Ключові слова: кардасіанське право, присяжний, суддя, система присяжних, 

упереджений суддя, когнітивне упередження, чеське право. 

Problem statement. Marcus Aurelius On Life, Thoughts 89 

Everything we hear is an opinion, not a fact. 

Everything we see is a perspective, not the truth [1].  

The hypothesis of this article is defined as follows: 

H: „Cardassian law applies in the Czech Republic.” 

Do you ever feel like you are in science fiction and the rule of law does not apply? 

In my everyday practice I am dealing with judiciary system of the Czech Republic and 
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all its parts and I am beginning to suspect that Cardassian law is already part of our 

lives. Who carefully reads the regulations and applies the law, he, unintentionally, 

knowingly, or unconsciously acts between good and evil. However, the law also applies 

to those whose estimated rights are determined. It follows that they are a matter not only 

of expediency, but also of morality, good and evil. 

The use and application of the law can be assessed according to the criteria of 

morality and fairness. Radbruch [2], for example, states, "a law is a fact whose purpose 

is to serve justice." Linking law with institutions and knowing that justice is a feature of 

social institutions and people who are the addressees of legal norms also reminds us that 

law has value and moral significance [2].  

The importance of Radbruch's ideas is evident by the fact that the Constitutional 

Court of the Czech Republic cites the Radbruch formula in its decision-making: "The 

conflict between justice and the reliability of the law should be solved in favor of the 

positive law, law enacted by proper authority and power, even in cases where it is 

unjust in terms of content and purpose, except for cases where the discrepancy between 

the positive law and justice reaches a level so unbearable that the statute has to make 

way for justice because it has to be considered "erroneous law.“ [19]. 

Analysis of the latest research and publications. In both Ukrainian and Czech 

literature, the issues of formation and functioning of sources of law are given sufficient 

attention, and the issue of their variability in modern conditions is not left out. The 

issues of national systems of sources of law (in particular, Ukraine and the Czech 

Republic) remain less covered, especially in the context of European integration changes. 

Purpose of the article is to identify the features of the Czech justice system. 

Presentation of the main material. On Cardassia, the verdict is always known 

before the trial begins. And it is always the same. 

In that case, why bother with a trial at all? 

Because the people demand it. They enjoy watching justice triumph over evil every 

https://memory-alpha.fandom.com/wiki/Trial
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time. They find it comforting. This satisfaction, however, only lasts until they have their 

own experience with this justice system. 

Picture 1: Oldřich Tichý 1988, Behind the Curtain – "Warped Justice", oil 55x45 

Cardassian jurisprudence was premised upon "swift justice"; where all crimes were 

solved and all criminals were punished.  

The Cardassian criminal justice system was a post-Inquisition inquisition system. 

Inquisition proceedings are a legal system in which there is a judicial procedure 

where one person often appears on the part of the plaintiff, the prosecutor and the 

judge and is actively involved in the search for evidence in the case. He changes the 

indictment so that the defendant has no idea what he is and what he is no longer accused 

of. When a defendant's deposition case, which indicates other persons, grows, they are 

involved and indicted in the interests of economic, political, or even religious interests. 

The Inquisitor sometimes acquires part of these persons' assets. The sprawl of 

defendants takes place until they encounter persons with special influence, or the 

process crosses borders and the meaning of criminal proceedings.  

In the Inquisition Process, confessions made on torturers had to be repeated 

without the use of violence the next day, otherwise it was deemed invalid, but the 

information obtained remained part of the process. Although the accused may have had 

a lawyer, if convicted, the lawyer was prevented from continuing to practice. 

International tribunals established to judge a crime against humanity, such as the 

Nuremberg Tribunal and the International Court of Justice, exemplify the use of an 

inquisitive rather than adversarial management model. 

This contrasts with the adversarial system, where the prosecutor, the public 

prosecutor represents the state, and the defense lawyers represent the defendant, and the 

position of both parties is equal before the law. The trial takes place before an impartial 

and unbiased judge. 

Under Cardassian law, an offender was guilty before appearing in a trial. The 

penalty, usually death, was also predetermined. It was up to an offender to prove their 

innocence, but no evidence was permitted to be submitted after the verdict was reached. 

Cardassian citizens seen and heard criminals confess and justice has been served. The 

people demand it. They enjoy watching justice triumph over evil every time. They find 

it comforting. People are subjected to a mass media campaign, and many succumb to 

their message, and they are displeased when the court does not turn out according to 

their truth and the proclaimed "clear evidence."  The notion of public spectacle was 

central to the raison d'être, or reason of being, of a Cardassian criminal trial; to 

demonstrate to the Cardassian people the futility of behavior contrary to good order. 

The main purpose of a trial was to reveal how an offender's guilt was proven, and key to 
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the productive functioning of this system was for the offender's counsel to help the 

offender concede the wisdom of the state and properly admit the crime. 

Rules of criminal procedure of Cardassian law 

Upon arrest, an offender was informed of their right to refuse to answer questions, 

but such refusal might be construed as a sign of guilt. Following arrest, the offender was 

offered an opportunity to make a confession. Also, the perpetrator was deprived of all 

human rights of a proper unenfranchated citizen. The offender was represented by 

their conservator and advised by their nestor (instructive, moralist). The defense 

attorney had no investigative options, nor could he prove anything and present 

evidence. The offender's legal team had to be certified as a court clerk and usually 

assigned to him by the court, you might say ex offo. Nestor was not allowed to go to 

court, he was only allowed to advise the perpetrator. The nestor was not permitted to 

address the Court, they were only allowed to advise the offender. Today's defense 

attorneys also find that they carefully record time spent in court and travel expenses, but 

they do not have to do anything for the defense attorney. 

Procedure before the Tribunal: 

At the outset of a trial, the Chief Archon announced the charges against the 

offender, the guilty verdict, and the sentence. Following this announcement, the Chief 

Archon invited the offender to confess to dispense with the proceedings. Next, the 

offender's spouse was offered the opportunity to dissociate themselves from the 

offender's actions by testifying against them. 

Further witnesses – who must be certified as officers of the Court – were examined 

and cross-examined by the conservator and Chief Archon. Witness testimony was 

accepted even if the source of information might not be revealed due to reasons of 

national security.  

The final witness to testify was the offender, who was not permitted to decline to 

answer questions. The testimony and the questioning were permitted to be wide ranging 

and not limited to the charge; lines of inquiry might have explored aggravating and 

mitigating factors such as a history of abuse or a history of prejudice. Following the 

testimony of the offender, it was expected that the defense attorney (conservator) shall 

concede the verdict.  

Something similar has been repeated several times in history, so Cardassian law is 

not just fiction based on the American TV series Star Trek. Oddly enough, even today, 

some courts tend to be Cardassian courts in their methods. You could say that these 

judges look up to the Cardassian law for inspiration. Sometimes there is a perception 

that Cardassian law is gradually being enshrined in the regional courts. 

RIGHT TO JUDICIAL AND OTHER LEGAL PROTECTION [16]. 

Article 36 

1) Everybody  may  assert  in  the  set procedure his or her right in an independent
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and unbiased cerate of justice and in specified cases with another organ. 

2) Anybody who claims that his or her rights have been violated by a decision of a

public administration organ may turn to a court for a review of the legality of such 

decision unless the law provides differently. However, review of decisions affecting the 

fundamental rights and freedoms listed in the Charter may not be excluded from the 

jurisdiction of courts. 

3) Everybody is entitled to compensation for damage caused to him or her by an

unlawful decision of a court, another organs of the State or public administration, or 

through wrong official procedure. 

4) The conditions and detailed provisions in this respect shall be set by law.

Article 37

1) Everybody has the right to refuse making a statement if he or she would thereby

incriminate himself or herself or a close person. 

2) Everybody has the right to legal assistance in proceedings held before courts,

other organs of the State, or public administration organs from the beginning of such 

proceedings. 

3) All parties are equal in the proceedings.

4) Whoever sates that he or she does not speak the language in which the

proceedings are conducted is entitled to the services of an interpreter. 

Article 38 

1) Nobody shall be denied his or her statutory judge. The jurisdiction of the court

and the competence of the judge are set by law. 

2) Everybody is entitled to having his or her case be considered in public without

unnecessary delay and in his or her presence, and to expressing his or her opinion on all 

the submitted evidence. The public may be excluded only in cases specifies by law. 

Article 39 Only the law shall determine which acts constitute a crime and what 

penalties or other detriments to rights or property may be imposed for them. 

Article 40 

1) Only a court shall decide on guilt and on the penalty for criminal offenses.

2) Anybody who is accused of a crime in penal proceedings shall be considered

innocent until proven guilty in a final verdict issued by a court. 

3) The accused has the right to be given the time and the possibility to prepare his

or her defense and to defend himself or herself or through counsel. If he or she does not 

choose a counsel although he or she must one under the law, counsel shall be appointed 

for him or her by the court. The law shall determine in what cases the accused is entitled 

to free counsel. 

4) The accused has the right to refuse making a statement; he or she may not be

denied this right in any manner whatsoever. 

5) Nobody  may  be prosecuted under penal law for an act of which he or she was
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already convicted under a final verdict or of which he or she has been acquitted. This 

rule does not preclude the application of special means of legal redress in accordance 

with the law. 

6) The question whether an act is punishable or not shall be considered and

penalties shall be imposed in accordance with the law in force at the time when the act 

was committed. A subsequent law shall be applied if it is more favorable for the 

offender [16]. 

The Constitution and other laws adopted by our democratic republic imply and 

define the following fundamental pillars of democracy, as follows: [15] 

 Legislature; Parliament

 Executive; Government

 Judiciary; Courts

 Right to self-govern, representative bodies of the region, town, and

municipality,

There is secularism in our country, so the state is separated from the church. We 

have adopted  a system that does not support hermetic ideologies and various cults of 

personality, state power is from the people, and every defined period of time (usually 

every 4 years) is an election that set new parameters in accordance with the 

Constitution. There is a principle stating that people are free and equal in their dignity 

and in their rights. Whether someone is powerful or poor, they all have right to vote and 

all votes have same value. We have civil society; we do not discriminate based on faith. 

We tolerate faith that does not violate our Constitution. Our system is certainly not 

perfect, but it is free from medieval delusions, and the so-called Golden rule, which 

translates into the demand for rejection of violence, any manipulation of people, and the 

requirement of minimal expression of solidarity, is settled. In your negative 

formulation, the basic principle is: "Do unto others as you would have them do unto 

you." 

Act No. 89/2012 Coll., Czech Civil Code, in its provision immediately in §1 

subsection 2) states: Unless expressly prohibited by a statute, persons can stipulate 

rights and duties by way of exclusion from a statute. Prohibited arrangements are 

stipulations contrary to the 

 good morals,

 public order or

 law concerning the status of persons, including the right to protection of

personality rights.

Freedom and equality of people in dignity and rights are declared. 

Czech Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.) § 2 subsection 3) states: The interpretation 

and application of a legal regulation must not be contrary to good morals and must not 

lead to cruelty or inconsiderate behavior offensive to ordinary human feelings.  
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Many indications suggest that the greatest threat to democracy is the pillar of the 

judiciary. The judges   It is apparent from the Constitution of the Czech 

Republic:  Judges shall be independent in the performance of their duties. Nobody may 

threaten their impartiality. Judges are appointed to their office for an unlimited term by 

the President of the Republic. They assume their duties upon taking the oath of office. 

In making their decisions, judges are bound by statutes and treaties which form a part of 

the legal order; they are authorized to judge whether enactments other than statutes are 

in conformity with statutes or with such treaties [6]. 

Current system creates a sect of people for whom the checks on the brakes of the 

second pillars cease to function, i. a. they are unlimited by elections or terms. After 

some time, these people, as proof of their infallibility, subconsciously or deliberately 

approach elements of Cardassian law. Right to a fair trial is one of the building blocks 

of legal certainty in a healthy society and is one of the four pillars of the power of 

democracy and thus a healthy state. 

When balance of power limps, the whole state is on a bad  

A judge is a person charged with making authoritative decisions in contradictory 

matters. The Constitutional Court of the Czech Republic says: In determining guilt and 

innocence, the judge builds on evidence by a method of free evaluation of evidence, 

where neither of them may be taken as decisive, but must deal with any objections of 

the defendant properly [20]. 

The court proceeds according to the principle of indictment according to par. 220 

of Act No. 141/1961 Coll., the Code of Criminal Procedure, according to which it is 

entitled to rule only on the act referred to in the plea. That means that the offender can 

only be prosecuted in court based on an indictment, otherwise it constitutes a serious 

defect in the judgment [17]. 

The Law on Courts and Judges says, among other things: 

Everyone has the right to have his case heard and decided by the court without 

undue delay. 

This is the main issue!  

Judges feel they deserve their office and are entitled to it forever. The phrase 

"without unnecessary delay" says nothing at all. Judges are not responsible for time 

limits and non-compliance, no personal penalties. When there is no longer a caller to 

heaven, the internal body of the court decides on an admonition, or a ridiculous 

reduction in salary or even only a reduction in the judge's bonuses!  

Similarly, the indication that we have more than 3000 judges in the Czech 

Republic will not tell us anything. The comparison with the number of judges in other 

Countries of Europe is much more telling. In the Czech Republic, there are two to three 

times more judges per 100,000 inhabitants. What is very strange is that in England and 

Wales, which has Anglo-Saxon law, as well as the lay jury system, this ratio is about ten 
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times lower than in Czech Republic. The United Kingdom has about 3 judges per 

100,000 inhabitants. Czech Republic has around 30 judges per 100,000 inhabitants, far 

outstrips other countries, with Switzerland only having about 15 judges per 100,000 

inhabitants, France, Italy, Norway, and Sweden, with around 10 judges per 100,000 

inhabitants. 

Graph 1 Number of judges per 100 000 inhabitants, CEPEJ-STAT data for 2018 

Election of judges in United States of America 

The United States is a federal republic of 50 states, a federal district, five 

territories and several uninhabited island possessions. Every state is a member of the 

American federation with a considerable degree of autonomy. The United States 

comprises a total of 50 individual states and the Washington D.C. (District of 

Columbia). The sovereignty of the USA also includes Puerto Rico, the US Virgin 

Islands, Guam, the Northern Mariana Islands, American Samoa, and other smaller 

remote islands of the USA, which, however, are not represented in the Senate. 

Methods of judicial selection vary substantially across the United States. States 

may apply more than one method across different levels of courts. Though each state 

has a unique set of guidelines governing how they fill their state and local judiciaries, 

there are five main methods: 

1. Partisan elections: Judges are elected by the people, and candidates are

listed on the ballot alongside a label designating political party affiliation. 

2. Nonpartisan elections: Judges are elected by the people, and candidates are

listed on the ballot without a label designating party affiliation. 

3. Legislative elections: Judges are selected by the state legislature.

4. Gubernatorial  appointment: Judges are appointed by the governor. In some
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cases, approval from the legislative body is required. 

5. Assisted appointment, also known as merit selection or the Missouri 

Plan: A nominating commission reviews the qualifications of judicial candidates and 

submits a list of names to the governor, who appoints a judge from the list. After 

serving an initial term, the judge must be confirmed by the people in a yes-

no retention election to remain on the court. 

 

 

Picture 2:  Methods of judicial selection across the United States 

 

Associate justice - Judge of the People 

In addition to the professional judges, in some instances the courts are also 

appointed the associate justices. Some legal matters are decided by collegium of one 

professional judge and two associate justices. The court decision is made by vote. So 

according to the law and with full consequences these associate justices vote on guilt 

and innocence, although in most cases they have no legal training. Before 1948, it was 

long considered to introduce jury courts. After “the popularization” of the judiciary in 

1948, the concept of "judge of the people" came into practice. Since 1991, judges of the 

people have been defined by the law as associate justices. The co-decision in chambers 

composed of two associate justices and a professional judge as chairman. The two 

associate justices thus decide only in first instance proceedings, not in appeal 

proceedings. The function of two associate justices in court is mostly performed by 

pensioners, there is no interest in the institute and the level of its prestige is questionable 

and in its role they are passive. Here I would add that sometimes people who in some 

way deal with the frustration of their lives and are very satisfied that they sit at the 

bench of court on the sides of the judge with a gown. In many cases, they do not even 

know what is being discussed and what the nature of the crime is. In exceptional cases, 

the associate justices overturn the professional judge. 

Currently, 5671 persons perform the function of as judges according to the data 

from the source below, of which 931 are active in regional courts. Of those, 2014 are 60 
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to 70 years old and 1461 are over 70 years old. More than 61 percent of the members 

are of retirement age. About a quarter of them are beyond the retirement age for judges.  

The cost of associate justices is not high; slightly above fifteen million Czech 

crowns, but the damage to this system can amount to billions [10]. 

Jury system in Anglo-Saxon law 

In England, juries made up of 12 citizens drawn ad hoc to decide mainly in 

criminal trials of serious crimes at the Crown Courts. Their task is to assess the facts of 

the case and unanimously deliver a guilty or not guilty verdict based on evidence 

carried out by the prosecutor and the counsel. The jury is complemented by a 

professional judge who directs the trial and directs it from a legal point of view, clarifies 

the basis on which laws jurors decide, and ultimately determines the sentence. 

A slightly different system is in the United States. 

Small jury – many civil cases also decide, 

grand jury – it is convened for serious crimes to decide whether there is enough 

evidence to formally prosecute or whether the prosecution will be stopped. In other 

countries, this decision is usually the responsibility of the public prosecutor or the 

investigating judge. 

In the revolutionary year 1791 the English jury system was adopted in France and 

after the revolution in 1848 it was introduced in Germany. Today, the jury also plays a 

role in many countries of continental law, although otherwise they are based on Roman 

traditions. The Anglo-American system has a fundamental division of responsibility 

between the judge who decides the questions of the law and the lay jury, which assesses 

only questions of fact and the decision of guilt and innocence. 

The jury system generally has one more important function; is the former of 

morality in each space and time. The jury's decision is clear of legal jargon and twisted, 

unclear legal provisions. The meaning of these provisions and sections is often 

influenced by intonation and presentation and the text contains several phrases with 

many negations, it is difficult to navigate, which ordinary people find difficult to 

understand, because it is far from their language and understanding. 

Mentally biased judge 

The Constitutional Court of the Czech Republic notes that a party who raises an 

objection of the bias of a judge must state the specific facts for which he/she considers 

the judge biased. Reasonable doubts as to the judge's impartiality are a category of 

objective nature and, as such, must be based on facts of objectivity of the judge's 

decision-making which are opposed, to such an extent that they shake the judge's 

decision not from the point of view of the party to the proceedings, but in an objective 

sense constitutionally protected by the impartiality of the judge's decision. 

Mere subjective doubts as to the ratio of the judge to the parties are insufficient to 

exclude the judge. In that regard, the Constitutional Court points out that the conclusion 
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of bias could be inferred if the judge and the parties have a relationship of kinship 

friendly or manifestly hostile arguments set out below are based on an objective 

measurable nature. 

Objective reasons for bias 

Submarine disease is provoked by a stereotypical situation with a lack of stimuli. It 

develops within some closed collective of people when it is not possible to solve the 

problem in a certain way. Gradually, tension escalates, the ability to think rationally 

decreases. The objects of the relationship in mutual and non-verbal contact increase the 

level of adrenaline and behave completely unpredictable – irrationally. 

We get an answer when we look at a relationship from the psychological point of 

view of cognitive psychology, a theory that is focused on processing information, 

gaining general knowledge in the process of understanding, and inferring objective 

truth. The cognitive revolution in psychology has introduced a fundamental change in 

the scientific paradigm and overcoming behaviorism. The knowledge of cognitive 

sciences also influences several areas of practice of immense importance for modern 

society - e.g., management theory, mass communication [4]. 

We need to focus attention on the issue of human rationality. As in other areas, 

here the streams of thought go against each other. How to explain the existence of 

interindividual differences and irrational behavior between people? By perceiving the 

concerns, which often lead us to completely flawed conclusions. As naïve scientists, we 

usually need an explanation for events in our area, and we look for causality even where 

it occurs somewhat differently. The specificity of this model is the combination of 

rational principles and human tendency to be subject to illusions and excessive 

generalization [9]. 

By nature, we are equipped with instincts that are largely innate to us and which 

are reflected in our reasoning. Their advantage is that they speed up or even automate 

our thinking in several situations. They often lead us in the right direction, but 

sometimes they hurt our thinking. Generalization is one of the most common cases of 

reasoning, which, in addition to its beneficial and less favorable aspects, has 

generalizations.  

But instinctive thinking sometimes tends to simplify things and distort reality. He 

can therefore deceive us. Therefore, relying too much on instinctive reasoning can 

sometimes lead to our thinking losing the necessary criticality and sometimes logic. 

This happens especially if we are not very aware of the instinctive nature of our 

thinking in each situation. It often happens that we do not understand even the language 

of our tribe, that is, we are not able to perceive the context in Czech. We need to 

understand how the human brain works and how it uses communication channels [5]. 

Our minds work as a computer into which both knowledge and experience are 

written, both self-learned and accepted. Based on the summary of all this, we decide 
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how we behave in a particular situation, what kind of opinion we form, what course of 

action we choose. In fact, taught schemes are an obstacle to finding a more creative, 

beneficial solution. Whether we want to or not, the world is still transforming, nothing 

is the same as before. New situations, however like the previous ones, can be addressed 

in new ways. What was positive thinking today may not apply tomorrow. Our minds are 

not enough to find new solutions, bring new ideas, be creative, and evolve spiritually 

toward perfection. We need something more. It is intuition. It is the ability to capture 

sensations, visions, sudden impulses, strong feelings, etc [8]. 

The brain is divided into two hemispheres, they are not yet fully known mutual 

coordination affects the actions and thinking of a person. Each of the two hemispheres 

of the human brain performs slightly different functions. Ordinary education develops 

mainly the left hemisphere, logical reasoning, language disposition is improved. The 

right hemisphere then forms emotional functions, it has the upper hand in the awareness 

of complex contexts, it is the seat of imagination, creativeness [7]. 

Sometimes we can say with some certainty that "the left hand does not know what 

the right is doing" and we have blocked, intuitive considerations which will be reflected 

in the actions of a person.  

We do not know and do not have a clear explanation as to whether this is due to 

submarine disease or cognitive perceptions that may shift the level of our reasoning and 

judgment. For each, this rate manifests itself differently, and each has different 

boundaries.  

When the unresolved case returns a third time for the same judge, there is a 

likelihood that he is unable to think from a different point of view and we can boldly 

say that he is "mentally biased"  and should be removed from the case for this kind 

of bias. 

De lege ferenda 

The courts decide extremely slowly and poorly. The achievability of justice over 

many years is now almost zero! So, the changes are necessary, for example 

 In criminal cases, a single judge would decide the cases sentenced to up to 5

years in prison in the first instance courts, instead of a chamber with a judge and

two associate justices, thus abolishing the institute of the associate justice. The

abolition of the associate justice would reduce the length of the proceedings. The

members are not in the judicial system within Europe, for example, Spain or

Italy.

 Not everyone can become a good judge, and therefore there must be a mechanism

for exposing and possibly disqualifying incompetent, incompetent, inconsistent

judges.

 When an unsolved case returns a third time to the same judge, he is " mentally

biased."
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 If a judgment is not reached within a short period of one year, then the search for

justice is already difficult and often misses the point.

 A person is sentenced to "waiting for justice", which is no punishment under the

law, but at the same time it is the cruelest psychological punishment!

 The defendant is paralyzed because he is exposed to the uncertainty and inability

of the judiciary to decide, often losing his job, social status, money or even his

family, without it being clear whether he committed the deed or not.

Conclusion. After many years of legal proceedings, the courts are left with 

kilograms of papers, which usually only states the same facts known at the time of the 

opening of legal proceedings. The only difference is that the witnesses lose their 

memory, and the judges stop to process new information and do not prepare properly 

for the hearing. The accused and then the defendant are absolutely not guilty of this, nor 

is he clear about the deed on which he is accused. We are no longer talking about the 

intention of knowingly or unconsciously, or negligent act of the defendant, and when 

assessing these attributes should be followed by a penalty according to the law [12]. 

What was previously clear becomes inaccurate, and in many cases the depositions begin 

to dissipate, thus losing credibility. The court file is weeding itself with a lot of 

redundant and ballast information and becomes difficult to decide.  

Negative forces come to power, corruption rampant, etc.  

How to fix things? 

The Ministry of Justice should create rules in which only the most talented judges 

with the ability to make quick, impartial, and correct decisions are selected. This 

amendment will in no way require interference with the Constitution of the Czech 

Republic, but a minor amendment to the Law on Courts and Judges No. 6/2002 coll. 

will suffice [13]. 

As an example, I will give the following changes: 

1. The courts of first instance must rule on the case no later than 6 months after the

file has been handed over to the court.

2. The court of appeal, if any, will then rule within the same time limit.

3. A judge of first instance, who returns 40 % or more cases a year to the Court of

Appeal, should not stand trial further.

4. On the other hand, a judge with 90% or more of the appeals court's certificates

per year is entitled to a higher salary against the current salary.

5. A judge who does not judge gets half his salary against the status quo.

The increase in the salaries of active judges will not affect the total wage costs of

judges, as less than half of the current number of judges will be fully sufficient. 

One military motto was very apt: " An important decision is a quick decision. " 

By judging slowly, the law is taken into its own hands by the police and 

prosecutors, who, at their discretion, "sentence" a suspect to custody or leave him 
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paralyzed in a legal uncertainty that can last for several years, still without due process. 

The suspect is thus morally and socially impossible, although after some time the 

prosecution is stopped for various reasons. The police and prosecutors thus can 

intervene in business and political relations and do so with all sorts of motivations.  

A quality judge who has the prerequisite to make quick and high-quality decisions 

will not create space for either the prosecutor or the police to create a grey area.  

It is worth considering that the judge should even judge anonymously!  The 

prosecutor will write the arguments, all without names and crime scenes. A counselor 

will write his arguments against that. These documents will then be given to any judge 

in the Czech Republic and since it will not be burdened either by name or place or even 

by the appearance of a person, it can decide impartially and quickly. Justice must be 

achievable in time and quality.  

It is completely unacceptable for the courts to last for years or decades. The 

judge does not suffer from it, but the person on trial is going through hell. This 

condition generates lawlessness that begins with the inability of the court machine to 

decide [3].  The system thus loses public confidence in this pillar of democracy. 

Post scriptum: and yet it is Cardassian law 

Why do I think our current criminal law should be called Cardassian law? I will 

describe very briefly the deed where I act as a mentor advisor. The incriminating event 

took place in 2007, between 2014 and 2018 there were 2 judgments of the First Instance 

Regional Court and both were annulled, and the high court always returned the decision 

to the First Instance Regional Court, which heard it for the third time. According to the 

protocol, the last hearing lasted a little over two hours and 7 minutes. Today, the 

regional court's ruling has 47 pages, and a courts record has of more than 5,000 pages. 

During the last hearing, the prosecution asked the court whether it would modify 

the prosecution, the court said it would not. Unfortunately, it is not recorded in the 

hearing log, but it happened as will the audio recording prove. Subsequently, the court 

rejected further motions for evidence and, after a very brief consultation between the 

judge and associate justices, stated that the taking of evidence was complete and 

declared, in accordance with Section 216 of the Code of Criminal Procedure [11], that it 

would not take further evidence. The chairman declared the taking of evidence over and 

gave the floor to the closing statements. 

The interesting thing is that if the judge changed the classification of the act, he 

would become biased, then he knows very well a key witness, and as the witness said 

that he goes jogging with the judge and has extrajudicial activities, of course it is not in 

the protocol. In her closing speech, the prosecutor proposed that the proceedings be 

followed, as indicated by the High Court in Olomouc.  

The prosecutor has proposed that the description of the act be amended on this 

point. Allegedly,  in 2007, a subsidy fraud of the amount of the indictment was not 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 3(9) 2021 

256 

committed, but only at the rate of less than 3,8 %, the original amount and the 

remainder cannot be regarded as subsidy fraud but must be regarded as embezzlement. I 

would point out that the defendant would have carried out the embezzlement essentially 

against himself because, he had lent at least that amount  to the company without 

interest. 

Furthermore, in order to assess paragraphs 2 and 3 of the indictment, the public 

prosecutor suggested that the description of the act should be changed, and the conduct 

reclassified, where the act should have been committed not by the spending of subsidy 

money in 2008 and 2009, but by providing false information in the application for a 

subsidy. On the one hand, he did not sign the application and the final adjustment was 

made by a key witness. No one qualified anything, and there was no change indeed. 

There were other closing arguments and then the end of the trial. Three months later, a 

verdict was handed down, where according to the indictment's proposal in the closing 

speeches during the main trial the judge in paragraph 1 of the indictment, according to 

the prosecution's motion, in his closing argument at the trial, changed the deed from 

subsidy fraud to embezzlement, but added embezzlement in paragraph 1, in addition to 

the prosecution's request, which the prosecution had requested. It is also remarkable in 

the whole case that evidence is lost from the file to the detriment of the client, the 

lieutenant colonel of the police, who carried out house searches, is now the defense 

attorney of another accused, but he was acquitted. The wiretap clearly shows who was 

in charge, but the judge refuses to give evidence, play the wiretaps, and so on.  

Is this already Cardassian law and a violation of the right to a fair trial? 

A sample from the upcoming new book, with much more similar topics. 

REJ MASEK 

Subheading: Colloquium Talk ABOUT IT ALL about nothing 
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МАЙНОВА ШКОДА В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОТИПРАВНИХ 

НАСЛІДКІВ 

Анотація. У статті здійснено наукове дослідження майнової шкоди як 

одного із видів кримінально-протиправних наслідків. Систематизовано 

кримінальні правопорушення, обов’язковою ознакою об’єктивної сторони яких є 

наслідки у виді майнової шкоди або загрози настання такої шкоди. Встановлено, 

що досить часто саме наявність майнової шкоди у певному розмірі зумовлює 

визнання того чи іншого діяння кримінальним правопорушенням певного виду 

або слугує для диференціації кримінальної відповідності шляхом виділення 

кваліфікованих та особливо кваліфікованих складів кримінальних 

правопорушень. При цьому майнова шкода визначається в кожному конкретному 

випадку виходячи з оцінки усіх обставин справи.  

Досліджено, що при визначенні виду та розміру майнової шкоди як 

кримінально-протиправного наслідку в першу чергу потрібно використовувати 

цивільно-правове розуміння даного поняття. Встановлено, що в теорії 

кримінального права існують два кардинально різні підходи щодо включення до 

складу майнової шкоди упущеної вигоди, яка не є прямим матеріальним збитком. 

Проаналізовано механізм заподіяння майнової шкоди об’єкту кримінально-

правової охорони. Переважно він полягає у розриві суспільних відносин щодо 

правомочностей власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним 

йому майном. Констатовано, що досить часто реалізація таких правовідносин 

неможлива в результаті прямого кримінально-протиправного впливу на майно 

(наприклад, його викрадення), чи опосередкованого впливу на майно (наприклад, 

заволодіння при шахрайстві) як предмет кримінального правопорушення. 

Проаналізовано спосіб заподіяння майнової шкоди у тих випадках, коли винна 

особа не виконує своїх зобов’язань, визначених договором або законом. Також 

проведено розмежування майнової шкоди у вигляді реальних збитків від інших 

видів шкоди, що може бути заподіяна в результаті вчинення кримінального 
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правопорушення. Вказано на найбільш типові методики розрахунку розміру 

завданої майнової шкоди в грошовому еквіваленті.  

Ключові слова: майно, реальні збитки, упущена вигода, майнові втрати, 

доходи.  
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PROPERTY DAMAGE IN THE SYSTEM OF CRIMINAL AND ILLEGAL 

CONSEQUENCES 

 

Abstract. The article carries out a scientific study of property damage as one of the 

types of criminal consequences. The system of criminal offenses is systematized, the 

obligatory sign of the objective side of which is the consequences in the form of 

property damage or the threat of such damage. It is established that quite often the 

presence of property damage in a certain amount determines the recognition of an act as 

a criminal offense of a certain type or serves to differentiate criminal liability by 

allocating qualified and especially qualified corpus delicti. In this case, property damage 

is determined in each case, based on an assessment of all the specific circumstances of 

the case. 

It is investigated that in determining the type and amount of property damage as a 

criminal offense, first of all it is necessary to use the civil law understanding of this 

concept. It is established that in the theory of criminal law there are two radically 

different approaches to the inclusion in the property damage of lost profits, which is not 

a direct material damage. The mechanism of causing property damage to the object of 

criminal protection is analyzed. Mostly it consists in the rupture of social relations of 

possession, use and disposal of the owner of the property belonging to him. It is stated 

that quite often the implementation of such legal relations is impossible as a result of 

direct criminal-illegal influence on property (for example, its theft), or indirect influence 

on property (for example, possession by fraud) as a subject of a criminal offense. The 

method of causing property damage in those cases when the guilty person does not 

fulfill its obligations under the contract or law is analyzed. A distinction was also made 

between property damage in the form of real damages from other types of damage that 

may be caused as a result of committing a criminal offense. The most typical methods 

of calculating the amount of property damage in cash are indicated. 

Keywords: property, real losses, lost profit, property losses, income. 
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Постановка проблеми. Крадіжки, грабежі, розбої, вимагання, знищення або 

пошкодження майна, різного роду шахрайства, ухилення від сплати аліментів, 

податків та багато інших кримінальних правопорушень завдають майнової шкоди, 

що полягає в позбавленні власника належних йому цінностей, грошей, іншого 

майна та матеріальних благ, неотриманні доходів, податків, платежів тощо. 

Загалом, злочинні посягання, що реально заподіюють майнову шкоду, або такі, у 

яких така шкода є різновидом іншого за юридичною формою наслідку, 

передбачено у досить великій кількості статей Особливої частини Кримінального 

кодексу України. Зокрема, поняття «значна майнова шкода» як наслідок вчинення 

особою кримінального правопорушення є у диспозиціях чотирьох статей (ч. 3 ст. 

110-2, ч. 1 ст. 192, ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 258-5 КК України). Окрім поняття значної 

майнової шкоди, законодавець як кваліфікуючі чи особливо кваліфікуючі ознаки 

також використовує поняття «майнова шкода у великих розмірах» (ч. 3 ст. 189, ч. 

2 ст. 192, ч. 3 ст. 265, ч. 3 ст. 265-1, ч. 1 ст. 270, ч. 1 ст. 270-1 КК України) та 

«майнова шкода в особливо великих розмірах» (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 

270, ч. 3 ст. 270-1 КК України). Але при цьому досить часто поняття «майнова 

шкода» є оціночним в залежності від наявності або примітки до статті КК 

України, в якій законодавець конкретизує розмір заподіяної шкоди, або 

відповідних визначень щодо заподіяної майнової шкоди, які містяться в інших 

нормативно-правових актах чи відповідних судових роз’ясненнях. У більшості 

складів кримінальних правопорушень, об’єктивна сторона яких характеризується 

наслідками у виді заподіяння майнової шкоди, така шкода обраховується шляхом 

вказівки на неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Також в багатьох 

випадках поняття «майнова шкода» у диспозиції статті не згадується, але 

однозначно випливає з її розуміння. Зокрема, це може бути в окремих випадках, 

коли для опису суспільно небезпечних наслідків кримінального правопорушення 

використовується поняття «інші тяжкі наслідки» (наприклад статті 194-1, 206 КК 

України). В нормах Загальної частини КК України майнова шкода враховується 

при кваліфікації обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння, 

при визначенні можливості звільнення особи від кримінальної відповідальності, 

при призначенні покарання, при встановленні розміру штрафу, що має бути 

призначений за вчинення кримінального правопорушення тощо. 

Зміст цього наскрізного кримінально-правового поняття, його сутність, 

структура, різновиди та значення й досі викликають серйозні проблеми як на 

законодавчому рівні, так і на рівні теорії кримінального права та судової 

практики. Зокрема, аналіз практики застосування кримінального закону свідчить, 

що необхідне уточнення розміру шкоди, що лежить в основі розмежування 

злочинних і незлочинних діянь, а також при розмежуванні кваліфікуючих 

обставин. Певної уніфікації потребують способи опису майнової шкоди. Також 
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самостійну кримінально-правову проблему утворює оцінка суспільно 

небезпечних наслідків, пов’язаних з упущеною вигодою для потерпілого.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розроблення 

досліджуваної проблематики внесли такі вчені як П.С. Берзін, В.І. Борисов,      

Л.П. Брич, Л.М. Демидова, Р.І. Лемеха, Р.Л. Максимович, І.І. Митрованов,        

А.А. Музика, В.О. Навроцький, С.І. Остапенко, Є.Л. Стрельцов, А.В. Семенюк-

Прибатень, В.Б. Харченко, С.С. Яценко та інші правознавці.  

Метою статті є проведення аналізу кримінально-протиправних наслідків у 

виді майнової шкоди як наскрізного кримінально-правового поняття та явища 

реальної дійсності, а також осмислення теоретичних і практичних проблем, 

пов’язаних з визначенням майнової шкоди. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «майнова шкода» в юридичній науці 

розуміється як будь-яке знецінення особистого чи майнового блага, що 

охороняється правом, як сукупність несприятливих для особи, якій вона завдана, 

особистих майнових наслідків [1, с. 729]. П.С. Берзін вказує, що поняття майнової 

шкоди позначає негативні зміни в об’єкті кримінально-правової охорони, що 

впливають на майновий стан потерпілого. На його думку, поняття майнової 

шкоди є показником суспільної небезпечності вчиненого винним злочину певного 

виду чи його окремого різновиду [2, с. 8].  

Майнова шкода досить часто виконує функцію диференціації кримінальної 

відповідальності, якщо її різновиди передбачені законодавцем як ознака простого, 

кваліфікованого чи особливо кваліфікованого складу кримінального 

правопорушення. Однак фундаментальне значення майнової шкоди як 

кримінально-правового поняття полягає в тому, що вона є видом суспільно 

небезпечного наслідку. Тому залежно від конструкції статей кримінального 

закону вона може бути обов’язковою ознакою об’єктивної сторони кримінального 

правопорушення з матеріальним складом.  

Зважаючи на те, що поняття «майнова шкода», як і поняття «майно» є 

поняттями цивільного права, тому кримінально-правове тлумачення майнової 

шкоди слід першочергово співвідносити з цивільно-правовим розумінням даного 

терміну.  

У сфері цивільного права майном як особливим об’єктом вважаються окрема 

річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки (ст. 190 Цивільного 

кодексу України). Традиційно до майна відносять речі, грошові кошти, цінні 

папери. Майно може бути рухоме і нерухоме. До рухомого майна належать 

валютні цінності, грошові кошти, засоби виробництва, культурні цінності, 

вироблена продукція, транспортні засоби тощо. Нерухомим майном є земельні 

ділянки, будівлі, споруди та об’єкти електроенергетики. Нерухоме майно не може 

бути предметом викрадення, тобто кримінальних правопорушень, передбачених 
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статтями 185-187 КК України. Однак воно може виступати предметом 

кримінальних правопорушень, передбачених статтями 189-191, 194-197-1 КК 

України.  

Відповідно до ч. ст. 22 ЦК України є два види майнової шкоди: 

1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, 

а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 

порушеного права (реальні збитки);  

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її 

право не було порушене (упущена вигода) [3]. 

При визначенні поняття «збитки» доцільно використовувати формулу, 

запропоновану ще римськими цивілістами, відповідно до якої майновою шкодою 

(збитками) вважалося обчислене в грошах будь-яке зменшення наявного майна та 

інше ущемлення майнового інтересу однієї особи, заподіяне протиправними 

діями іншої особи, яке складається з втрат наявного та втраченої вигоди [4, с. 46]. 

Реальні збитки традиційно поділяють на прямі – вони полягають у вартості 

майна, що було втрачене власником в результаті вчиненого кримінального 

правопорушення (наприклад – вартість викрадених ювелірних прикрас, 

транспортного засобу тощо) та побічні збитки – додаткові витрати, які понесла 

постраждала сторона [5, с. 336]. Наприклад, при умисному знищенні чужого 

майна шляхом підпалу прямі збитки – це втрати, що пов’язані зі знищенням або 

пошкодженням майна вогнем, водою при гасінні. А побічні збитки – це оцінені у 

грошовому вираженні витрати на гасіння пожежі та ліквідацію її наслідків, у тому 

числі на відбудову об’єкта, що був знищений чи пошкоджений. 

Майнова шкода у вигляді реальних збитків відрізняється від інших видів 

шкоди (в першу чергу фізичної та моральної) тим, що її можна точно визначити у 

грошовому еквіваленті. Водночас майнова шкода може виникати не тільки в 

результаті посягання на майно, а й при посяганні на особу [6, с. 24]. Зокрема, коли 

було вчинене злочинне посягання на здоров’я особи, в результаті чого 

постраждалий втрачає заробіток у зв’язку з хворобою, здійснює витрати на 

лікування тощо. 

Реальні збитки мають подвійну правову природу - економічну і юридичну. 

Економічна полягає у тому, що збитки – це негативні наслідки у формі зменшення 

майнових благ. Юридична природа збитків полягає у порушенні певних 

правовідносин власності. При цьому постраждала особа має право вимагати від 

винної особи відшкодування таких збитків. 

На відміну від реальних збитків, фактичну вартість яких можна виявити на 

основі оцінки прямих майнових втрат, завданих особі, втрачена вигода полягає у 

неотриманих доходах.  

Дохід  є  поняттям  економічним.  Як   економічна  категорія  дохід позначає  
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збільшення активів і зменшення зобов’язань певної особи, що призводить до 

збільшення власного капіталу. У валовий дохід включають виручку, грошові 

надходження від продажу товарів і послуг, виконання робіт, продажу майнових 

цінностей, відсотки, одержані за рахунок надання грошей у кредит, інші грошові 

та матеріальні надходження. Відповідно до ст. 142 Господарського кодексу 

України прибуток (дохід) суб’єкта господарювання є показником фінансових 

результатів його господарської діяльності, який визначається шляхом зменшення 

суми валового доходу суб’єкта господарювання за певний період на суму валових 

витрат і суму амортизаційних відрахувань [7]. 

Майнова шкода від кримінального правопорушення також може бути 

комбінованою – у вигляді прямих втрат і неотримання належного доходу 

(наприклад винна особа шахрайським шляхом вилучила у потерпілого земельну 

ділянку, в результаті чого була припинена сільськогосподарська підприємницька 

діяльність останнього).  

Однак у теорії кримінального права триває дискусія довкола питання щодо 

того, чи може майнова шкода полягати у втраченій вигоді? З цього питання існує 

два підходи. Відповідно до першого існує можливість включення до обсягу 

матеріальної шкоди не лише прямих матеріальних збитків, а й неотриманих 

доходів. Автори другого підходу не визнають втрачену вигоду істотною шкодою 

[8, с. 245].  

В абз. 4 п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 

р. № 15 «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових 

повноважень» пояснюється, що «при вирішенні питання про те, чи є заподіяна 

шкода істотною, слід також урахувати розмір упущеної вигоди» [9]. Отже це 

означає, що в окремих випадках заподіяна кримінальним правопорушенням 

майнова шкода встановлюється з урахуванням не тільки реальних втрат 

потерпілого, а й упущеної вигоди (недоодержання належного).  

Загалом  видається, що друга позиція все ж є більш виправданою, оскільки 

втрачена вигода не є прямою шкодою. Окрім того, на момент вчинення 

кримінального правопорушення відповідний дохід, який особа повинна була в 

майбутньому одержати, ще не перебував у її фактичному володінні. Тому 

неодержані доходи, за умови реальності їх одержання, повинні визнаватись 

предметом цивільного позову. При цьому загальна сума стягнення за цивільним 

позовом може бути більшою (якщо окрім вартості викраденого майна, 

відшкодуванню також підлягають витрати на відновлення пошкодженого майна) 

або меншою (якщо частина викраденого майна була повернена винною особою) 

за розмір завданих збитків [4, с. 47].  

Однак в окремих складах кримінальних правопорушень майнова шкода все ж 

може виступати й у формі упущеної вигоди, зважаючи на конструкції їх 
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об’єктивної сторони (наприклад, кримінальні правопорушення  у сфері 

інтелектуальної власності – ст.ст. 176, 177 КК України).  

Також видається, що упущена вигода може стати результатом невиконання 

своїх обов’язків одним із суб’єктів майнових правовідносин. Механізм заподіяння 

шкоди правоохоронюваному об’єкту тут зводиться до того, що один із учасників 

суспільних відносин, будучи наділеним обов’язком виконувати певні дії 

майнового характеру на користь іншого учасника цих же відносин, не виконує 

такі обов’язки. При цьому наслідки, які настали, за своїм характером відносяться 

до майнових. Особливість цього виду майнової шкоди полягає в тому, що винний 

нічого не вилучає у потерпілого, його майно не збільшується, але він 

неправомірно залишає собі те, що він повинен був передати потерпілій особі 

відповідно до обов’язків, покладених на нього законом. Класичним прикладом 

такої шкоди є суспільно небезпечні наслідки, що настають в результаті ухилення 

від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК України), від сплати податків 

(ст. 212 КК України).  

Також слід звернути увагу на статті, обов’язковою ознакою об’єктивної 

сторони яких є не майнова шкода у вигляді реальних збитків або упущеної 

вигоди, а лише загроза заподіяння майнової шкоди - ч. 1 ст. 258 КК України 

(загроза заподіяння значної майнової шкоди), ч. 1 ст. 265-1 КК України (загроза 

заподіяння майнової шкоди у великому розмірі). У даних складах кримінальних 

правопорушень суспільна небезпечність полягає у самій лише погрозі заподіяння 

майнової шкоди.  

 Діють різні методики розрахунку розміру заподіяної майнової шкоди в 

грошовому еквіваленті з врахуванням вартості майна. Найчастіше вартість майна 

визначається за роздрібними (закупівельними) цінами, що існували на момент 

вчинення кримінального правопорушення, а розмір відшкодування завданих  

збитків - за відповідними цінами на час вирішення справи в суді. За відсутності 

зазначених цін на майно його вартість може бути визначено шляхом проведення 

відповідної експертизи [10].  

Однак в окремих статтях взагалі не визначені жодні критерії визначення 

розміру заподіяної шкоди (наприклад, ст.ст. 347, 352, 378, 399, 411-413 КК 

України) Тому для кваліфікації відповідних кримінальних правопорушень сума 

заподіяної шкоди не має важливого значення. 

Висновки. Майнова шкода – це наслідки кримінального правопорушення, 

що мають грошову форму та полягають у безпосередньому обмеженні 

матеріального блага особи, у позбавленні її можливості одержати заплановані 

доходи, а також у понесенні особою будь-яких додаткових майнових витрат. 

Майнова шкода є одним із видів матеріальної шкоди, однак змістовне 

наповнення  цих  понять  різне,  тому  що  поняття «матеріальна шкода» є значно  
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ширшим, ніж майнова шкода і включає також фізичну шкоду. 

У багатьох кримінальних правопорушеннях майнова шкода власнику майна 

заподіюється шляхом безпосереднього впливу на майно, зокрема шляхом його 

протиправного вилучення у власника, в результаті чого він втрачає можливість 

нам володіти і користуватись, та очевидно і розпоряджатись. При цьому фізично 

майно може не зазнавати жодних змін чи пошкоджень (наприклад, викрадені 

грошові кошти або транспортні засоби злочинцем не знищуються і не 

пошкоджуються). Способи заподіяння майнової шкоди можуть полягати у 

виключенні (вилучення, знищення) певних предметів із сфери суспільних 

відносин; їх пошкодженні тощо. Додатково також слід виділяти загрозу 

заподіяння майнової шкоди в результаті знищення чи пошкодження майна. 

Характер і розмір майнової шкоди в першу чергу залежить від об’єкта  

кримінального правопорушення та предмета, відносно якого вчиняється діяння. 

Розмір майнової шкоди досить часто впливає на диференціацію кримінальної 

відповідальності, впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та на 

диференціацію покарання. Крім того, визначення майнової шкоди має важливе 

правове значення для відновлення порушених прав потерпілого.  

Для оптимізації використання поняття «майнова шкода» у різних 

термінологічних позначеннях його доцільно використовувати лише у тих складах 

кримінальних правопорушень, де наслідки носять виключно майновий характер і 

їх можна чітко встановити. У тих же випадках, коли наслідки кримінального 

правопорушення можуть бути комбінованими (шкода майнового (матеріального) і 

нематеріального характеру) доцільно використовувати поняття «істотна шкода».  
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ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА У ЖИТЛОВИХ 

ПОЛІТИКАХ КРАЇН СВІТУ 

Анотація. Житлове питання було і залишається одним з найбільш важливих 

для людей у всьому світі. Мільйони домогосподарств не мають змоги вирішити 

проблему відсутності у них житла на ринкових умовах, відтак держави постають 

перед необхідністю створення механізмів соціального житла для своїх громадян. 

Фінансові механізми створення соціального житла у різних країнах є доволі 

диверсифікованими, але спрямовані вони на досягнення однієї мети. Тому 

виникає потреба наукового опрацювання системи нормативно-правових актів у 

галузі житлової політики, яка б регулювала форми, зміст і ключові аспекти 

практичного впровадження житлових політик, спрямованих на створення й 

використання соціального житла як форми забезпечення житлом громадян, що не 

можуть вирішити своє житлове питання самостійно, та дослідження їхнього 

впливу на розвиток і захист житлових прав громадян, переосмислення їхньої 

філософсько-правової парадигми. У статті зроблено аналіз досвіду розвинених 

країн регіону Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй у 

сфері соціального житла. Наведено основні форми і приклади соціального житла. 

Проаналізовано керівні принципи, якими керуються держави при розробці 

державних стратегій в області соціального житла, підходи до реалізації 

державних та регіональних політик в галузі та методи розподілу такого житла між 

громадянами, які потребують вирішення житлового питання. Розглянуто форми 

користування житлом в різних країнах світу шляхом проведення порівняльного 

аналізу видів житлового фонду у їх сукупному співвідношенні. Недостатність 

соціального житла в достатній кількості створює нерівності серед людей у всьому 

світі, навіть в розвинених країнах, що призводить до соціальних сегрегацій та 

стоїть на заваді сталого розвитку. Тому, вкрай необхідним є вивчення досвіду 

країн, які досягли зночного прогресу в сфері забезпечення соціальним житлом 

окремих категорій громадян, які не в змозі вирішити житлове питання 

користуючись лише ринковими умовами, поширення даного досвіду та наукове 
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опрацювання проблеми. Дослідження має на меті проаналізувати чинний стан 

забезпечення соціальним житлом громадян у провідних країнах та розглянути 

визначення соціального житла, які застосовуються.    

Ключові слова. Житлова політика, соціальне житло, доступне житло, 

будівництво житла, механізми забезпечення житлом, житловий фонд. 
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CONCEPTS AND FORMS OF SOCIAL HOUSING IN HOUSING POLICIES OF 

THE WORLD 

  

Abstract. The housing issue has been and remains one of the most relevant issues 

for people around the world. Millions of households are unable to solve the problem of 

lack of housing on market terms.Consequently, countries are faced with the need to 

create mechanisms for social housing for their citizens. The financial mechanisms for 

creating social housing in different countries are quite diversified, but they are aimed at 

achieving one goal. Therefore, there is a need for the scientific study of the system of 

regulations in the field of housing policy, which would regulate the forms, content and 

key aspects of practical implementation of housing policies aimed at creating and using 

social housing as a form of housing for citizens who cannot solve their housing 

problems, and research of their influence on the development and protection of housing 

rights of citizens, rethinking their philosophical and legal paradigm. The article analyzes 

the experience of developed countries in the region of the United Nations Economic 

Commission for Europe in the field of social housing. The main forms and examples of 

social housing are given. The guiding principles that direct states in developing state 

strategies in the field of social housing, approaches to the implementation of state and 

regional policies in the field and methods of distribution of such housing among citizens 

in need of housing were analyzed. The forms of housing use in different countries of the 

world were considered by conducting a comparative analysis of the types of housing 

stock in their aggregate ratio. Insufficient social housing creates inequalities among 

people around the world, even in developed countries, leading to social segregation and 

hampering sustainable development. Therefore, it is essential to study the experience of 

countries that have made progress in providing social housing for certain categories of 

citizens who are unable to solve the housing problem using only market conditions, the 

dissemination of this experience and scientific study of the problem. The study aims to 

analyze the current state of social housing in leading countries and to consider the 

definitions of social housing that are used. 
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Постановка проблеми. Кожна країна прагне створити сприятливі умови для 

життя і розвитку своїх громадян. Проблема забезпечення житлом соціально 

вразливих, незаможних громадян є глобальною і актуальною навіть для 

розвинених держав світу. Стрімкий процес урбанізації посилює проблему з 

житлом у великих містах. Реалізація програм соціального житла покликана 

скоротити нерівність між людьми у забезпеченні природного права кожного на 

достатній життєвий рівень. В Україні інститут соціального житла фактично 

відсутній, тому є необхідність вивчення світового досвіду створення житла для 

окремих категорій громадян і відповідно – формування достатнього фонду 

доступного соціального житла. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливі аспекти формування і 

реалізації програм соціального житла як механізмів забезпечення громадян 

доступним житлом досліджувалися такими українськими вченими, як О. 

Непомнящий, О. Кучеренко, В. Ніколаєв, В. Фатула та іншими. 

Мета статті. У статті пропонується дослідити поняття соціального житла, 

закріплене у житлових політиках держав світу, механізми розподілу такого житла 

і дійсний стан житлового фонду у країнах регіону Європейської Економічної 

Комісії Організації Об’єднаних Націй. 

Методологічний інструментарій обрано з урахуванням поставленої мети, 

специфіки предмета і об’єкта дослідження через системний порівняльно-правовий 

аналіз світової практики у сфері соціального житла, дослідження ефективності 

чинних форм з урахуванням економічних і правових аспектів. 

Виклад основного матеріалу. У багатьох країнах світу, особливо після 

Другої світової війни, гостро постала проблема забезпечення житлом їхніх 

громадян і загалом осіб, що мешкають на відповідних територіях. Кожна держава 

має власні особливості в підходах до формування й реалізації житлової політики. 

Для України важливими є дослідження і впровадження наукових та практичних 

підходів держав у питаннях реалізації права кожного індивіда, що відповідає 

певному визначеному переліку встановлених законом норм, на забезпечення його 

житлом на території нашої держави. Формування методології і практики 

застосування системи механізмів різних рівнів державного управління країн світу 

може відіграти важливу роль у питаннях формування і реалізації житлової 

політики України [1].  

Ідею рівності та рівної гідності людей як одного з основних правових 

принципів висловлював Мартін Лютер (1483-1546). Він вважав, що держава 

створена для вирішення тих завдань, які не вирішує церква як соціальний інститут [2]. 
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Погляди й підходи до формування і реалізації житлової політики та захисту 

житлових прав громадян у країнах світу різняться, але переважно держави 

формують свої житлові стратегії і політики, орієнтовані на конкретні умови й 

результати, яких планується досягти. Майже всі країни, особливо економічно 

розвинені, надають у тій чи іншій формі підтримку громадянам, які не мають 

засобів для забезпечення себе мінімальними житловими умовами. 

Поняття доступного житла, достатнього житла, достойного житла, 

соціального житла країни світу трактують по-різному, але повсюди ці поняття в 

тій чи іншій мірі формують напрямки реалізації політики у сфері захисту базових 

прав громадян.  

Основними викликами на шляху досягнення бажаних результатів у 

забезпеченні житлових прав громадян, які спостерігаються у майже всіх країнах 

світу, є потреба в достатньому житлі, що постійно зростає, та недостатній рівень 

фінансування житлової політики. Процес глобальної урбанізації потребує 

розробки нових житлових стратегій, спрямованих на створення додаткових 

житлових об’єктів у містах і недопущення негативних наслідків у сфері захисту 

довкілля, збереження культурної спадщини, забезпечення достойних і 

комфортних умов проживання в містах та соціальної сегрегації. 

За даними ООН, до 2050 року в містах мешкатимуть дві третини людства, 

тобто 6,5 мільярдів жителів планети. Це потужний виклик для збереження 

екосистеми Землі [3]. 

Загальноприйняті принципи розподілу соціального житла можна розділити 

на три категорії: універсальна – коли розподіл соціального житла відбувається 

незалежно від обмежень за рівнем доходів, цільова – розподіл відбувається на 

підставі встановленого рівня доходів домогосподарства, і залишкова, за якої 

розподіл житла здійснюється на користь визначених, вразливих або особливих 

груп. 

Дослідження Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних 

Націй свідчать, що більшість держав-членів Європейської Економічної Комісії 

Організації Об’єднаних Націй схильні до залишкової моделі надання соціального 

житла. Загальна тенденція, що переважає в регіоні після світової фінансової кризи 

2008-2009 років, свідчить про підвищення уваги до переоцінки чинних механізмів 

фінансування і розподілу соціального житла та забезпечення витратоефективності 

і відповідності трансформаційним тенденціям на ринку. У більшості країн 

Східного партнерства триває вивчення і апробація нових фінансово-кредитних 

механізмів забезпечення достатньої кількості доступного соціального житла. 

Робляться кроки до розвитку державного-приватного партнерства у житловій 

сфері. Зберігається тенденція і стала практика співпраці з міжнародними 

фінансовими інституціями. 
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Відповідно до керівних принципів формування сучасної житлової політики, 

житло є комплексним продуктом. Доступ до достойного, доступного житла має 

значення для реалізації інших прав громадянина, а саме права на здоров’я, освіту, 

роботу. Доступ до достойного житла мінімізує ризики всіх форм сегрегації. 

Формування політик у сфері соціального житла має чітку взаємодію з 

національними системами надання соціальної допомоги.   

Стандарти і підходи до формування й реалізації соціального житла в країнах 

світу різняться, але їхня сутність має спільні риси і є однією з форм користування 

житлом для окремих, встановлених національними законодавствами категорій 

громадян. У будь-якому разі, форма користування житлом пов’язана з державною 

або муніципальною підтримкою. Така підтримка може полягати в пільгових 

ставках за іпотечними кредитами, пільговій вартості оренди або частковій 

компенсації вартості житла чи комунальних послуг. 

Розглянемо декілька прикладів житлових політик у різних державах в частині 

визначення поняття і форм соціального житла. 

У Австрії відсутнє законодавчо закріплене поняття соціального житла, проте 

існують різні форми надання житла поза ринком для окремих соціально 

вразливих категорій громадян. 

У Великобританії соціальне житло – це орендне житло з помірною платою 

для громадян, фінансово не спроможних сплачувати ринкову оренду плату, 

переважно воно належить муніципалітетам. 

У Німеччині є поняття «цільове житло» - це фінансово доступне житло, яке 

тимчасово субсидується державою. 

Соціальне житло у Франції має назву «житло з помірною орендною платою».  

У Данії «суспільне житло» поділяється на три основні групи за категоріями 

громадян, для допомоги яким воно призначене: соціальне житло сімейного типу, 

соціальне житло для перестарілих і соціальне житло для молоді.  

У Сполучених Штатах Америки використовується термін «державне житло».  

Користуються таким житлом сім’ї з низькими доходами і перестарілі. 

Поняття соціального житла в Сербії визначене національним законодавством 

як житло, що надається за підтримки держави відповідно до соціальної та 

житлової стратегій в межах окремих житлових програм домогосподарствам, які не 

мають можливості для придбання житла на ринкових умовах. 

У законодавстві Фінляндії термін «соціальне житло» визначає субсидовані 

державою житлові приміщення з регульованою орендною платою. 

У законодавстві Чеської Республіки відсутнє визначення терміну «соціальне 

житло», натомість існує визначення житла для людей, які не в змозі придбати собі 

житло на вільному ринку. Субсидоване орендне житло призначене для окремих 

цільових груп. 
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Житловий фонд соціального призначення Таджикистану є сукупністю 

будівель державного житлового фонду на підставі угоди про соціальну оренду.  

Як випливає з аналізу визначення поняття соціального житла, в національних 

законодавствах відсутній єдиний підхід і уніфіковані керівні принципи 

формування стратегій соціального житла в країнах регіону Європейської 

Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй. 

1998 року Європейська Федерація соціально-житлового господарства 

запропонувала таке визначення соціального житла: житло, доступ до  якого 

контролюється наявністю правил розподілу, згідно з яким, пріоритет надається  

домогосподарствам, що мають складнощі з придбанням житла на ринку. Та це 

визначення не набуло широкого застосування в міжнародних документах як 

доволі загальне і таке, що не враховує соціально-культурні та економічно 

обґрунтовані відмінності між країнами.  

Соціальне житло не має єдиного визначення, по суті, воно є ключовим 

поняттям, яке використовується урядами і зацікавленими сторонами в обміні 

знаннями в тій частині їхніх житлових систем, яка спрямована на задоволення 

потреб у житлі, що підтримується державою і надається через адміністративні 

процеси, характерні для місцевих контекстів [3]. 

У більшості держав світу соціальне житло – це орендне житло з помірною 

платою, хоча в деяких країнах можлива його купівля або будівництво з 

подальшим набуттям права власності. 

У переважній більшості європейських країн застосовується форма соціальної 

оренди. 

В Іспанії, Кіпрі, Греції соціальне житло надається у вигляді здешевленого за 

державної підтримки житла, яке надходить у продаж для окремих соціальних 

категорій громадян. 

 У деяких країнах діють програми підтримки придбання житла у власність  

через субсидіювання частини іпотечних платежів (Великобританія, Польща, 

Словаччина). У Сполучених Штатах Америки надаються державні гарантії за 

іпотечними кредитами окремим категоріям громадян, що створює можливість 

банкам зменшити розмір першого внеску при наданні іпотечного кредиту. 

Деякі держави надають житло на праві користування без застосування 

поняття оренди та без набуття права власності. 

За даними Європейської Федерації соціально-житлового господарства, 

власниками соціального житла в Європейському Союзі є національні й місцеві 

органи влади, державні компанії, неприбуткові асоціації, кооперативи, благодійні 

установи, приватні комерційні забудовники та інвестори. 

Одним з поширених видів фінансової підтримки соціального житла в країнах 

Європи є субсидії. Субсидії мають завданням як здешевлення вартості 
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комунальних послуг (Угорщина), так і субсидіювання будівництва житла з метою 

здешевлення його вартості для придбання або подальшої здачі в оренду кінцевим 

споживачам (Іспанія). 

Більшість житлових політик країн Європи під соціальним житлом  

інтерпретують все житло, яке використовується відповідно до встановлених 

національними законодавствами правил окремими категоріями громадян та 

надається їм за державної, муніципальної чи іншої підтримки. При цьому 

неправильним буде твердження, що у всіх державах з високою часткою 

приватного житла є низький рівень соціальної підтримки громадян в доступному 

житлі. Деякі держави, впроваджуючи практику вільного розвитку житлового 

сектора на ринкових умовах, передбачають у своїх політиках різні види цільової 

підтримки тих чи інших категорій громадян. Майже всі країни ухвалюють і 

реалізовують житлові програми для громадян, які потребують соціального 

захисту та, відповідно до національного законодавства, мають право на таку 

підтримку. Житлові політики країн світу формуються державами з урахуванням 

потреб у житлі, економічних можливостей та соціально культурних чи історичних 

аспектів. У реалізації житлових політик активну участь відіграють 

муніципалітети, а в окремих країнах на них покладено основну роль у 

забезпеченні громадян доступним житлом. Зазвичай у державах чи окремих 

муніципалітетах створюють уповноважені установи, на які покладено функції 

реалізації житлових програм. Ці установи ведуть облік громадян які мають право 

на житлову допомогу, облік житла соціального призначення, за потреби 

здійснюють залучення фінансування на житлові проекти і безпосередньо 

реалізують державні чи муніципальні житлові програми. 

За даними Європейської Федерації соціально-житлового господарства, 

власниками соціального житла в Європейському Союзі є національні й місцеві 

органи влади, державні компанії, неприбуткові асоціації, кооперативи, благодійні 

установи, приватні комерційні забудовники та інвестори.  

Структура форм користування житлом у деяких країнах має такий вигляд [3]: 

Країна Приватний 

житловий фонд, % 

Приватне орендне 

житло, % 

Різні форми 

соціального або 

доступного  житла, 

% 

Австрія 56 17 27 

Азербайджан 88 17 23 

Албанія 100   

Вірменія 95 1 4 

Білорусія 77 2 21 

Бельгія 68 25 7 

Болгарія 96 0 4 
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Великобританія 66 16 18 

Угорщина 92 3 4 

Німеччина 42 53 5 

Греція 74 20 6 

Грузія 95  5 

Данія 46 20 34 

Ірландія 79 12 9 

Іспанія 85 11 4 

Італія 69 14 17 

Казахстан 97  3 

Канада 69 25 6 

Кіпр 68 14 18 

Киргизстан 97  3 

Латвія 85 14 1 

Литва 97  3 

Люксембург 70 27 3 

Мальта 75 16 8 

Молдова 97  3 

Нідерланди 58 10 32 

Польща 64  36 

Португалія 75 18 7 

Росія 86 10 14 

Румунія 96 1 3 

Сербія 87 11 2 

Словаччина 83 3 14 

США 65 32 3 

Таджикистан 93  7 

Туреччина 68  32 

Узбекистан 98  2 

Україна  93 2 5 

Фінляндія 65 17 18 

Франція 57 22 31 

Хорватія 89 7 4 

Чехія 56 22 22 

Швейцарія 37 49 14 

Швеція 44 35 21 

Естонія 82 8 9 

 

Висновки. Очевидно, що житлові політики різних держав світу є 

диверсифікованими, такими, що демонструють різні підходи до формування 

структури власності та користування житловими фондами. У більшості країн 

переважає приватна форма користування житлом. Слід відзначити, що у державах 

Центральної і Східної Європи чинний показник величини приватного житлового 
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фонду досягнуто через реалізацію масштабних програм приватизації житлового 

фонду. Така ситуація, з одного боку, сприяє становленню і вихованню 

відповідального власника житлового фонду, а з іншого – призводить до 

скорочення житлового фонду соціального призначення, який перебуває в 

управлінні держави чи муніципалітету для забезпечення належних житлових умов 

мешкання соціально незахищених верств населення. Принципи і законодавчо 

врегульовані процеси приватизації житлового фонду не завжди відповідають 

соціально справедливим і економічно обґрунтованим підходам. Соціально 

відповідальна держава має вживати всіх можливих заходів для стимулювання 

формування фонду соціального житла для своїх громадян з метою задоволення 

їхніх природних прав і запобігання виникненню нерівностей у суспільстві. 
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РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Анотація. Питання взаємодії інвестицій та інновацій набуває все більшої 

актуальності за часів реформування української держави з поступовим її 

переходом з постіндустріального суспільства до інформаційного. Іншими 

словами, перехідна економіка України шляхом розвитку електронної держави 

виступає в якості процесу розвитку інноваційної інфраструктури. Основним 

завданням електронної держави є зміцнення відносин між державою та 

суспільством, що сприятиме посиленню громадського контролю за органами 

публічної влади, тоді як останні матимуть можливість виконувати свої 

повноваження оперативно, ефективно та результативно. Метою інвестицій в 

людський капітал є удосконалення діяльності органів публічної влади в рамках 

євроінтеграційних прагнень України. Останні в свою чергу потребують 

утворення єдиної системи електронної взаємодії між представниками публічного 

та приватного секторів, що в подальшому зробить їх діяльність прозорою та 

доступною кожному громадянинові України. 

Час, коли в органах публічної влади кур’єри постійно працювали на користь 

адресатів службових документів, а представники відповідних органів з 

нетерпінням очікували своєї черги одержання надісланих документів через 

канцелярію, минув. А оскільки реформування системи державного управління 

спрямовано на розвиток тих чи інших галузей діяльності, воно передбачає 

перетворення старої галузевої системи у нову, що потребує вкладення певної 

суми коштів в інноваційні об’єкти. До них можна віднести будівництво / 

реконструкцію закладів  освіти,  науки,  культури,  охорони  здоров’я,  соціальної 
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допомоги, туризму, спорту, а також благоустрій територій. 

Разом з тим, реалізація корисних для суспільства та вигідних для держави 

інвестиційних проектів в інновації потребує розвитку системи електронного 

урядування, яка б забезпечувала проходження всіх етапів інвестиційного процесу 

на засадах відкритості та прозорості. Тут інформація про зініційований певною 

установою інвестиційний проект має бути відома кожному громадянинові 

України, який через сайт того чи іншого органу публічної влади матиме 

можливість ознайомитись з інформацією про інвестиційний проект, 

проконсультуватись з питань щодо його реалізації і взяти участь в обговоренні. 

Ключові слова: інвестиції, людський капітал, інновації, інформація, 

інформаційне суспільство, електронне урядування, електронна держава. 
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THE ROLE OF INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL IN THE 

DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY 

Abstract. The issue of the interaction between investments and innovations is 

becoming increasingly important during the reform of the Ukrainian state with its 

gradual transition from the post-industrial to the information society. In other words, 

Ukraine’s transition economy through the development of the electronic state acts as a 

process of the development of the innovation infrastructure. The main task of the 

electronic state is to strengthen relations between the state and society, which will better 

public oversight over public authorities, while the latter will be able to exercise their 

powers promptly, efficiently and effectively. The purpose of the investment in human 

capital is to improve the activities of public authorities in the framework of Ukraine’s 

European integration aspirations. The latter, in turn, require the formation of a single 

system of electronic interaction between representatives of the public and private 

sectors, which in the future will make their activities transparent and accessible to every 

citizen of Ukraine. 

Gone are the days when couriers in public authorities constantly worked for the 

recipients of official documents, and the representatives of relevant authorities were 

looking forward to receiving their documents through the office. And since the reform 

of the public administration system is aimed at the development of certain industries, it 

involves the transformation of the old industry system into a new one, which requires 
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investing a certain amount of funds in innovative facilities. These include the 

construction / reconstruction of educational, scientific, cultural, health care, social 

assistance, tourism, sports, and landscaping facilities. 

At the same time, the implementation of useful for society and beneficial for the 

state investment projects in innovations requires the development of the electronic 

governance system that would ensure the passage of all stages of the investment process 

on the basis of openness and transparency. Here, the information about the investment 

project initiated by a certain institution should be known to every citizen of Ukraine, 

who will have the opportunity to read the information about the investment project, 

consult on its implementation and participate in discussion through the relevant website 

of a public authority. 

Keywords: investments, human capital, innovations, information, information 

society, electronic governance, electronic state. 

Постановка проблеми. Людський капітал є важливим фактором впливу на 

рівень життя населення, оскільки збільшення кількості робочих місць сприяє 

зміцненню, з одного боку, економічної системи, завдяки чому держава матиме 

можливість вкладати кошти у важливі для суспільства інноваційні об’єкти, з 

іншого – здорового суспільства за рахунок одержання населенням необхідних 

видів послуг високої якості від реалізованих інноваційних об’єктів. 

Відповідно, першоджерелом розвитку людського капіталу є освіта, завдяки 

якій представники суспільства можуть за власним вибором одержати професію в 

інших галузях діяльності, а саме: охорони здоров’я, культури, соціального захисту, 

туризму, спорту та ін. [1, С. 346]. Тут освіта слугує фактором розвитку науки і, 

отже, науково-технологічного прогресу, який дозволяє надавачам необхідних 

послуг задовольняти як інформаційні, так і фізіологічні потреби населення, що 

зрештою породжує в одержувачів цих послуг потреби у професійному навчанні та 

спонукає їх удосконалювати рівень знань та навичок і, отже, вступати до 

престижних закладів вищої освіти. Це надає громадянам можливості 

працевлаштовуватись у престижні установи в тій чи іншій галузі з метою 

здійснення діяльності, яка сприятиме розвитку людського капіталу. 

Сьогодні основна проблема надання освітніх послуг полягає в організації 

самого освітнього процесу з боку як органів публічної влади, які здійснюють 

управління в сфері освіти, так і працівників закладів освіти. Це стосується в 

першу чергу розробки положень про систему навчання та процес оцінювання 

учнів, слухачів та студентів тих чи інших закладів освіти, особливо в умовах 

пандемії COVID-19, коли зростають потреби у створенні нових і удосконаленні 

існуючих Інтернет-технологій для проведення викладачами занять дистанційно. 

Тут особливо слід звернути увагу на посилення вимог застосування викладачами 
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інтерактивних методів навчання (тестування, ситуаційні завдання, рольові ігри, 

метод малих груп, інтерактивна дошка та ін.) з метою навчити слухачів розуміти 

сутність теоретичних питань [2, С. 1302-1303]. Такий підхід значно зменшить 

рівень плагіату в навчальному процесі та в подальшому дозволить обрати вірний 

шлях до обрання професії й застосовувати набуті теоретичні знання на 

практичному рівні. А це, в свою чергу, значно поліпшить інвестиційний клімат в 

галузях людського капіталу країни. 

Удосконалення системи освіти в Україні потребує реформування системи 

державного управління шляхом впровадження новітньої системи електронного 

урядування як регулюючого інструменту забезпечення прозорого складання та 

виконання органами публічної влади показників економічного і соціального 

розвитку на ряду з потребами населення країни у визначений термін. Тут 

необхідно розглянути питання щодо внесення змін до окремих положень 

Бюджетного та Податкового кодексів України, Законів України та підзаконних 

нормативно-правових актів, які регулюють систему державного управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливі аспекти формування та 

розвитку людського капіталу висвітлюються такими науковцями як М. Дзямулич, 

О. Лотиш, О. Самборська, О. Сахненко, І. Смирнова тощо. Разом з тим, проблеми 

інвестування у людський капітал досліджували такі науковці як В. Лагутін, 

В. Панченко, О. Продіус, А. Чечель та ін. Однак вплив інновацій людського 

капіталу за рахунок вкладених коштів у розвиток електронного урядування, що 

слугуватиме розвитку інформаційного суспільства, залишається мало вивченим та 

потребує проведення подальшого дослідження. 

Мета статті – дослідити особливості інвестування в інновації людського 

капіталу шляхом впровадження системи електронного урядування в органи 

публічної влади в умовах реформування системи державного управління. 

Виклад основного матеріалу. Останні події новітньої епохи в Україні 

зумовили активувати громадську позицію населення по відношенню до органів 

публічної влади, що спонукало державу розробити Стратегію реформування 

державного управління на період до 2021 року, затверджену розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від  24 червня 2016 р. № 474-р [3], в основі якої 

лежить поступовий перехід з паперового формату документування інформації 

стосовно виконання стратегічних планів до електронного. 

Постійні конфлікти, які виникали між державою та суспільством, між 

державним та приватним секторами змусили державу застосовувати заходи  щодо 

підвищення рівня прозорості діяльності суб’єктів управлінських відносин, 

оскільки закритість процесу прийняття рішень органами публічної влади 

породили в суспільства значну недовіру до влади. Це в першу чергу стосується 

прийняття владних рішень щодо реалізації / відхилення тих чи інших 
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інвестиційних проектів, які займають найважливішу позицію у формуванні та 

розвитку соціальної сфери, що охоплює ряд галузей діяльності в напрямку 

задоволення потреб населення країни. 

Відповідно, розвиток стратегічного мислення в представників органів 

публічної влади потребує значного внесення змін до Закону України «Про вищу 

освіту», які передбачатимуть запровадження до спеціалізованих закладів вищої 

освіти електронних систем, що дозволили б майбутнім фахівцям за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» навчитися аналізувати інформацію та з 

урахуванням виявлення негативних факторів впливу спланувати майбутню 

стратегію розвитку таким чином, щоб запобігти їх впливу на розвиток людського 

капіталу в подальшій перспективі. Крім того, це послугує розумінню 

одержувачами освітніх послуг – майбутніми фахівцями за іншими 

спеціальностями міжгалузевої взаємозалежності. 

Так, людський капітал не існує без інвестицій у соціальну сферу, яка включає 

в себе галузі науки, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, туризму та 

спорту, фактором взаємозалежності яких є галузь освіти як першоджерело 

розвитку людського капіталу. Завдяки інвестицій у відповідні галузі люди 

одержують знання та практичні навички, медичні послуги й послуги соціального 

захисту. Все це сприятиме підвищенню продуктивності праці робітників установ 

державного та приватного секторів, що значно впливає на збільшення доходів і, 

отже, рівня життя населення [4, С. 151]. 

Звідси слідує, що аналіз інвестицій у людський капітал потребує виміру 

якості підготовки / перепідготовки фахівців в економічній та соціальній сферах, а 

також кваліфікованого персоналу під час проходження навчання за програмами 

підвищення рівня професійної компетентності. Йдеться про формування 

інтелектуального капіталу, в основі якого лежить розуміння персоналом 

взаємозалежності між економічним, соціальним та екологічним розвитком, що в 

цілому формує сталий розвиток, посилення контролю за яким можливе за умов 

розвитку української держави як електронної [5, С. 66]. 

Таким чином, розглянемо міжгалузеву взаємодію в соціальній сфері, в основі 

розвитку якої лежить галузь освіти (рис. 1). 
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Рис. 1. Освіта як основа формування та розвитку людського капіталу 

Примітка: сформовано автором 

Як видно з рис. 1, освіта є визначальною галуззю, яка формує інші галузі 

соціальної сфери, взаємозалежність яких пояснюється неможливістю їх розвитку 

без інвестування у сферу освіти.  

Так, не існує без освіти науки, як основи розвитку інформаційного 

суспільства, де інформація становить основу формування знань в тій чи іншій 

галузі діяльності, набуття практичних навичок щодо застосування одержаних під 

час навчання знань на практичному рівні і, отже, формування людських відносин 

під час електронної взаємодії.  

З одного боку, наука є поглибленим процесом одержання теоретичних знань, 

в основі яких лежить розуміння взаємозалежності між тими чи іншими явищами / 

процесами, внаслідок чого людина набуває практичних навичок фільтрування 

інформації. Іншими словами, це розуміння людиною того, яка інформація є 

важливою чи неважливою, корисною чи шкідливою для сприйняття адресатами, 

що врешті-решт стає фактором формування культури, від якої залежить 

гармонізація розвитку суспільства. З іншого боку, наука є поштовхом до 

створення нових технологічних можливостей в країні з приводу роботи з 

інформацією за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Це 

спонукатиме органів публічної влади укладати договори з фірмами-виробниками 

програмних забезпечень, впровадження яких дозволить використовувати новітні 

електронні системи для обробки одержаної інформації, подальшого її 

використання під час виконання службових повноважень та надання до інших 
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представників державного та приватного секторів. Адже саме перероблена 

інформація, тобто знання є продуктом відносин між державою та суспільством. 

Так, за допомогою використання спеціалізованих електронних систем підзвітні 

установи (центри) з питань надання соціальної допомоги матимуть можливість 

проводити роз’яснювальну роботу серед більшої частини населення. До цих 

заходів можна віднести пропаганду здорового способу життя; виділення ряду 

проблем негативних наслідків від насильства у сім’ї, цькування з боку вчителів та 

однолітків у закладах освіти, керівництва та колег по роботі; запобігання 

використання Інтернет-джерел із шкідливою для сприйняття інформацією, 

застосування якої сприятиме руйнуванню морально-етичних та культурних 

цінностей як в індивідуума, так і в окремих груп індивідуумів, що зрештою може 

не лише уповільнити сталий розвиток країни, але й надати зворотного ефекту. 

Якщо взяти до уваги галузь культури, яка формує морально-етичні принципи 

відносин у суспільстві, то тут йдеться також про потреби населення щодо 

одержання нових знань про культурні звичаї та традиції різних народів 

зарубіжних країн світу. У цьому випадку розвиток галузі культури сприятиме 

розвитку галузі туризму, завдяки якій людина може подорожувати за кордон за 

рахунок оформлення віз (у разі потреби) та занесення необхідних документів до 

бази даних туристичного агентства з метою подальшої обробки інформації про 

особу та ідентифікації її як туриста під час перетину нею кордону. В такому разі 

впровадження ІКТ в галузь туризму створює зручні умови для закордонних 

поїздок, що дозволяє розширювати кругозір значної частини населення країни на 

основі пізнання культури населення в інших країнах світу. Завдяки цьому людина 

набуватиме вмінь та навичок обробляти та фільтрувати запозичену інформацію в 

процесі здійснення інноваційної діяльності на підприємствах, установах та 

організаціях незалежно від форм власності. Більш того, туристичні подорожі 

сприятимуть проведенню різноманітних спортивних заходів під час активного 

відпочинку (походи в гори, велосипедні екскурсії, запливи та ін.), що значно 

підвищує рівень працездатності людини та зміцнює її здоров’я. 

Говорячи про галузь соціального захисту населення, то тут соціально-

роз’яснювальні роботи сприяють розвитку галузі охорони здоров’я, в основі якої 

мають лежати: недопущення виникнення в представників населення соціально-

небезпечних захворювань внаслідок недодержання ними здорового способу життя 

та використання шкідливої інформації через мережу Інтернет або шляхом 

закупівлі відповідних аудіо- та відеоматеріалів в об’єктах торгівлі; зниження 

рівня стресових обставин під час перебування в закладах освіти та/або виконання 

службових повноважень на робочих місцях, що сприятиме зниженню рівня 

серцево-судинних та онкологічних захворювань, нервових та психічних розладів, 

запобігає порушенню сну, а також виникненню депресій; попередження про 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 3(9) 2021 

285 

спадкові та професійні захворювання та ін. Все це зумовить державу проводити 

реформи в галузі охорони здоров’я, діяльність якої в переважній більшості 

випадків буде спрямована не на усунення вже отриманих негативних наслідків, а 

на їх запобігання в подальшій перспективі. Сюди можна віднести удосконалення 

електронних систем, зокрема eHealth, з метою ведення в закладах охорони 

здоров’я обліку тих чи інших захворювань задля застосування різноманітних 

заходів щодо виявлення факторів їх виникнення та подальшого їх запобігання. 

Поряд із цим має місце й вкладання коштів у створення оздоровчих центрів, де 

проводяться заходи лікувальної фізичної культури, масажні процедури і т. п., в 

тому числі з використанням ІКТ. Все це стане першим кроком до формування 

здорового та працездатного суспільства, представники якого стануть ставитися до 

свого здоров’я з відповідальністю, яка полягає у правильному харчуванні, 

регулярному занятті фізичними вправами та додержанні режиму дня, що також 

дисциплінує людину як такого працівника, що усвідомлює свою відповідальною 

перед державою та суспільством. 

Як бачимо, розвиток людського капіталу відіграє величезну роль у 

формуванні електронної держави як, перш за все, демократичної форми відносин, 

що сприятиме розвитку інформаційного суспільства на засадах створення 

здорової нації країни. Однак людський капітал потребує інноваційних підходів до 

формування, що полягає у збільшенні обсягу інвестування в інноваційні об’єкти 

соціальної сфери за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також 

національних та іноземних підприємств, установ та організацій державної та 

приватної форм власності. Сюди відносяться витрати у: будівництво / 

реконструкцію закладів освіти, науки, культури, туризму, соціальної допомоги, 

охорони здоров’я, спорту, а також надання освітніх, інформаційних, медичних, 

спортивних, туристичних та інших соціальних послуг, включаючи профілактику 

захворювань, дієтичне харчування та поліпшення життєвих умов [6, С. 190-191].   

Разом з тим, регулюючи процес інвестування в інноваційні об’єкти соціальної 

сфери, органам публічної влади необхідно опрацьовувати механізм управління 

людським капіталом, який повинен відповідати меті інвестиційного проекту, 

забезпечувати проведення оцінки ефективності інвестиційного проекту та рівня 

професійної компетентності суб’єктів інвестування, включаючи кількісні та якісні 

показники оцінювання, формувати прогнозні показники з урахуванням можливих 

змін у процесі прийняття управлінських рішень під впливом економічних і 

соціальних факторів (валютний курс, темп інфляції, рівень безробіття та ін.); 

визначати вигоду для інвестора, реципієнта інвестицій, галузі інвестування, 

суспільства та держави [7, С. 52]. 

Крім того, органи публічної влади повинні враховувати основні причини 

виникнення проблем та негативних тенденцій розвитку інноваційної діяльності, 
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що в свою чергу негативно відображається на формуванні людського капіталу. До 

них відноситься: низький рівень державної підтримки інноваційних установ; 

слабка дієвість нормативно-правової бази з питань розвитку інноваційної 

інфраструктури; надмірна складність процедури проведення реєстрації, 

ліцензування, сертифікації об’єктів інвестування, а також системи контролю і 

дозвільної практики на використання новостворених інноваційних об’єктів; 

відсутність стратегічного мислення керівної ланки управління в процесі розробки 

інвестиційних пропозицій щодо вкладення коштів в інноваційні об’єкти, що 

також характеризується низьким рівнем ефективності реалізації державної 

інноваційної політики. Вирішення цих проблем потребує налагодження контактів 

між органами публічної влади, закладами освіти, установами-інвесторами та 

реципієнтами інвестицій [8, С. 65]. 

Враховуючи зазначене, в Україні не вистачає продуманої стратегії з відбору 

інвестиційних пропозицій щодо вкладення коштів в інноваційні об’єкти. Іншими 

словами, під час відбору не враховується мета інвестиційного проекту, яка 

націлює на проведення оцінювання рівня вигоди для держави та суспільства задля 

співвідношення між визначеними показниками. Таке співвідношення і дозволяє 

зробити вимір того, наскільки відповідний проект є інноваційним, що дозволяє 

об’єктивно проводити відбір інвестиційних пропозицій [9]. В такому разі 

стратегічне планування інвестицій повинно включати в себе попереднє 

оцінювання рівня інноваційної спрямованості інвестиційних проектів за якісними 

та кількісними показниками (табл. 1).  

Таблиця 1 

Співвідношення показників оцінювання рівня інноваційної спрямованості 

інвестиційних проектів 

№ 

з/п 

Група 

показників 
Якісні показники Кількісні показники 

1 Ризику Диверсифікація Дисконтна ставка 

2 Ефективності 

Належність проекту до 

інвестиційної програми, 

передбаченої інвестиційною 

стратегією 

Дисконтований чистий прибуток 

Інноваційні рішення Рентабельність інвестицій 

Альтернативи проекту Рентабельність власного капіталу 

Позитивний імідж установи Коефіцієнт сталого зростання 

3 
Інвестиційної 

активності 

Створення стимулів для 

управління 
Збільшення обороту капіталу 

Плинність персоналу установи 
Збільшення доходу на 1 євро 

інвестицій 

Синергізм (співпраця) між Інтенсивність основного капіталу 
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установами 

4 
Фінансової 

стійкості 

Достовірність інформації про 

проект (сертифікація, експертні 

висновки) 

Співвідношення власних та 

позикових джерел фінансування 

5 Відповідності 

Відповідність проекту цілям та 

напрямкам інвестиційної 

стратегії, поточній та 

прогнозованій економічній 

ситуації 

Обсяг інвестицій для залучення 

інвестиційних ресурсів з часом 

Примітка: сформовано автором на основі джерела: [9] 

Як видно з табл. 1, кожна група включає в себе кількісні та якісні показники, 

що взаємозалежать між собою. Так, якщо йдеться про показники ризику, то від 

ефективності здійснення диверсифікації, тобто володіння установою різними 

фінансовими активами, залежить і результат розрахунку дисконтної ставки, яка 

визначає поточну вартість проекту на основі визначення прогнозованих грошових 

потоків, які одержуватиме установа протягом строку реалізації інвестиційного 

проекту з урахуванням тих чи інших факторів впливу (валютний курс, темп 

інфляції та ін.). 

Говорячи про показники ефективності, то, по-перше, якщо інвестиційний 

проект внесений до державної / місцевої цільової програми, що передбачена 

відповідною затвердженою Урядом стратегією розвитку, інвестор матиме більше 

шансів одержати інвестиційний прибуток, оскільки за рахунок державної 

підтримки він менше витрачатиме коштів в інноваційний об’єкт, який зазвичай 

передбачає вкладення великої суми коштів. По-друге, наявність прийнятих 

Урядом рішень відповідності проекту інтересам суспільства та держави тягне за 

собою збільшення рентабельності інвестицій завдяки високому рівню 

інвестиційного попиту на реалізований проект. По-третє, наявність вибору 

найкращих проектів серед існуючих слугує значним фактором ефективності 

використання установою власного капіталу, частина якого передбачена для 

вкладення коштів у реалізацію інвестиційних проектів. По-п’яте, позитивний 

імідж установи забезпечує сталий розвиток, оскільки, користуючись попитом 

населення, її діяльність приносить прибуток і сприяє поповненню дохідної 

частини бюджету за рахунок одержаного нею прибутку. 

Розглядаючи показники інвестиційної активності, то тут величезну роль 

відіграє створення стимулів в установі для управління процесом інвестування, як, 

наприклад, активізація інвестиційної діяльності на основі державно-приватного 

партнерства. Даний стимул значно прискорює процес повернення вкладених 

коштів приватною установою за рахунок збільшення попиту на інвестиційну 

продукцію та зменшення витрат на її реалізацію, тоді як витрати державної 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 3(9) 2021 

288 

установи можуть враховуватися у виконання показників державної / місцевої 

цільової програми і, разом з цим, компенсуватися податковими надходженнями 

від інвестиційного прибутку приватної установи. Крім того, активізація 

інвестиційного процесу як державних, так і приватних установ потребує 

зменшення плинності персоналу, яка характеризується рівнем його 

незадоволеності від умов роботи, через які виникає недоодержання коштів. Для 

цього необхідно налагодити міцну співпрацю між іншими підприємствами, 

установами й організаціями незалежно від форм власності задля набуття досвіду з 

питань підвищення рівня конкурентоспроможності, що зрештою слугуватиме 

фактором збільшення рівня інтенсивності основного капіталу. 

Фінансова стійкість установи є показником відображення достовірності 

інформації про висунуті нею інвестиційні проекти, рівень якої перевіряється 

представниками органів публічної влади, що проводять експертизу результатів 

оцінювання інвестиційних проектів під час процедури реєстрації, з метою 

надання дозволу на їх реалізацію. Тут перевищення позикових джерел 

фінансування над власними означає низьку спроможність установи належним 

чином розподіляти власні кошти на інвестування, що зрештою спричиняє потребу 

у збільшенні запозичених коштів в інших підприємств, установ та організацій 

будь-якої форми власності. А це також відбивається на якості проведення оцінки 

інноваційної спрямованості інвестиційних проектів. 

Також, важливу роль відіграє відповідність проекту цілям та напрямкам 

інвестиційної стратегії на основі зіставлення суми коштів, передбачених у 

стратегічному плані, та обсягу інвестицій, передбачених для залучення установою 

інвестиційних ресурсів з часом. Така процедура дозволяє визначити рівень 

прозорості діяльності суб’єктів інвестування, від якого значною мірою залежить 

рівень ризику недоодержання державою бюджетних коштів у зв’язку з 

використанням установою-інвестором офшорних зон для ухилення від сплати 

податку на прибуток від інвестиційної діяльності, а також неправомірною 

співпрацею з фірмами-виробниками з метою реалізації інвестиційного проекту, 

націленого на вигоду саме цієї установи, а не суспільства та держави. 

Таким чином, запровадження органами публічної влади системи управління 

інформацією стосовно здійснення підприємствами, установами та організаціями 

інвестиційної діяльності, яка повинна відповідати стратегічним цілям держави, 

потребує розробки чіткого стратегічного плану вкладання державою коштів у 

закупівлю необхідних програмних забезпечень задля впровадження їх в цілях 

використання спеціалізованих електронних систем з боку фахівців, які проводять 

експертизу інвестиційних проектів. В такому разі, забезпечення проведення 

органами публічної влади якісної перевірки інвестиційних проектів на рівень 

інноваційної спрямованості потребує цифрової трансформації установи-інвестора 
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(ініціатора проекту) шляхом повномасштабного переходу на цифрову платформу, 

яка надає можливості експертам проводити перевірку зафіксованої інформації про 

інвестиційний проект в процесі використання цієї платформи [10]. 

Отже, вказана вище інформація ще раз підтверджує взаємозв’язок між 

інвестиціями та людським капіталом, здатним впроваджувати інновації в галузі 

діяльності, які охоплює соціальна сфера, здійснюючи управління процесом 

інвестування шляхом використання ІКТ. Все це супроводжується створенням 

електронної держави як основи формування електронної демократії шляхом 

переходу країни до інформаційного суспільства (рис. 2). 

Рис. 2. Людський капітал як фактор розвитку інформаційного суспільства 

Примітка: сформовано автором 

Як видно з рис. 2, інвестиції в людський капітал, що здійснюються за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, забезпечують розвиток 

соціальної сфери, яка включає в себе найважливіші галузі, діяльність яких 

здійснює прямий вплив на рівень життя та добробут населення (освіта, наука, 

культура, туризм, соціальний захист, охорона здоров’я, спорт). Більш того, 

інвестиції в людський капітал забезпечують формування інтелектуального 

капіталу, спрямованого на реалізацію інноваційної продукції за рахунок 

вкладення установами власних та запозичених коштів, що зрештою надає 

Інформаційне 

суспільство 

Інвестиції 

Людський 

капітал 

Електронна 

держава 

Інновації 
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можливості органам публічної влади налагодити партнерські відносини із 

фірмами-виробниками та закупляти інноваційні технології задля впровадження їх 

в процес управління людським капіталом на основі використання ІКТ. Це також 

значною мірою прискорює перехід країни від традиційної форми відносин між 

державою та суспільством до електронної, що суттєво активізує розвиток 

інформаційного суспільства, де людина і громадянин відіграють основну роль у 

побудові демократичної та процвітаючої держави. 

Так, 20 вересня 2017 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію 

розвитку електронного урядування в Україні (далі – Концепція) [11]. Враховуючи 

положення Концепції, спробуємо розглянути процес застосування напрямків її 

реалізації на прикладі проходження стадій інвестування (табл. 2). 

Таблиця 2 

Процес реалізації інвестиційного проекту за умов виконання плану заходів 

Концепції розвитку електронного урядування в Україні 

№ 

з/п 
Напрям Концепції 

Планові елементи 

Концепції 

Стадії протікання 

інвестиційного процесу 

1 
Модернізація публічних 

послуг 

Електронні послуги 
Інформування про 

інвестиційний проект 

Відкриті дані 
Звірка плану реалізації 

інвестиційного проекту 

Електронні інструменти 

залучення громадян 

Участь у реалізації 

інвестиційного проекту 

Електронна ідентифікація 

та довірчі послуги 

Авторизація учасників 

інвестиційного процесу 

2 
Модернізація державного 

управління 

Електронна взаємодія 

Обговорення громадської 

думки щодо реалізації 

інвестиційного проекту 

Електронний 

документообіг 

Одержання офіційних 

документів від учасників 

Електронне урядування 

базовими галузями 

Оцінка рівня інноваційної 

спрямованості 

інвестиційного проекту 

3 

Удосконалення процесу 

управління розвитком 

електронного урядування 

Базова інформаційно-

телекомунікаційна 

інфраструктура 

Проведення експертизи 

інвестиційного проекту на 

відповідність оцінці 

Ефективність управління 

розвитком електронного 

урядування 

Прийняття управлінського 

рішення щодо реалізації / 

відхилення проекту 

Примітка: сформовано автором на основі джерела: [11] 

Як   видно   з    табл.   2,   модернізація   публічних  послуг,  спрямована    на 
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вдосконалення системної взаємодії між державним та приватним секторами, 

включає в себе план заходів щодо вдосконалення процесу обміну інформацією 

між суб’єктами інвестування. Так, наприклад, активізація впровадження в органи 

публічної влади електронних послуг надає можливості громадянам одержати 

необхідну інформацію про інвестиційний проект шляхом ознайомлення з нею 

через сайт того чи іншого органу публічної влади, а також за допомогою 

одержання електронних консультацій з боку відповідальних представників цього 

органу стосовно мети інвестиційного проекту. В свою чергу, розвиток відкритих 

даних надає можливості висвітлювати на сайті органу публічної влади об’єктивну 

інформацію про план заходів щодо обговорення проекту нормативно-правового 

акту, пов’язаного з реалізацією інвестиційного проекту, шляхом звірки 

відповідної інформації з наявним зафіксованим на сайті офіційним документом. 

Електронні інструменти залучення громадян дозволяють представникам 

населення одержувати прозору інформацію про вкладення коштів з боку органів 

публічної влади в ту чи іншу галузь діяльності за допомогою застосування 

інструменту «Відкритий бюджет», приймати безпосередню участь у реалізації 

інвестиційного проекту шляхом голосування «за» чи «проти» через «Бюджет 

участі», а також надсилати електронні звернення / петиції щодо впровадження 

інвестиційного проекту у процес реалізації або ж його відхилення. В той же час, 

запровадження порядку проходження електронної ідентифікації суб’єктів 

інвестування надає можливості кожним сторонам взяти участь в обговореннях, 

нарадах, засіданнях і т. п. через ІКТ з метою висловлення своїх пропозицій та 

зауважень щодо реалізації інвестиційного проекту. Це надає можливості більш 

об’єктивно приймати подальші рішення з боку органу публічної влади.  

Відповідно, модернізація державного управління є одним з найважливіших 

напрямків розвитку системи електронного урядування, спрямованим на 

удосконалення процесу електронної взаємодії між представниками державного та 

приватного секторів шляхом впровадження нових та удосконалення існуючих 

електронних систем, які надаватимуть можливості фіксувати всю необхідну 

інформацію. Як вже було зазначено вище, електронна взаємодія дозволяє 

висловлювати населенню громадську позицію щодо реалізації інвестиційного 

проекту. Однак це потребує удосконалення процесу обробки інформації на 

форумі шляхом впровадження високошвидкісного програмного забезпечення з 

метою запобігання системних збоїв під час залучення великої кількості людей до 

процесу обговорення. Це ж саме стосується й системи електронного 

документообігу, яка дозволяє адресатам одержувати офіційні документи від всіх 

учасників інвестиційного процесу з накладеним на них електронним цифровим 

підписом з метою подальшої їх обробки та прийняття управлінських рішень. 

Говорячи про  електронне урядування базовими галузями, то тут завдяки 
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впровадженню спеціалізованих електронних систем представники установи-

інвестора (ініціатора проекту) проводять оцінку рівня інноваційної спрямованості 

інвестиційного проекту на основі обробки зафіксованої у відповідних системах 

інформації, яка стосується розвитку тієї чи іншої галузі діяльності. 

В процесі управління розвитком електронного урядування представники 

різних органів публічної влади через базову інформаційно-телекомунікаційну 

інфраструктуру досліджують етапи співвідношення між інститутами, 

організаціями та суб’єктами ринкових відносин, а саме споживачами й 

виробниками інноваційної продукції, в реалізацію якої інвестовані кошти. Тут 

експертиза інвестиційного проекту на відповідність оцінці рівня його 

інноваційної спрямованості проводиться з урахуванням аналізу зафіксованих 

даних в спеціалізованих електронних системах всіх учасників інвестиційного 

процесу. Відповідні дані відображають розвиток подій в органах публічної влади 

в процесі системної взаємодії між установами-інвесторами, реципієнтами 

інвестицій (виробниками) та споживачами інноваційної продукції в тій чи іншій 

галузі діяльності. Іншими словами, експерти вивчають історію взаємовідносин 

між суб’єктами інвестиційного процесу, які зрештою підштовхнули на вияв 

ініціативи висунути на розгляд інвестиційний проект з боку певної установи. В 

такому разі, органи публічної влади, удосконалюючи механізм управління 

розвитком електронного урядування, набувають все більшого досвіду щодо 

прийняття остаточних управлінських рішень стосовно реалізації / відхилення 

інвестиційного проекту. Все це значним чином зменшує кількість реалізованих 

об’єктів інвестування, діяльність яких спрямована на шкоду суспільства і держави 

(будівництво / реконструкція закладів торгівлі спиртними та тютюновими 

виробами або забороненими для вживання засобами, аудіо- та відеоматеріалами, 

що містять шкідливу для сприйняття інформацію) і, відповідно, збільшує 

кількість корисних для суспільства та держави реалізованих об’єктів 

інвестування, що носять інноваційний характер (будівництво / реконструкція 

закладів освіти, культури, туризму, соціальної допомоги, охорони здоров’я, 

спорту; благоустрій територій), де величезним фактором слугує здійснення 

інвестицій в людський капітал. 

Висновки. Людський капітал відіграє важливу роль в сфері людських 

відносин, оскільки саме рівень кваліфікації персоналу вирішує долю населення 

країни, кожен представник якого в тій чи іншій мірі має відношення до 

споживання товарів / одержання послуг у галузях діяльності, що охоплює 

соціальна сфера, ключовою основою розвитку яких є освіта. За допомогою 

одержання освітніх послуг в процесі навчання та підвищення кваліфікації людина 

як індивідуум починає усвідомлювати необхідність у ефективному та 

результативному виконанні своїх службових повноважень, яке є неможливим без 
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інвестування в людський капітал з боку як органів публічної влади, так і 

підприємств, установ та організацій державної й приватної форм власності. 

Підвищення рівня професійної компетентності удосконалює процес проведення 

оцінювання рівня інноваційної спрямованості інвестиційних проектів за 

кількісними та якісними показниками розвитку людського капіталу шляхом 

застосування ІКТ. Це значно прискорює процес формування електронної держави, 

метою якої є розвиток інформаційного суспільства. В свою чергу, інформаційне 

суспільство зумовить зміцнення стосунків між представниками органів публічної 

влади та населення, посилення громадського контролю і, отже, збільшення рівня 

довіри населення до влади.  

В Україні удосконалення процесу інвестування в людський капітал є 

можливим лише шляхом реалізації плану заходів Концепції розвитку 

електронного урядування, спрямованої на розвиток системної взаємодії між 

державним та приватним секторами, модернізацію державного управління та 

удосконалення процесу управління розвитком електронного урядування. Все це є 

неможливим без організації процесу складання та затвердження стратегічних 

планів, які передбачають вкладення необхідної суми коштів не лише у розвиток 

тієї чи іншої галузі людського капіталу, але й у закупівлю якісного програмного 

забезпечення. Впровадження нових електронних систем в процес управління 

людськими ресурсами та удосконалення існуючих дозволить органам публічної 

влади оперативно приймати рішення щодо необхідності вкладання коштів в 

об’єкти інвестування, які можуть носити або не носити інноваційний характер. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Анотація. Статтю присвячено проблемі визначення рівня економічної 

безпеки, котра значно актуалізувалася в останні роки, так як результати 

економічних реформ в Україні виглядають досить суперечливими. Українська 

економіка потерпає від недостатньої кількості інвестицій та інновацій. Автор 

статті висловив думку, що до певної міри дана ситуація може бути пояснена 

відсутністю продуманої економічної стратегії розвитку, котру б реалізовували 

державні органи. Проблеми оцінки економічної безпеки держави розглядаються у 

статті у їх безпосередньому зв’язку з питаннями теоретичного обґрунтування 

сутності системи економічної безпеки. Систематизація наукових підходів до 

проведення оцінки рівня економічної безпеки держави є важливою науковою 

проблемою. На основі аналізу досягнень провідних вчених в Україні та за 

кордоном щодо рівня економічної безпеки, у даній роботі зроблено висновок, що 

існує певний задовільний рівень економічної безпеки. Він уявляє собою ситуацію, 

за якої основні складові економічної безпеки (фінансова, інформаційна, 

соціально-економічна, енергетична) мають можливості для захисту від зовнішніх 

та внутрішніх небезпек. У такий спосіб забезпечується їх стабільність. Одним із 

найбільш продуктивних шляхів для досягнення подібного стану є прискорення 

економіки за рахунок мобілізації інноваційних галузей економічної системи, 

розвиток інформаційних, комп’ютерних технологій, пришвидшення прогресу 

медіа-ресурсів, комунікаційних мереж та пов’язаної з ними інфраструктури. 

Автор відмітив, що практично всі пропоновані показники оцінки рівня 

економічної безпеки держави характеризують поточний стан економіки та 

результати соціально-економічного розвитку країни за певний період. Проте ці 

показники не враховують цінності та блага, якими володіє держава і суспільство, 

що існували до початку даного періоду. Досягнення задовільного рівня 

економічної безпеки можливе лише за умови задоволення базових потреб 

населення. Автор серед іншого обстоює ідею, що соціальна та економічна сфера є 

взаємопов’язаними і для досягнення задовільного рівня економічної безпеки слід 
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застосовувати науково обґрунтовані методи, апробовані успішними зарубіжними 

країнами. Вони дозволяють отримати необхідні результати: удосконалення 

регулювання економіки, усунення політичних та адміністративних бар’єрів, 

створення міцної господарської інфраструктури. Головною метою стратегії 

зміцнення економічної безпеки, на думку автора, повинно бути створення 

сприятливих умов для розвитку економіки та збереження високого рівня 

захищеності економічної системи від можливих економічних ризиків. 

Ключові слова: рівень економічної безпеки, держава, управління 

економікою. 
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DETERMINING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY 

Abstract. The article is devoted to the problem of determining the level of 

economic security, which has become much more important in recent years, as the 

results of economic reforms in Ukraine look quite contradictory. The Ukrainian 

economy suffers from insufficient investment. The author of the article expressed the 

opinion that to some extent this situation can be explained by the lack of a detailed 

economic development strategy, which would be implemented by government agencies. 

The problems of assessing the economic security of the state are considered in the 

article in their direct connection with the issues of theoretical substantiation of the 

essence of the system of economic security. Systematization of scientific approaches to 

assessing the level of economic security of the state is an important scientific problem. 

Based on the analysis of the achievements of leading scientists in Ukraine and abroad 

on the level of economic security, this paper concludes that there is a certain satisfactory 

level of economic security. It is a situation in which the main components of economic 

security (financial, informational, socio-economic, energy) have the ability to protect 

against external and internal threats. This ensures their stability. One of the most 

productive ways to achieve this is to accelerate the economy by mobilizing innovative 

sectors of the economic system, developing information and computers technology, and 

accelerating the progress of media resources, communication networks, and related 

infrastructure. The author noted that almost all the proposed indicators for assessing the 

level of economic security of the state characterize the current state of the economy and 

the results of socio-economic development of the country for a certain analyzed period. 

However, these indicators do not take into account the values and benefits of the state 
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and society that accumulated during this period. Achieving this state is possible only if 

the basic economic needs of the population are satisfied. Among other things, the author 

proved that the social and economic spheres are interrelated and that scientifically sound 

methods tested by successful foreign countries should be used to achieve a satisfactory 

level of economic security. They provide the necessary results: improving the regulation 

of economy, removing political and administrative barriers, creating a strong economic 

infrastructure. The main purpose of the strategy to strengthen economic security, 

according to the author, should be to create favorable conditions for economic 

development and maintain a high level of protection of the economic system from 

possible economic risks. 

Keywords: level of economic security, state, economic management. 

Постановка проблеми. Українська економіка потерпає від недостатньої 

кількості інвестицій та інновацій. На жаль, у таких умовах урядові структури 

демонструють відсутність чіткої стратегії розбудови економічної системи. Було 

прийнято чимало розумних та придуманих економічних програм зростання, однак 

практично всі вони залишилися нереалізованими. Закономірно, що дослідження 

проблеми економічної безпеки країни є напрочуд актуальним та злободенним. 

Можна констатувати, що у науковій літературі існує певний консенсус щодо 

задовільного рівня економічної безпеки, тобто такого стану економіки, за якого 

забезпечується стійке зростання економічних показників, ефективне задоволення 

потреб населення, зберігається продуктивний контроль держави за рухом та 

використанням національних ресурсів, відбувається захист інтересів країни на 

національному та міжнародному рівнях. Процес формування ринкових відносин в 

Україні виявився досить складним та суперечливим. Він супроводжувався 

глибокою соціально-економічною кризою, яка в свою чергу спричинила 

сповільнення розвитку країни. Дана обставина є ще одним з джерел актуалізації 

проблем економічної безпеки у нашій державі. 

Вищезгадані аспекті оцінки економічної безпеки держави безпосередньо 

пов’язані з питаннями теоретичного обґрунтування сутності та змісту економічної 

безпеки. Систематизація наукових підходів до проведення оцінки її рівня є 

важливою науковою проблемою. Актуальність обраної теми у нашій країні 

загострюється в міру наростання світової економічної кризи та внутрішніх 

труднощів української економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У західних країнах проблема 

економічної безпеки привернула увагу багатьох дослідників. Серед них можна 

назвати А. Кейса, Р. Тімошуніне, Г. Андрусеака, М. Кахлера, Б. Бузана, 

Д. Болдвіна, Б. Буотіна,  

Теоретичні   та   деякі   практичні   аспекти   економічної    безпеки    України 
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дослідили Л. Абалкін, І. Бінько, В. Богомолов, З. Варналій, О. Власюк, В. Геєць, 

О. Царенко. У вивченнякомпонентів економічної безпеки зробили внесок 

наступні українські вчені: Р. Дацків, В. Косевцова, Ю. Макогон, С. Мочерний, 

С. Пирожков, В. Шлемко, З. Варналій, Т. Васильців, О. Власюк, Е. Лібанова, 

Г. Пастернак–Таранушенко, А. Сухоруков, В. Мартинюк, Ю. Лаврова та ін.  

Економістами були запропоновані різні системи індикаторів оцінки 

економічної безпеки країни. Великого поширення набула система показників 

економічної безпеки держави, котра включає одночасно як фінансові, так і 

соціальні характеристики. У російській економічній науці найбільш повну 

систему граничних значень показників економічної безпеки склав С. Глазьєв. 

Запропонована вченим система включає у себе 22 параметри та їх граничні 

значення. Серед них є суто економічні показники поряд із показниками, котрі 

вказують на соціально-економічнічні та політико-етичні аспекти функціонування 

держави [1]. Очевидно, що на даному етапі розвитку теорії економічної безпеки 

подібні концепції є поки що досить умоглядними і слабко підтверджуються 

економічною практикою.  

Слід зазначити, що фактично всі пропоновані показники оцінки рівня 

економічної безпеки держави характеризують поточний стан економіки та 

результати соціально-економічного розвитку країни за певний аналізований 

період. Проте ці показники не враховують цінності та блага, які накопичили 

держава і суспільство, до початку даного періоду. А об’єкти подібних активів для 

різних держав із зіставними щорічними економічними та соціальними 

результатами можуть дуже суттєво відрізнятися. Відповідно, їх рівень 

економічної безпеки у плані стійкості по відношенню до зовнішніх і внутрішніх 

загроз буде різним. Так, наприклад, у рейтингу країн за номінальним ВВП на 

душу населення (за даними МВФ за 2017 р.) 128, 129 і 130 місця займають 

відповідно Україна (2582 долл.), Лаос (2542 долл.) і Єгипет (2500 долл.). Однак за 

рівнем накопиченого національного багатства, велика частина якого 

створювалася ще за часів СРСР, Україна значно перевершує сусідні за списком 

країни, що дозволяє реально забезпечувати вищу якість життя населення. Отже, в 

дійсності рівень економічної стійкості держав не визначається одним лише тільки 

поточним соціально-економічним станом. Проте оцінка величини накопичених 

активів (національного багатства) є досить складною методологічною проблемою. 

До складу показників багатства в окремих країнах включають різні компоненти 

виходячи з конкретних завдань і можливостей. Отримані показники відрізняються 

за своїм складом та елементами. У вітчизняній статистичній практиці національне 

багатство тривалий час визначалося як сукупність матеріальних благ, 

накопичених працею всіх попередніх поколінь (національне майно), а також 

обсягом залучених до економічного обороту природних ресурсів. 
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Я. Радюкова зауважила, що для розрахунку загального показника рівня 

економічної безпеки необхідно враховувати не тільки поточні економічні 

показники (ВВП та ін.), а й величину національного багатства, помноженого на 

коефіцієнт його корисного використання (за вирахуванням зобов’язань). Оцінка 

рівня економічної безпеки держави, таким чином, повинна ґрунтуватися на 

вартості національного багатства країни, помноженій на коефіцієнт його 

корисного користування, за вирахуванням зобов’язань. До цієї величини також 

слід додати річний ВВП. Доцільно розраховувати величину цього показника і на 

душу населення. За Я. Радюковою у структурі економічної безпеки держави 

можна виділити три її найважливіших елементи: економічна незалежність, 

стабільність і стійкість національної економіки, здатність до саморозвитку і 

прогресу[2, c. 87]. 

У зарубіжній практиці для визначення рівня економічної безпеки держави 

застосовуються поняття стійкості, надійності, ризику, стабільності, а для її оцінки 

головним чином застосовуються два підходи: 1) розрахунок інтегрального 

показника надійності держави; 2) оцінка ризиків країни. Прикладом вдалого 

застосування розрахунку інтегральних показників може бути виведення індексу 

політичної стабільності, індексу глобальної конкурентоспроможності, а також 

модель екологічного підходу. Для вимірювання ризику країни використовуються 

якісні, кількісні, економетричні оцінки, а також комбіновані методи. Ризики, 

пов’язані з наявністю глобального ризику, залежать від політико-економічної 

стабільності країн, внутрішньоекономічних і зовнішньоекономічних ризиків.  

Колектив дослідників під керівництвом С. Сільвєстрова дійшов висновку 

щодо високої складності адекватної формалізації та моделювання проблем 

економічної безпеки. Дана обставина визначається не стільки обсягом елементів і 

відносин між ними, скільки необхідністю врахування фактора поведінки людей. 

При цьому, якщо до моделювання біологічних систем з великим ступенем 

впевненості можна застосовувати статистичні підходи, то до організаційних 

систем вони або не можуть бути застосовані, або мають обмежене застосування, 

оскільки неможливо надійно передбачити поведінку людей в тій чи іншій 

ситуації, тим більше, що у даному випадку поведінка маси економічних агентів 

може мати квазіспонтанний характер, як реакція на сигнал окремих економічних 

агентів або політиків [3, c. 105]. 

Рівень економічної безпеки держави формується за рахунок різних факторів. 

Цей принцип багато у чому пояснює відмінності та особливості зовнішньої і 

внутрішньої політики. З огляду на це, особливий інтерес уявляють собою 

передумови досягнення економічної безпеки такими провідними країнами як 

Китай та США, відносини між якими мають глобальний вимір за всіма трьома 

основними їх напрямками: безпека, економіка, енергетика [4]. 
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Узагальнюючи огляд сучасних зарубіжних підходів до оцінки економічної 

безпеки держави, слід зазначити, що в силу специфіки та вузької спрямованості, 

їх застосування не дозволяє отримати повне об’єктивне уявлення про ступінь 

захищеності національної економіки від впливу зовнішніх і внутрішніх загроз. На 

цій підставі найбільш обґрунтованим уявляються підхід до оцінки економічної 

безпеки на основі проведення комплексного аналізу, що включає ряд методичних 

прийомів, які базуються на дослідженні великої панелі кількісних і якісних 

індикаторів функціонування економіки країни. В даному контексті 

першочерговим завданням стає формування такої системи показників, яка буде 

об’єктивно і своєчасно відображати кризові явища в національній економіці [5, c. 2]. 

Вивчаючи економічну безпеку, необхідно виділити кілька рівнів. Литовська 

дослідниця Г. Бабачинайте вказала три рівні концепції безпеки: індивідуальний, 

національний та міжнародний. Особи та різні соціальні групи населення мають 

вплив на військові, політичні, економічні та інших соціальні факторів, а також на 

навколишнє середовищє [6, c. 128-129]. 

Бреус С. навів низку методів, котрі можуть бути використані для підвищення 

рівня економічної безпеки: зменшення банківських ставок за кредитами для 

кредитування промисловості; легалізація тіньових доходів; підвищення 

ефективності захисту прав власності та інтересів підприємців; усунення 

дискримінаційних елементів; мобілізація фінансових ресурсів держави з метою 

розвитку промисловості [7, с. 59-60]. Очевидно, що запропоновані дослідником 

кроки є науково обґрунтованими та ефективними, а також апробованими досвідом 

багатьох країн: Китаю, США, Японії і т. д. 

Мандзіновська Х. дослідила параметри складових економічної безпеки. На її 

думку, вони повинні забезпечувати її збалансованість. Велику увагу дослідниця 

також приділила стійкості економічної системи до дії внутрішніх і зовнішніх 

загроз у поточному та довгостроковому періодах. Серед факторів, що негативно 

позначаються на ній, вона навела зростання корупції, тінізацію економічної 

діяльності, зростання безробіття [8, с. 164]. Подібні оцінки досить часто 

зустрічаються в науковій літературі з обраної теми, що свідчить про формування 

своєрідного наукового консенсусу щодо причин низького рівня економічної 

безпеки України. 

Мета статті – дослідження рівня економічної безпеки, у якості важливого 

показника економічного розвитку країни. 

Виклад основного матеріалу. Традиційно, інтегральна оцінка стану 

економік низки країн світу подається на щорічному Всесвітньому економічному 

форумі (WEF) у Давосі (Швейцарія). Результати оцінки у вигляді рейтингів за 

рядом оціночних показників публікуються у «Звіті з глобальної 

конкурентоспроможності». Згідно з цим звітом, найбільш 
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конкурентоспроможною є економіка США, у рейтингу 2014-2015 рр., якій було 

присвоєно 3 місце. Положення США в рейтингу конкурентоспроможності 

визначається інноваціями, рівнем розвитку бізнесу, розміром та розвитком 

фінансового ринку, ефективністю ринку праці, а також рівнем розвитку системи 

освіти. Загальна оцінка формується завдяки прогресу у деяких найбільш важливих 

сферах конкурентоспроможності, зокрема створення у країні екосистеми розвитку 

інновацій. Україна зайняла 85 місце серед 141 країни у рейтингу 

конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за 2019 рік. Так, 

наша країна опустилася на дві позиції порівняно з 2018 р., коли вона була на 83-

му місці. Найбільш конкурентоспроможною економікою у світі у 2019 році став 

Сінгапур. Він обігнав США, які опустилися на друге місце. Також до п’ятірки 

лідерів увійшли Гонконг (3-е місце), Нідерланди (4-е місце) і Швейцарія (5-е 

місце) [9-10, c. 138-140]. 

Забезпечення економічної безпеки на належному рівні гарантує економічну 

стабільність держави і суспільства, гідний рівень життя населення, перспективи 

майбутнього соціально-економічного розвитку. У найбільш загальному розумінні 

під економічною безпекою розуміється стійкість економіки країни щодо впливу 

внутрішніх і зовнішніх загроз.  

Порівняльна оцінка загального інтегрального рівня економічної безпеки 

держав-учасників транс-тихоокеанського партнерства та інших країн світу може 

базуватися на визначенні значень загального нормованого показника безпеки 

національного господарства кожної країни. Очевидним в останні роки став вплив 

світової фінансово-економічної кризи на рівень безпеки національних 

господарств США й інших країн світу, а також відносне підвищення рівня 

економічної безпеки цих держав в перспективі до 2025 року у разі реалізації 

транс-тихоокеанського партнерства, планів економічного зростання і соціально–

економічного розвитку країн. 

Прямі іноземні інвестиції позитивно впливають на безпеку країни 

одержувача, підвищуючи конкурентоспроможність країни на міжнародному 

ринку. Наприклад, прямі іноземні інвестиції у Литву мають тенденцію до 

поступового збільшення, хоча в останні роки були помітні ознаки зниження 

середньої заробітної плати та ВВП. Поріг бідності (домогосподарства, що 

складаються з двох дорослих та двох дітей до 14 років) з 2005 року по 2014 рр. 

збільшився більш ніж удвічі. Однак, вивчаючи рівень порогу бідності у відсотках 

від загальної кількості населення можна зробити висновок, що він приблизно 

постійний [9, c. 138-140]. 

Канадський дослідник Л. Осберг обґрунтував тезу, що економічна 

незахищеність концептуально відрізняється від поточної бідності та матеріальної 

нерівності. Наприклад, втрата роботи та безробіття, безумовно, сприятимуть 
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короткочасній волатильності доходів фізичних осіб. При цьому люди, як правило, 

не можуть бути впевненими у завтрашньому дні. Їм важно зрозуміти чи є та чи 

інша обставина тимчасовим нещастям, або початком тривалого періоду безробіття 

та переходом на довгострокову траєкторію низьких доходів. Розмірковуючи про 

своє майбутнє, занепокоєння людей зосереджується на економічних небезпеках, з 

якими вони стикаються. Частково це пов’язано із тимчасовими варіаціями 

доходів. У заможних країнах приватне страхування та ринки капіталу добре 

розвинені, а держава надає набір трансфертів та послуг, які допомагають 

захистити громадян від багатьох з цих небезпек. Немає підстав думати, що 

мешканці бідних країн менш усвідомлюють економічні загрози, з якими вони 

стикаються, але  механізми зменшення ризику, як правило, набагато менш 

доступні для них [10, с. 74]. 

Британський вчений Л. Стюарт проаналізував зв’язок між оборонною 

безпекою та рівнем економічної безпеки. Він дійшов висновку, що підтримання 

обороноздатності є джерелом неминучих втрат для економіки. За його словами 

люди, котрі приєднуються до бойових сил, не можуть продуктивно працювати; 

зруйновані школи, електростанції та транспортна інфраструктура знижують 

виробничі потужності економіки. Існують також більш складні взаємодії між 

подіями, безпосередньо пов’язаними з війною (бойові дії, переміщення людей, 

загибель, фізичне знищення, міжнародне ембарго, військові витрати) та 

розвитком макро-, мезо- та мікроекономіки. Вони здебільшого призводять до 

несприятливих змін в індивідуальних економічних та соціальних правах. 

Наприклад, обмеження руху робочої сили може зменшити об’єми експорту, 

зменшуючи тим самим валютні надходження, імпортний потенціал. У результаті 

можливе подальше обмеження виробництва, що призведе до зменшення 

зайнятості та доходів. Однак дослідник зазначив, що можуть бути позитивні 

непрямі наслідки розбудови оборонної галузі, оскільки ресурси у ній нерідко 

використовуються досить ефективно. Ці позитивні наслідки мали місце в деяких 

країнах під час Другої світової війни [11, с. 5-6]. Очевидно, дослідник мав на увазі 

збільшення кількості робочих місць за рахунок розбудови оборонних 

потужностей, винайдення нових технологій та ефективне використання 

державних інвестицій. 

Висновки. Задовільним рівнем економічної безпеки слід вважати такий 

становище системи економічної безпеки, за якого її основні складові (фінансова, 

інформаційна, соціально-економічна, енергетична та інші сфери) знаходяться у 

стабільному стані, існують можливості для захисту від зовнішніх та внутрішніх 

небезпек. Одним із шляхів для досягнення даного стану є підвищення рівня 

розвитку економіки за рахунок мобілізації інноваційних галузей економічної 

системи, розвиток інформаційних, комп’ютерних технологій, пришвидшення 
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прогресу медіа-ресурсів, комунікаційних мереж та пов’язаної з ними 

інфраструктури. Досягнення описаного нами стану не можливе за умов 

відсутності у населення можливостей задовольнити необхідні життєві потреби. 

Очевидно, що соціальна та економічна сфера є взаємопроникними і для 

досягнення задовільного рівня економічної безпеки слід застосовувати науково 

обґрунтовані інструменти підтримання економічного розвитку. Вони дозволяють 

отримати необхідні результати: удосконалення регулювання економікою, 

усунення політичних та адміністративних бар’єрів, створення міцної 

господарської інфраструктури. Головною метою стратегії зміцнення економічної 

безпеки повинно бути створення сприятливих умов для розвитку економіки та 

збереження високого рівня захищеності економічної системи від можливих 

економічних ризиків, також забезпечення інноваційних засад 

конкурентоспроможності національної економіки. 
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СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ: КЕЙТЕРИНГОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК НАПРЯМ 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ 

Анотація. В даному досліджені проведено аналіз системи управління 

конкурентоспроможністю закладу ресторанного господарства, пошук та 

обґрунтування шляхів для збільшення рівня конкурентоспроможності в умовах 

кризи. Узагальнено погляди рівних авторів, проведено критичний аналіз наукових 

джерел стосовно визначенню сутності поняття «конкурентоспроможність 

підприємства», зроблено висновок, що дана економічна категорія є складною та 

не має єдиного тлумачення. 

Із проведеного аналізу, щодо чинників впливу зовнішнього середовища на 

конкурентоспроможність підприємств ресторанного бізнесу визначено, що 

політична, економічна ситуація в Україні на сучасному етапі функціонування 

характеризується негативними тенденціями. Для більш детального аналізу 

стратегічних факторів зовнішнього середовища проєктуємого ресторану 

«Delicatering» проведено EFAS-aнaліз, аналіз готовності підприємства реагувати 

на стратегічні фактори зовнішнього середовища. Для оцінки конкурентоздатності 

підприємства, яке проєктується в даній сфері бізнесу проведено аналіз 

конкурентів. Для визначення основних споживачів кейтерингових послуг було 
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проведене опитування в соціальній мережі «Facebook» за допомогою Google 

Forms. 

До числа важливих стратегічних завдань розвитку ресторану «Delicatering» 

віднесено диверсифікацію пропозиції, розширення спектру кейтерингових послуг, 

зокрема, перспектива розвитку довгострокових відносин з постійними 

споживачами кейтерингових послуг; можливість збільшення доходу, отриманого 

від клієнта: важливо не тільки забезпечити довгострокові відносини зі 

споживачами, а й максимізувати отриманий від них комерційний ефект, 

пріоритетність завоювання перспективних ніш і забезпечення лідерства серед 

конкурентів. Застосування розглянутих можливостей дозволить ресторану 

«Delicatering» отримати конкурентні переваги на ринку, увійти в число лідерів, а в 

ряді випадків завоювати ексклюзивні ринкові позиції. Розглянуті переваги від 

впровадження кейтерингових послуг заслуговують на увагу.  

Ключові слова: проєкт, кейтерінг, обслуговування, ресторанний бізнес, 

інновації, розвиток, технології, послуги. 
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SERVICE SERVICES: CATERING SERVICE IN THE ORGANIZATION OF 

THE RESTAURANT ECONOMY AS A DIRECTION OF INCREASING 

COMPETITIVENESS TO CONDITIONS 

Abstract. Restaurant business is a field of activity that provides the population 

with culinary products and creates a high level of service in accordance with the needs 

of consumers, organizes leisure services. The level of development of the restaurant 

industry in each country is one of the economic indicators of quality of life. The 

restaurant business creates significant competition, which encourages its active 
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development, requires looking for new market segments, applying innovations, forcing 

to experiment to maintain competitiveness in the market, finding new customers. 

This study analyzes the competitiveness management system of the restaurant, 

finding and justifying ways to increase the level of competitiveness in a crisis. The 

views of equal authors are generalized, a critical analysis of scientific sources is 

conducted to determine the essence of the concept of «enterprise competitiveness», it is 

concluded that this economic category is complex and has no single interpretation. 

From the analysis of the factors influencing the external environment on the 

competitiveness of restaurant enterprises, it is determined that the political and 

economic situation in Ukraine at the present stage of operation is characterized by 

negative trends. For a more detailed analysis of the strategic factors of the external 

environment of the projected restaurant «Delicatering» EFAS-analysis, analysis of the 

company's readiness to respond to strategic environmental factors. To assess the 

competitiveness of the enterprise, which is designed in this area of business analysis of 

competitors. To identify the main consumers of catering services, a survey was 

conducted on the social network «Facebook» using Google Forms. 

Among the important strategic objectives for the development of the restaurant 

«Delicatering» are the diversification of supply, expanding the range of catering 

services, in particular, the prospect of developing long-term relationships with regular 

consumers of catering services; the possibility of increasing the income received from 

the client: it is important not only to ensure long-term relationships with consumers, but 

also to maximize the commercial effect obtained from them, the priority of gaining 

promising niches and ensuring leadership among competitors. The use of these 

opportunities will allow the restaurant «Delicatering» to gain a competitive advantage in 

the market, to become one of the leaders, and in some cases to gain exclusive market 

positions. The considered advantages from introduction of catering services deserve 

attention. 

Keywords: project, catering, service, restaurant business, innovation, 

development, technology, services. 

Постановка проблеми. Ресторанне господарство – це сфера діяльності, яка 

забезпечує населення кулінарною продукцією та створює високий рівень 

обслуговування відповідно до потреб споживачів, організує послуги дозвілля. 

Рівень розвитку ресторанного господарства в кожній країні виступає одним із 

економічних показників якості життя населення. Сфера ресторанного бізнесу 

створює суттєву конкуренцію, що спонукає активному її розвитку, потребує 

шукати нові сегменти ринку, застосовувати нововведення, змушує 

експериментувати для утримання конкурентоспроможності на ринку, пошуку 

нових клієнтів. 
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Управління конкурентоспроможністю кожного окремого закладу 

ресторанного господарства – це важлива складова ефективного функціонування 

підприємства на ринку. Незнання тонкощів ресторанного бізнесу та неуважність 

до можливих альтернатив його розвитку не дозволяє підприємцям отримати 

конкурентні переваги. З розвитком новітніх технологій в індустрії гостинності 

кейтерингове обслуговування поступово набуває масштабності в організації та 

проведенні святкових заходів, бенкетів, під час яких приготування страв та 

обслуговування поєднуються з послугами інших сфер обслуговування. 

Визначення ролі кейтирингових послуг у підвищенні конкурентоспроможні 

підприємств ресторанного бізнесу обумовлює актуальність даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань 

конкурентоспроможності підприємств присвячені роботи вітчизняних та 

зарубіжних вчених, зокрема Г. Азоєва, П. Зав’ялова, С. Покропивного, 

М. Портера, М. Єрмолова, А. Яновського, І. Ансоффа, Л. Калашникова, 

Ф. Котлера, Р. Фатхутдінова та ін. Окремі аспекти розвитку кейтерингу як форми 

ресторанного бізнесу висвітлювалися у працях таких науковців, як Ф. Халворсена, 

К. Погодіна, В. Архіпова, О. Радіонова, І. Смирнова, Н. П’ятницької та ін. 

Незважаючи на те, що багато науковців досліджували проблематику кейтерингу, 

саме особливості кейтерингу в підвищенні конкурентоспроможності означених 

підприємств вивчені недостатньою мірою.  

Метою статті є аналіз системи управління конкурентоспроможністю закладу 

ресторанного господарства, пошук та обґрунтування шляхів для збільшення рівня 

конкурентоспроможності в умовах кризи. 

Виклад основного матеріалу. Сутність поняття «конкуренція» розглянуто в 

Законі України «Про захист економічної конкуренції», який трактує термін 

«економічна конкуренція» «як змагання між суб’єктами господарювання для 

здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами 

господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають 

можливість обирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт 

господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку» [1].  

Узагальнюючи погляди рівних авторів, проведений критичний аналіз 

наукових джерел стосовно визначенню сутності поняття 

«конкурентоспроможність підприємства», зроблено висновок, що дана 

економічна категорія є складною та не має єдиного визначення. Кожне 

трактування має свої відмінності, так напряклад, А. Яновський [2] та 

Л. Калашнікова [Калашникова Л.М. Конкурентоспособность предприятия и их 

продукции. Машиностроитель. 2013. № 11. С. 15-18.], на нашу думку, не взяли до 

уваги фактори зовнішнього середовища. Натомість С. Балабанова [3], навпаки 

залишила без уваги чинники внутрішнього середовища. Отже, 
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конкурентоспроможності підприємства не є абсолютним поняттям, воно може 

бути суттєво різним відносно конкурентів, є комплексною характеристикою 

підприємства, яка зображає сполучення конкурентних переваг. 

Якість обслуговування на підприємствах ресторанного господарства – це 

одна з найбільш актуальних тем, що хвилюють як власників, так менеджерів 

ресторанного бізнесу. Сервіс як культурний феномен, будучи частиною культури, 

створювався протягом століть під впливом матеріальних, естетичних, етичних 

цінностей, що задовольняють повсякденні запити людини. Поняття «сервіс» в 

науковій літературі має багато значень межі якого постійно розширюються в 

залежності від видів діяльності. Багатогранність поняття «сервіс» обумовлена 

багатьма причинами, у тому числі, лінгвістичними. [4]. 

Під ресторанним сервісом розуміється таке обслуговування, яке приносить 

задоволення, і не тільки відвідувачу ресторану, але і його обслуговуючому 

персоналу [5]. 

Під послугою розуміється робота (сукупність заходів), яка виконується для 

задоволення потреб клієнтів, володіє закінченістю і має певну вартість. Сервісна 

діяльність як частина соціо-економічної діяльності виявляється тісно пов’язаної з 

самими різними аспектами культурної практики –з побутом і домашнім 

господарством населення, з практикою державно-політичного будівництва, з 

соціальними верствами і групами, з вихованням підростаючого покоління, а 

також з відпочинком і розвагами людей [6]. 

Через пандемію коронавірусу 2020 р. велика кількість українських кафе і 

ресторанів тимчасово закрилися, лише деякі продовжили працювати виключно в 

режимі доставки або видачі замовлень з собою. З одного боку це призвело до 

зростання обсягів доставки їжі (20-25 %). На початок липня в Україні відновили 

роботу лише 86% кафе та ресторанів від докризового рівня [7]. До початку 

пандемії коронавірусу в Україні було понад 30000 закладів громадського 

харчування. В середньому, в одному працювало 35 осіб (у великих комплексах – 

150, в невеликих кав’ярнях – три-п’ять). Згідно опитування Української 

ресторанної асоціації у червні 2020 року 24 % закладів в Україні працювали лише 

на літніх майданчиках. 18 % локацій працювали на терасі, а також здійснювали 

доставку. 16 % опитаних 46 респондентів зазначили, що їхній заклад працював на 

доставку та приймав гостей на терасах і в залі, а 13 % відповіли, що годували 

гостей на літній терасі та в залах, але доставкою не займалися [7]. В залі та на 

доставку працювали 4 %, тільки у залі – 6 %, а тільки на доставку та takeaway – 8 

%. 11% опитаних зазначили, що їх заклади були повністю закриті [7].  

Серед поставлених було й питання щодо виручки. Респондентів попросили 

вказати, який відсоток склала виручка у червні 2020 по відношенню до червня 

2019 року. Так, 24 % зазначили, що виручка, порівняно з червнем минулого року 
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склала менше 20%. 24% позначили, що виручка склала від 21 до 40 %, а 19 % – 

від 41 до 60 %. 9% опитаних зазначили, що їх виручка складала 61-80 %, а 8 % 

опитаних отримали виручку в 81 % та більше. 17 % опитаних відповіли, що вони 

не здійснювали підрахунків [8] 

Новий індустріальний ландшафт, створений COVID-19, змушує 

підприємства ресторанного бізнесу розробляти нові креативні механізми не тільки 

збереження життєздатності, але й розвитку, які б дали змогу адаптуватись до 

нових реалій зовнішнього середовища [9]. 

Ресторани, кафе, пекарні та інші підприємства цієї сфери в умовах боротьби з 

пандемією вимушені змінювати формат роботи з клієнтами. Для збереження 

свого іміджу, утримання постійних клієнтів та загалом присутності у сфері 

ресторанного бізнесу значна частина підприємств здійснила реінжиніринг 

основних бізнес-процесів з акцентом на формат адресної доставки [9]. Так, 

прикладом є мережа ресторанів здорового харчування «Salateira», яка, працюючи 

з міжнародною кур’єрською компанією «Glovo», вже тривалий час здійснює 

постачання своїх страв споживачам. Формати закладів, які раніше, в принципі, не 

працювали з доставкою (бари, паби, кав’ярні, заклади з караоке, кальянні), також 

баряться за гостей: багато хто пропонує акції та знижки за самовивіз страв і 

напоїв [10]. З огляду на це сьогодні для збереження бізнесу на перший план 

виносяться питання здійснення трансформацій у діяльності підприємств 

ресторанного бізнесу та розроблення інноваційних рішень. 

Слово кетеринг походить від англійського cater – постачати провізію. Крім 

організації обідів (доставки готових страв і приготування їх на місці) багато 

кетерінговие компанії надають інші послуги, починаючи від внутрішньої і 

зовнішньої прибирання і закінчуючи наданням обслуговуючого персоналу. За 

оцінкою Deutsche Bank, світовий ринок кетерингу становить 78 млрд. євро. В 

Україні в зв’язку з новизною цієї послуги ринок пропозицій зайнятий не так 

щільно, як на Заході. Разом з тим в останні роки спостерігається збільшення 

попиту на виїзне обслуговування. Звідси випливає необхідність більш пильного 

вивчення світового досвіду та накопичення власного з боку тих підприємств 

громадського харчування, які припускають зайняти міцне місце в даному секторі.  

Зростання числа компаній в м. Одеса, які займаються банкетами, фуршетами 

і оформленням заходів, свідчить про зростаючий попит на послуги в даному 

сегменті. Кожна з цих компаній пропонує свій спектр послуг: банкети на винос, 

фуршети, кава-брейки, барбекю, кондитерські вироби, надання технічного 

обладнання, декор, флористика. Разом з тим, більшість компаній займаються 

організацією заходів під ключ.  

Український ринок кейтерингу на сьогоднішній день переважно 

сконцентрований у містах Києві та Одесі. На ринок Києва припадає близько 62 % 
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від загального обсягу ринку кейтерингу в Україні, на Одесу – 22 %. Інші міста 

країни складають лише 16 % від обсягу українського ринку кейтерингу (Львів, 

Харків). Основними причинами такої структури учасників ринку є, по-перше, те, 

що даний ринок історично став складатися саме в зазначених містах; по-друге, 

висока чисельність населення в зазначених містах України; по-третє, висока 

концентрація і розвиненість бізнес-інфраструктури в цих регіонах; по-четверте, 

частота організації і проведення різних заходів (виставки, ярмарки, конференції, 

корпоративи.) [11,12]. 

Із проведеного аналізу, щодо чинників впливу зовнішнього середовища на 

конкурентоспроможність підприємств ресторанного бізнесу визначено, що 

політична, економічна ситуація в Україні на сучасному етапі функціонування 

характеризується негативними тенденціями. Для більш детального аналізу 

стратегічних факторів зовнішнього середовища проєктуємого ресторану 

«Delicatering» проведено EFAS-aнaліз, аналіз готовності підприємства реагувати 

на стратегічні фактори зовнішнього середовища (див табл. 1) [13]. 

Таблиця 1 

Фактори впливу зовнішнього середовища 

Зовнішні стратегічні 

фактори 

Вага Оцінка Зважена 

оцінка 

Коментарі 

Можливості 

Створення нових 

партнерських зв’язків 

0,18 4 0,72 Нові можливості для 

реалізації ресторанного 

обслуговування  

Сприятливий 

демографічний клімат 

0,08 3 0,24 Сприятливе бізнес-

середовище  

Розвиток технологічного 

забезпечення  

0,1 2 0,2 Удосконалення 

кейтерингових послуг 

Уподобання споживачів 0,14 4 0,56 Зростання попиту на 

проведення виїзних 

урочистостей, послуги 

корпоративного харчування 

Зменшення витрат 

електроенергії  

0,01 3 0,03 Економія коштів за рахунок 

енергоресурсів підприємства 

Загрози 

Нестабільність політичної 

ситуації  

0,2 4 0,8 Зниження потоку клієнтів, 

особливо з-за кордону  

Зростання темпу інфляції 0,12 3 0,36 Зменшення попиту на 

послуги в зв’язку з 

нестабільністю валюти 

Зниження активності 

клієнтів  

0,07 4 0,28 Зміна в уподобаннях 

споживачів  
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Спад рівня 

конкурентоспроможності 

0,06 2 0,12 Вихід на ринок нових 

конкурентів або активізація 

існуючих  

Нестабільність курсу валют 0,04 3 0,12 Додаткові витрати в зв’язку з 

нестабільним курсом валюти  

Разом 1 3,43 

Джерело: власна розробка авторів 

На підставі проведеного дослідження можна зробити висновки, що ресторан 

«Delicatering» з оцінкою 3,43 показує середній рівень реагування на умови 

зовнішнього середовища. Для оцінки конкурентоздатності проєктуємого 

підприємства в даній сфері бізнесу проведено аналіз конкурентів. Для порівняння 

обрано чотири лідируючих кейтерингових компанії: «Procatering», «Bon Appetit», 

«Time to eat», «Nom Nom», які перебувають в даній категорії послуг. Оцінка 

проводитиметься за п’ятибальною шкалою, де 0 – це відсутність якості, а 5 – 

найсильніша пропозиція. Аналіз конкурентів здійснюється за наступними 

критеріями: асортимент кейтерингових послуг; аналіз цінової складової; місце 

розташування оцінюється в залежності від того, в межах міста або за містом 

знаходиться заклад; рекламна активність оцінюється за наявністю реклами в 

журналах, на телебаченні і в соціальних мережах. 

Аналіз головних конкурентів виїзного ресторанного обслуговування та 

організацій заходів та урочистостей в місті Одеса наведено рис. 1. 

Рис. 1. Порівняння конкурентів у сфері кейтерингу м. Одеси 

Джерело: побудовано авторами 



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 3(9) 2021 

314 

Як свідчать дані рис. 1, компанія «Bon Appetit» займає лідируючі позиції за 

асортиментом послуг, рекламною активністю, популярністю та організацією 

заходів. На другому місці компанія «Procatering», яка має переваги за місцем 

знаходження і наявністю різноманітного меню, організацією заходів та 

урочистостей. Компанія «Time to eat» має переваги за ціновою складовою, «Nom 

Nom» має мобільну стійку і може провести захід в будь-якому місці, але через 

специфіку меню (морозиво, коктейлі, солодощі) популярність компанії має 

переважно сезонний характер.  

Для визначення основних споживачів кейтерингових послуг було проведене 

опитування в соціальній мережі «Facebook» за допомогою Google Forms. В 

анкетуванні приймали участь 236 осіб. За результатами анкетування встановлено, 

що головними споживачами послуг є особи віком від 25 до 35 років. На другому 

місці – особи віком від 35 до 45 років, їх число становить 27 %. Третє місце – 

особи від 18 до 25 років, або 23 % від загального числа респондентів. Якщо 

розглядати замовників за статевою ознакою, то це жінки – 62 %. При визначенні 

кількості респондентів, які користуються послугами кейтерингу, було отримано 43 

% позитивних відповідей респондентів та 57 % негативних відповідей. Отже, 61 % 

респондентів користуються послугами організації заходів за допомогою агентств, 

39 % організовують урочистості самостійно. Отже, потенційними споживачами 

кейтерингових послуг є бізнесмени та ділові партнери, частка яких складає 29 %, 

пари – 32 %, сім’ї з дітьми – 22 % та компанії друзів – 17 %. 

Оскільки в ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. 

Класифікація» [14], кейтеринг віднесено до підприємств ресторанного 

господарства, Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства 

№ 219 [15] поширюються і на діяльність підприємств кейтерингу. Зокрема, до 

основних вимог, наведених в правилах і які безпосередньо мають виконуватися 

підприємствами кейтерингу, відносять:  

1) розрахунки за продукцію й надані послуги в закладах ресторанного

господарства здійснюються за готівку та/або в безготівковій формі із 

застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або зареєстрованих у 

встановленому порядку розрахункових книжок;  

2) при прийманні попереднього замовлення на обслуговування суб’єкти

господарської діяльності зобов’язані гарантувати виконання його замовлення в 

узгоджені із замовником строки; 

3) усі працівники, зайняті в ресторанному господарстві, повинні мати особові

медичні книжки, професійну спеціальну освіту та повинні бути забезпечені на 

робочих місцях технологічними картами;  

4) на   торговельно-технологічне    обладнання,   інвентар   і   посуд   суб’єкт
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 господарської діяльності повинен мати сертифікат відповідності; 

5) при виготовленні продукції повинні додержуватися технологічні режими

виробництва продукції, визначених нормативною документацією [6]. 

Види заходів та асортимент пропонованих кейтеринг-послуг ресторану 

«Delicatering» наведені в табл. 2.  

Таблиця 2 

Види заходів та асортимент кейтеринг-послуг ресторану «Delicatering» 

Назва заходу Характеристика послуг 

Фуршети після семінарів, 

виставок, презентацій  

Організація обслуговування. Оформлення столів. 

Фуршетне меню.  

Корпоративні свята Організація обслуговування. Організація шоу-програми. 

Фуршетне меню. Встановлення звукового та світлового 

обладнання. Запрошення артистів, ведучого, музичного 

гурту. Оформлення приміщення. Спецефекти.  

Продовження таблиці 1.9 

Приватні свята  

Оформлення приміщення. Організація обслуговування. 

Бенкетне меню. Розробка індивідуального сценарію. 

Запрошення ведучого вечора. Встановлення звукового та 

світлового обладнання. Організація розважальної 

програми.  

Кава-брейк Накриття для кава-брейку включає гарячі напої (кава, 

чай), прохолодні напої (соки, води), сендвічі, канапе, 

цукерки.  

Виїзний коктейль-бар Меню: авторські коктейлі, лимонади, смузі і настоянки. 

Бармен-шоу.  

Барбекю Організація обслуговування. Меню: ситні м'ясні страви, 

приготовані на відкритому вогні.  

Кенді-бар Дитяче меню. Розробка індивідуального сценарію дитячих 

свят. Запрошення аніматорів.  

Доставка продукції харчування 

на замовлення, оренда 

обладнання  

Не передбачає обслуговування офіціантами. Надання в 

оренду посуду, келихів та іншого обладнання.  

Джерело: власне дослідження 

До числа важливих стратегічних завдань розвитку ресторану «Delicatering» 

доцільно вважати диверсифікацію пропозиції, розширення спектру кейтерингових 

послуг, зокрема:  

1. Перспектива розвитку довгострокових відносин з постійними

споживачами кейтерингових послуг. Дане завдання відповідає сучасній концепції 

маркетингу, суть якої полягає в утриманні, лояльності та розвитку 

довгострокових відносин зі споживачами.  

2. Можливість  збільшення  доходу,  отриманого  від   клієнта:   важливо  не
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тільки забезпечити довгострокові відносини зі споживачами, а й максимізувати 

отриманий від них комерційний ефект.  

3. Пріоритетність завоювання перспективних ніш і забезпечення лідерства

серед конкурентів. Розробка інноваційних послуг взаємопов'язана з такими 

напрямками: 

– моніторинг інноваційних трендів на ринку кейтерингових послуг і якомога

більш раннє їх використання; 

– розробка трендів і інноваційних пропозицій за рахунок аналізу потреб

потенційних споживачів і використання нестандартних методів вирішення 

стратегічних завдань.  

4. Можливість ексклюзивного позиціонування на ринку кейтерингових

послуг, формування унікального бренду. Генерація та адаптація інноваційних 

кейтерингових послуг на ринку повинна стати переважаючою компонентою 

бренду ресторану, що сприяє завоюванню лідируючих позицій. Розглянутий 

підхід дозволить ресторану мінімізувати витрати на комунікаційну стратегію 

просування, сприятиме формуванню безумовних переваг для використання 

системи маркетингових комунікацій зі споживачем кейтерингових послуг.  

Висновки. Застосування розглянутих можливостей дозволить ресторану 

«Delicatering» отримати конкурентні переваги на ринку, увійти в число лідерів, а в 

ряді випадків завоювати ексклюзивні ринкові позиції. Розглянуті переваги від 

впровадження кейтерингових послуг заслуговують на увагу. Однак, необхідно 

враховувати можливі загрози:  

1. Головна загроза полягає в значних матеріальних витратах на всіх етапах:

від відкриття ресторану та конструювання кейтерингової послуги до її реалізації, 

від виконання нового проекту до здійснення перетворень в процесах управління 

рестораном.  

2. Загроза, яка носить внутрішній характер, полягає в складності побудови

системи управління рестораном. 

3. Негативні наслідки економічної кризи. Загальна економічна ситуація в

країні без сумніву накладає свій слід - заборона на ввезення імпорт продуктів, 

подорожчання вітчизняних інгредієнтів, зростання комунальних та транспортних 

витрат, збільшення витрат на заробітну плату і податки, а також падіння 

добробуту населення негативно відбивається на сфері громадського харчування. 
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 гострою. Протидія туберкульозу в Україні є одним з пріоритетних напрямів 

державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку. 

Поширення туберкульозу на території України, насамперед 

мультирезистентного туберкульозу, призводить до втрати працездатності, 

погіршення здоров’я населення України, підвищення рівня інвалідності і 

смертності, що становить загрозу національній безпеці країни. 

Для вивчення та аналізу епідемічної ситуації в Кіровоградській області були 

використані статистичні дані КНП «Кіровоградський обласний центр 

профілактики та боротьби зі СНІДом Кіровоградської обласної ради». 

У 2020 році лікувально-профілактичні заклади області продовжили 

протитуберкульозну роботу, основними напрямками якої є: раннє виявлення, 

діагностика, профілактика та лікування туберкульозу. 

Найвища питома вага хворих з несвоєчасно виявленими формами 

туберкульозу зареєстрована в Кіровоградському районі (34,5 %), що може 

свідчити про недостатньо відпрацьований механізм раннього виявлення хворих 

на туберкульоз серед дорослого населення у даному районі. 

Серед вперше виявлених хворих на туберкульоз показник бацилярного 

туберкульозу за 2020 рік збільшився з 47,1 до 51,2 % на 100 тисяч населення. 

Питома вага бацилярного туберкульозу також зросла до 79,4 % (2019 рік – 

76,2 %). Що свідчить про стабільність якості лабораторної діагностики 

туберкульозу в області, в тому числі за рахунок бактеріологічних та молекулярно-

генетичних досліджень. 

За підсумками 2020 року захворюваність на активний туберкульоз у 

поєднанні зі СНІДом у людей, які уперше стали під медичний нагляд, зросла на 

170 осіб і становила 578 осіб, у порівнянні з 2019 роком (2019 рік – 408 осіб). 

По області за 2020 рік ситуація щодо туберкульозу залишається напруженою 

за рахунок росту показника захворюваності, в тому числі на хіміорезистентний 

туберкульоз, погіршення вікової структури захворюваності (збільшення 

показника захворюваності серед підлітків), та якості проведення профілактичних 

оглядів серед дорослих. Водночас відмічаються позитивні зрушення наступних 

показників: зменшення несвоєчасно виявлених форм туберкульозу та поліпшення 

лабораторної діагностики туберкульозу за рахунок закладів загально лікарської 

мережі. 

Ключові слова: туберкульоз легень (ТБ), мультирезистентний туберкульоз 

(МРТБ), ко-інфекції ВІЛ/СНІДу, хіміорезистентний туберкульоз (ХРТБ). 
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TUBERCULOSIS, MULTIDRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS (MRTB), TB 

AND CO-INFECTION OF HIV / AIDS AMONG DIFFERENT  POPULATION 

GROUPS KIROVOHRAD REGION IN TERMS OF LOW-INTENSITY 

CONSTANT NATURAL RADIATION 

 

Abstract. The epidemic situation in Ukraine with tuberculosis remains acute. 

Combating tuberculosis in Ukraine is one of the priorities of state policy in the field of 

health and social development. 

Spread of tuberculosis on the territory of Ukraine, first of all multidrug-resistant 

tuberculosis, leads to disability, deteriorating health of the population of Ukraine, 

increasing the level of disability and mortality, which poses a threat to national security. 

To study and analyze the epidemic situation in the Kirovohrad region, the 

statistical data of the Kirovohrad Regional Center for AIDS Prevention and Control of 

the Kirovohrad Regional Council were used. 

In 2020, treatment and prevention facilities of the region continued anti-

tuberculosis work, the main areas of which are: early detection, diagnosis, prevention 

and treatment of tuberculosis. 

The  highest  proportion  of  patients  with untimely detected forms of tuberculosis  
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was registered in Kirovohrad district (34.5%), which may indicate an insufficiently 

developed mechanism for early detection of tuberculosis patients among the adult 

population in this area. 

Among newly diagnosed patients with tuberculosis, the rate of bacillary 

tuberculosis in 2020 increased from 47.1 to 51.2% per 100,000 population. The share of 

bacillary tuberculosis also increased to 79.4% (2019 - 76.2%). Which indicates the 

stability of the quality of laboratory diagnosis of tuberculosis in the area, including 

through bacteriological and molecular genetic studies. 

According to the results of 2020, the incidence of active tuberculosis in 

combination with AIDS in people who came under medical supervision for the first 

time increased by 170 people and amounted to 578 people compared to 2019 (2019 - 

408 people). 

In the region in 2020, the situation with tuberculosis remains tense due to the 

growth of the incidence rate, including chemoresistant tuberculosis, deterioration of the 

age structure of the disease (increase in the incidence rate among adolescents), and the 

quality of preventive examinations among adults. At the same time, there are positive 

changes in the following indicators: reduction of untimely detected forms of 

tuberculosis and improvement of laboratory diagnosis of tuberculosis at the expense of 

the general medical network. 

Keywords: pulmonary tuberculosis (TB), multidrug-resistant tuberculosis (MDR-

TB), HIV / AIDS co-infections, chemoresistant tuberculosis (CRTB). 

 

Постановка проблеми. Епідемічна ситуація в Україні з туберкульозу 

залишається напруженою. У 2020 році захворюваність на туберкульоз, що 

включає нові випадки та рецидиви, серед населення України становило 63,9 % 

на 100 тис. населення, зареєстровано 27121 випадків (2019 р. – 28800 випадків) – 

зниження рівня захворюваності на 5.5 %. Всього у 2020 році було зареєстровано 

21995 нових випадків туберкульозу без врахування повторних випадків чи 

рецидивів туберкульозу. Світова тенденція наразі складає зменшення на 1.5 %, 

але в Україні захворюваність в 10 разів вища, а ніж в сусідніх країнах 

Європейського союзу. 

Протидія туберкульозу (ТБ) в Україні є одним з пріоритетних напрямів 

державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку. У 2014 

році Україна вперше ввійшла до п’яти країн світу з найвищим тягарем МРТБ. За 

даними ВООЗ, у 2013 р. – 9 млн людей вперше захворіли на ТБ; 1,5 млн 

загинуло. Третина із цих 9 млн не отримували належної допомоги. Особливо 

загрозливим є несвоєчасне звернення хворих за медичною допомогою, пізнє 

виявлення ТБ, та поєднання форм ВІЛ/ТБ, що обумовлює високий рівень 

смертності від ТБ, та є результатом відсутності комплексного підходу до 
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профілактики та лікувальних програм на державному і регіональному рівнях в 

єдину систему протидії [1]. 

Поширення ТБ на території України, насамперед МРТБ, призводить до 

втрати працездатності, погіршення здоров’я населення України, підвищення 

рівня інвалідності і смертності, що становить загрозу національній безпеці 

країни. У 2014 році вжиті державою заходи дозволили зменшити подальше 

поширення епідемії ТБ в країні та майже на чверть знизити показник 

захворюваності порівняно з найгіршим 2005 р. [2–3]. 

Чисельність постійного населення Кіровоградської області станом на 

01.01.2020 року становила 949 835 тис. осіб, в тому числі міського 597 тис. осіб 

або 62,8 % і сільського 352,8 тис. осіб або 37,2 %. Оціночна кількість становить 

4400 осіб. 

Загальна кількість населення за минулий рік скоротилась на 9,5 тисячі, або 

на 1,0 %.  

За останні десять років чисельність постійного населення області 

зменшилась на 83,5 тисячі або на 8,1 % (з 1033,3 до 949,8 тисячі). 

Показники смертності населення від хвороб органів дихання – 2,4 % (2020 

рік 2,9 %, 2019 рік 2,0 %, 2018 рік – 2,7 %, 2017 рік – 2,5 %, 2016 рік – 2,5 %, 

2015 рік – 2,6 %, 2014 рік – 2,6 %, 2013 рік – 2,8 %, 2012 рік – 2,8 %). 

Аналіз структури смертності за причинами осіб працездатного віку показує, 

що 30,2 % від всіх смертей складають смерті від хвороб системи органів дихання 

– 5,6 %, в тому числі 3,1 % – від туберкульозу. 

У 2020 році лікувально-профілактичні заклади області продовжили 

протитуберкульозну роботу, основними напрямками якої є: раннє виявлення, 

діагностика, профілактика та лікування туберкульозу. 1 липня 2017 року між 

Департаментом охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації та 

РАТН підписано меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в рамках 

реалізації проекту «Challenge TB». Під час реалізації проекту створено команду 

фахівців фтизіатричної та СНІД-служб для здійснення наставницьких візитів до 

ЛПЗ області І–ІІ рівнів надання медичної допомоги. Командою здійснено 40 

наставницьких візитів з метою: 

– оцінки якості надання медичної допомоги пацієнтам з ко-інфекцією 

ТБ/ВІЛ; 

– налагодження взаємодії між закладами ЦПМСД, фтизіатричною та СНІД-

службами; 

– розробки дієвих маршрутів пацієнтів для забезпечення якісного та 

ефективного КіТ з приводу ВІЛ, вчасного виявлення та профілактики 

захворювання, охоплення ВІЛ-інфікованих пацієнтів з підозрою на ТБ МГ 

методом дослідження на МБТ, вчасного початку АРТ та якісного  і   регулярного  
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моніторингу за лікуванням хворих з ТБ/ВІЛ, тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами епідеміологічної 

ситуації в Україні з туберкульозу займалися М.В. Шилова, Т.В. Глумна, 

П.П. Сельцовський, які відмічають, що основною причиною погіршення 

епідемічної ситуації й збільшення смертності є несприятливі соціально-економічні 

умови (бездомність, відсутність постійного заробітку, сімейна невлаштованість, 

перебування в місцях позбавлення волі, зловживання алкоголем). 

Мета статті – вивчити підвищення ефективності спільних дій у сфері ко-

інфекції ТБ/ВІЛ, які направлені на зменшення тягаря цієї недуги та 

проаналізувати показники динаміки захворюваності на туберкульоз легень, 

мультирезистентний туберкульоз, туберкульоз і ко-інфекції ВІЛ/СНІДу серед 

різних груп населення Кіровоградської області. 

Матеріали та методи дослідження. Для вивчення та аналізу були 

використані статистичні дані КНП «Кіровоградський обласний центр 

профілактики та боротьби зі СНІДом Кіровоградської обласної ради». 

Виклад основного матеріалу. Протягом 2020 року виявлено 639 хворих на 

туберкульоз. Показник захворюваності на туберкульоз у 2020 році зменшився у 

порівнянні з 2019 роком на 4,6 % і склав 65,7 % на 100 тисяч населення. 

Найвищі показники захворюваності на туберкульоз у розрахунку на 100 

тисяч населення спостерігаються в наступних районах: Знам’янському – 100,3 %, 

Петрівському – 99,8 %, Олександрівському – 96,1 %, Долинському – 94,7 % та 

Устинівському – 92,8 %. 

Найнижчі показники захворюваності на туберкульоз спостерігаються в 

наступних районах: Гайворонський – 37,1 %, Світловодський – 38,4 %, 

Голованівський – 45,8 % та Вільшанський – 47,9 % на 100 тисяч населення див. рис. 1. 

Рис. 1. Показники захворюваності на туберкульоз в районах Кіровоградської 

області 

Показники захворюваності на ТБ в районах на 100 тисяч населення

100.3 99.8 96.1 94.7 92.8

47.9 45.8 38.4 37.1

Знам'янський Петрівський Олександрівський

Долинський Устинівський Вільшанський 

Голованівський Світловодський Гайворонський
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З туберкульозом легень у 2019 році взято на облік 618 хворих, що на 4,2 % 

більше, ніж у 2018 році. Показник захворюваності серед хворих на туберкульоз 

легень склав 64,4 % на 100 тисяч населення (2017 рік – 61,8 %).  

За підсумками 2019 року спостерігається зниження відсотку хворих з 

несвоєчасно виявленими формами туберкульозу з 23,8 % до 18,8 %. Показник 

склав 12,7 на 100 тисяч населення (2018 рік – 14,7 %) див. рис. 2. 

 
Рис. 2. Питома вага ВІЛ/ТБ серед ВДТБ (%) 

 

Найнижча питома вага хворих з несвоєчасно виявленими формами 

туберкульозу спостерігається у Долинському (6,5 %), Новоукраїнському (8,8 %) 

та Світловодському (12,5 %) районах. У Вільшанському та Новгородківському 

районах не виявлено жодного хворого з несвоєчасно виявленими формами 

туберкульозу. 

Найвища питома вага хворих з несвоєчасно виявленими формами 

туберкульозу зареєстрована в Кіровоградському районі (34,5 %), що може 

свідчити про недостатньо відпрацьований механізм раннього виявлення хворих на 

туберкульоз серед дорослого населення у даному районі. 

Одним з показників, що відображають ефективність організації діагностики 

туберкульозу, є виявлення випадків туберкульозу з позитивним результатом 

мікроскопії мазка мокротиння у закладах первинної медико-санітарної допомоги.  

За 2020 рік з метою діагностики на туберкульоз обстежено 5489 осіб. Виявлено – 

264 особи, що складає 4,8 % (2019 рік – 6900, виявлено – 252 (3,7 %)). Найнижчі 

показники виявлення спостерігаються у Кіровоградському районі – 2,2 % (2019 

рік – 11,0 %), м. Олександрії – 2,3 % (2019 рік – 0,5 %), Петрівському – 0,8 % 

(2019 рік – 1,9 %) та Новомиргородському районах – 2,3 % (2019 рік – 2,2 %). Не 

0 5 10 15 20 25 30
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виявлено жодного хворого у Вільшанському (2019 рік – 4,8 %) та Петрівському 

(2019 рік – 0,8 %) районах. 

Серед вперше виявлених хворих на туберкульоз показник бацилярного 

туберкульозу за 2020 рік збільшився з 47,1 до 51,2 % на 100 тисяч населення. 

Питома вага бацилярного туберкульозу також зросла до 79,4 % (2019 рік – 

76,2 %). Що свідчить про стабільність якості лабораторної діагностики 

туберкульозу в області, в тому числі за рахунок бактеріологічних та молекулярно-

генетичних досліджень.  

У 2020 році відмічається зменшення захворюваності на туберкульоз серед 

дитячого населення віком до 14 років. Виявлено 11 дітей хворих на туберкульоз, 

показник захворюваності склав 7,6 % на 100 тисяч дитячого населення (2019 рік – 

12 хворих, показник – 8,3 %). А саме: м. Кропивницький – 1 дитина, показник 

склав 2,8 % на 100 тисяч дитячого населення, Благовіщенський район – 1 дитина, 

показник – 27,6 %, Бобринецький район –1 дитина, показник – 22,6 %, 

Добровеличківський район – 1 дитина, показник – 18,6 %, Маловисківський район 

– 1 дитина, показник – 15,9 %, Новгородківський район – 1 дитина, показник – 

37,8 %, Новоукраїнський район 3 дитини, показник – 44,1 %, Олександрійський 

район – 1 дитина, показник – 18,2 %, Онуфріївський район – 1 дитина, показник – 

35,6 %. 

Захворюваність на туберкульоз серед підлітків зросла: виявлено 7 осіб, 

показник на 100 тисяч підліткового населення склав 28,1 %, (2019 рік – 6 осіб, 

показник – 23,8 % на 100 тисяч підліткового населення) в: м. Кропивницький – 1 

підліток, показник склав 17,5 %; Голованівському районі – 1 підліток, показник – 

116,4 %; Долинському районі – 1 підліток, показник – 115,2%; Кіровоградському 

районі – 1 підліток, показник – 102,8 %; Новоукраїнському районі – 1 підліток, 

показник – 77,3 %; Олександрівському районі – 1 підліток, показник – 153,6 %; 

Петрівському районі – 1 підліток, показник склав 144,7 %. 

Впродовж 20 років медики усього світу ведуть окрему статистику випадків 

мультирезистентного туберкульозу, і хоч за даними звіту ВООЗ (World Health 

Organizations Global Tuberculosis Report), загальна кількість нових випадків цієї 

особливо небезпечної форми хвороби впродовж останніх років залишається 

незмінною (480 тис. на рік – 3,5 % від загальної кількості захворілих), в Україні 

фіксується значний приріст випадків стійкого до лікування туберкульозу [4. 6]. 

Несприятливим є прогноз щодо подальшого розвитку епідситуації з 

туберкульозу в області та зростання показника хіміорезистентного туберкульозу. 

Так, у 2017 році вперше зареєстровано 267 випадків хіміорезистентного 

туберкульозу, показник склав 27,8 % на 100 тисяч населення, що у 1,6 рази вище 

за показник 2016 року (2016 рік – 172 випадки, показник 17,8 % на 100 тисяч 

населення). 
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За підсумками 2020 року захворюваність на активний туберкульоз у 

поєднанні зі СНІДом у людей, які уперше стали під медичний нагляд, зросла на 

170 осіб і становила 578 осіб, у порівнянні з 2019 роком (2019 рік – 408 осіб). 

У 2020 році зменшилась захворюваність серед медичних працівників області. 

Захворіло на туберкульоз 9 медичних працівників (2019 рік – 16 медичних 

працівників). 

Кількість померлих від туберкульозу у 2020 році в порівнянні з минулим 

2019 роком не змінилась: померло 100 осіб. Показник смертності склав 10,4 % на 

100 тисяч населення, що на 2 % більше ніж за аналогічний період 2018 року (2018 

– 99 осіб; 10,2 %). Найвищі показники смертності зареєстровані в 

Кіровоградському (27,0 %), Знам’янському (25,6 %), Новоархангельскому 

(24,6 %), та Олександрівському (22,2 %) районах. Не зареєстровано випадків 

смерті в Вільшанському, Новгородківському та Новомиргородському районах. 

Всього за підсумками 2020 року у санаторіях протитуберкульозного профілю 

(місцевих та санаторіїв МОЗ України) було проліковано та оздоровлено 824 особи 

з диспансерних контингентів протитуберкульозних закладів області (за 

аналогічний період 2019 року оздоровлено 820 осіб). 

Протягом 2020 року до місцевих протитуберкульозних санаторіїв було 

направлено 141 дорослий та 341 дитина (за 2019 рік – 210 дорослих та 296 дітей 

відповідно). Жодної дитини не було направлено з Благовіщенського, 

Гайворонського, Голованівського, Маловисківського, Новоукраїнського, 

Онуфріївського та Устинівського районів. Також жодного дорослого не було 

направлено з Вільшанського, Голованівського, Добровеличківського, 

Маловисківського, Новгородківського, Новоархангельського, Благовіщенського 

та Устинівського районів. 

Таким чином, в цілому по області за 2020 рік ситуація щодо туберкульозу 

залишається напруженою за рахунок росту показника захворюваності, в тому 

числі на хіміорезистентний туберкульоз, погіршення вікової структури 

захворюваності (збільшення показника захворюваності серед підлітків), та якості 

проведення профілактичних оглядів серед дорослих. Водночас відмічаються 

позитивні зрушення наступних показників: зменшення несвоєчасно виявлених 

форм туберкульозу та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу за 

рахунок закладів загальнолікарської мережі. У 70 % ЛПЗ, розроблено спільні дієві 

маршрути пацієнта, які включають в себе якісну переадресацію пацієнтів, 

збільшилась кількість швидких тестів для діагностики ВІЛ, які були закуплені 

закладами ЗЛМ, насамперед ПМСД, збільшився відсоток виявлення ВІЛ в 

закладах ПМСД з 0,5 % в 2019 р. до 2 % у 2020 році, що говорить про покращення 

відбору пацієнтів для тестування на ВІЛ, збільшилась кількість ВІЛ-інфікованих з 

підозрою на ТБ які обстежені за допомогою Gene-Xpert за направленням лікарів-
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інфекціоністів з 10 пацієнтів у 2018 році до 105 пацієнтів у 2019 році та 93 

пацієнтів за 6 місяців 2020 року, за рахунок налагодження в деяких регіонах 

механізму доставки біологічного матеріалу до лабораторії облтубдиспансеру. 

Проведення заходів щодо раннього виявлення туберкульозу потребує 

удосконалення та посилення контролю зі сторони регіональних керівників, щодо 

туберкульозу (зменшення захворюваності, смертності), покращення вікової 

структури захворюваності (зменшення показника захворюваності серед дітей та 

підлітків). 

Під дією чинників ризику – як соціальних, так і медичних, в умовах масової 

уніфікованості населення головним механізмом розвитку захворюваності є 

ендогенна реактивація інфекції. З кожним роком збільшується частка вперше 

діагностованих хворих, які перебували в місцях позбавлення волі, соціально та 

матеріально незахищених і одночасно з негативним ставленням до свого здоров’я, 

а також за останні роки одним із факторів стала війна на Сході [5-6]. 

У зв’язку із зростанням темпів розповсюдження ВІЛ-інфекції серед 

населення України збільшується кількість хворих з подвійним інфікуванням – 

туберкульоз і СНІД. Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні значно сприяє погіршенню 

епідеміологічної ситуації з туберкульозу. Понад 30 % ВІЛ – інфікованих хворіє на 

туберкульоз і близько 40 % з них помирає від нього.[7]. Станом на 1 січня 2020 

року в області на диспансерному обліку перебуває 3180 ВІЛ – інфікованих осіб, 

проти 2590 за аналогічного періоду 2019 року.  

Охоплення тестуванням на ВІЛ хворих на ТБ показало позитивний результат. 

Відмова від тестування зменшилась, та збільшилась кількість протестованих за 

період 2019–2020 роки. За рахунок збільшення протестованих, кількість померлих 

до моменту тестування зменшилась. 

За останні роки особливу загрозу становить потрійна інфекція – 

туберкульоз/ВІЛ/гепатити В і С. Наявність ВІЛ–інфекції та гепатитів є потужним 

чинником, який сприяє розвитку активної форми туберкульозу в носіїв латентної 

інфекції та підвищує ймовірність розвитку рецидивуючого туберкульозу [7]. 

Станом на кінець звітного періоду 2020 року інфікованих вірусом гепатиту C за 

результатами скринінгових досліджень становить 709 ВІЛ–інфекованих осіб, в 

порівнянні з минулим 2019 роком (інфікованих вірусом гепатиту C – 721 особа) 

зменшилась. Інфікованих вірусом гепатиту B за результатами скринінгових 

досліджень станом на кінець звітного періоду 2020 року – 104 ВІЛ–інфекованих 

осіб, в порівнянні з минулим 2019 роком (інфікованих вірусом гепатиту В 96 осіб) 

збільшилась кількість інфікованих. 

Питання протидії ТБ в Україні є одним з пріоритетних напрямків державної 

політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та предметом 

міжнародних зобов’язань. 
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Уряд схвалив Концепцію Загальнодержавної цільової соціальної програми 

протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 р. (Розпорядження від 27 

грудня 2017 р. № 1011-р). Метою якої є стабілізація рівня захворюваності, 

зменшення рівня смертності та підвищення ефективності лікування хворих, див. 

таблицю 1.  

Таблиця 1 

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які розпочали лікування туберкульозу у 

2019 – 2020 роках 

ВІЛ-інфіковані особи Кількість ВІЛ-

інфікованих осіб за 

2019 рік 

Кількість ВІЛ-

інфікованих осіб за 

2020 рік 

Розпочали лікування туберкульозу 

(незалежно від категорії) 

189 196 

«у тому числі, з ВДТБ» 97 111 

з МРТБ 52 56 

отримували профілактичне лікування  

ко-тримоксазолом 

181 196 

отримували АРТ 167 180 

у тому числі   

з ВДТБ 80 98 

з МРТБ 61 55 

отримували АРТ на момент встановлення 

діагнозу ТБ 

61 76 

АРТ було призначено протягом перших  

2 тижнів після встановлення діагнозу ТБ 

42 41 

АРТ було призначено в період 2 тижні – 2 

місяці після встановлення діагнозу ТБ 

61 66 

АРТ було призначено в період 2 – 6 місяці(в) 

після встановлення діагнозу ТБ 

3 1 

 

Нова стратегія боротьби із туберкульозом першочергове значення надає 

проведенню лікувального процесу за міжнародним стандартом, оскільки 

досягнення вилікування у 85,0 % бактеріовиділювачів і більше серед нових 

хворих та з рецидивом є одним головним критерієм у розриві епідеміологічного 

ланцюга і суттєвого позитивного впливу на епідемічний процес. Увага до 

глобальних проблем МОЗ країни знайшла відображення в ряді законів та 

нормативних актів. Відповідно до міжнародних стандартів розроблено 

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги «Туберкульоз», Наказ МОЗ 

України про затвердження протоколу первинної, вторинної, (спеціалізованої) та 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги № 620 від 04.09.2014. 

Основною метою протоколу є створення ефективної системи надання медичної 
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допомоги хворим на туберкульоз на всіх рівнях відповідно до сучасних 

міжнародних принципів та підходів [6]. 

Висновки. Проведено аналіз захворюваності на туберкульоз легень по 

Кіровоградській області і по Україні у 2018–2020 роках, на туберкульоз легень з 

бактеріовиділенням та МРТБ, серед різних груп населення. Встановлено, що у 

2018–2020 роках у Кіровоградській області відмічається тенденція до зменшення 

захворюваності на туберкульоз легень. В країні в цілому за останні роки 

збільшується захворюваність на туберкульоз легень з бактеріовиділенням та 

МРТБ. Факторами, які сприяють захворюваності на туберкульоз легень 

залишаються хіміорезистентний туберкульоз і ко-інфекції ВІЛ/СНІДу, а також в 

умовах соціальної кризи, яка поглиблюється через військовий конфлікт на Сході 

країни, прогнозується погіршення епідемічної ситуації з ТБ, що потребуватиме 

проведення додаткових організаторських заходів. 

У 2014 році вжиті державою заходи дозволили зменшити подальше 

поширення епідемії ТБ в країні та майже на чверть знизити показник 

захворюваності порівняно з найгіршим 2005 р. 

Потрібно відзначити, що зниження захворюваності утримується на фоні 

значного покращення забезпечення протитуберкульозними препаратами, а також 

значного скорочення виявлення туберкульозу завдяки новим методам 

діагностики, покращення умов перебування хворих у стаціонарі. Під дією 

чинників ризику – як соціальних, так і медичних, в умовах масової уніфікованості 

населення головним механізмом розвитку захворюваності є ендогенна 

реактивація інфекції. З кожним роком збільшується частка вперше діагностованих 

хворих, які перебували в місцях позбавлення волі, соціально та матеріально 

незахищених і одночасно з негативним ставленням до свого здоров’я, а також за 

останні роки одним із факторів стала війна на Сході. 
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