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Abstract. The research aims. The article considers the railway and pipeline 
component of the “East-West” and “North-South” projects. It should be noted that some 
of the railway transport projects have been completed. For the further development of 
these projects, new railway lines are being built for the implementation of the expected to 
provide new areas that need to be freed from new developments. 

Methods and methodology: To achieve comprehensive results, the method of 
comparative analysis was used to identify the development of trade with Europe, 
Russia, Central Asia, the Caucasus region to the Persian Gulf and India, the Caspian 
countries with ports of the Black sea. Content analysis used to clarify forms of 
relations between Azerbaijan and Europe. 

Innovation. The article presents new ideas and conceptual scientific ideas 
about Azerbaijani energy carriers may not be enough for mixing pipelines through 
the Caspian sea, it may be necessary to return to the use of energy carriers of Central 
Asian States. Moreover, the problem of the status of the Caspian sea between them 
has been solved. The above can be considered as the scientific novelty of the article. 
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“North-South” and TAP will contribute to the development of trade with Europe, 
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РЕАЛІЗАЦІЯ «СХІД-ЗАХІД» ТА «ПІВНІЧ-ПІВДЕНЬ» 
ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ 

Анотація. Мета дослідження. У статті розглядається залізнична та 
трубопровідна складова проектів «Схід-Захід» та «Північ-Південь». Слід 
зазначити, що частина проектів залізничного транспорту завершена. Для 
подальшого розвитку цих проектів будуються нові залізничні лінії для 
реалізації очікуваних, щоб забезпечити нові території, які необхідно звільнити 
від нових забудов. 

Методи та методологія: Для досягнення комплексних результатів 
методом порівняльного аналізу виявлено розвиток торгівлі з Європою, Росією, 
Середньою Азією, Кавказьким регіоном до Перської затоки та Індії, 
прикаспійськими країнами з портами Чорного моря. Контент-аналіз 
використовується для з'ясування форм відносин між Азербайджаном і 
Європою. 

Інновація. У статті представлені нові ідеї та концептуальні наукові 
уявлення про те, що азербайджанських енергоносіїв може бути недостатньо для 
змішування трубопроводів через Каспійське море, можливо, доведеться 
повернутися до використання енергоносіїв держав Центральної Азії. Крім того, 
проблема статусу Каспійського моря між ними вирішена. Викладене можна 
вважати науковою новизною статті. 

У дослідженні зроблено висновок, що міжнародні транспортні коридори 
«Схід-Захід», «Північ-Південь» і TAP сприятимуть розвитку торгівлі з 
Європою, Росією, Центральною Азією, Кавказьким регіоном до Перської 
затоки та Індії, прикаспійськими країнами з порти Чорного моря. Той самий 
коридор полегшить залізничні та наземні перевезення та транзит між Європою-
Південною Азією-Близьким Сходом, а також створить умови для збільшення 
прибутків. 

Ключові слова: Схід-Захід, газопровід Північ-Південь, нафта, газ, 
Кавказ, Європа 

Introduction. The Caucasus region is lying in an advantageous geographical 
position between the Black and Caspian seas in the region where Europe and Asia 
converge.  

Azerbaijan is becoming an increasingly important transit center by ensuring the 
successful transportation and exchange of goods between China, Central Asia and 
Europe through the port of Alat. These are important steps for the new silk road in 
terms of regional significance. The new silk road of Azerbaijan as an alternative route 
by land creates a special opportunity for the unification of the East-West routes, as 
well as a new North-South transport corridor, uniting the products of East Asia and 
South Asia. 
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The research aims. The article considers the railway and pipeline component 
of the “East-West” and “North-South” projects. It should be noted that some of the 
railway transport projects have been completed. For the further development of these 
projects, new railway lines are being built for the implementation of the expected to 
provide new areas that need to be freed from new developments. 

Methods and methodology: To achieve comprehensive results, the method of 
comparative analysis was used to identify the development of trade with Europe, 
Russia, Central Asia, the Caucasus region to the Persian Gulf and India, the Caspian 
countries with ports of the Black sea. Content analysis used to clarify forms of 
relations between Azerbaijan and Europe. 

Recent publications on the subject emphasize the creation of the railway and 
pipeline component of the “East-West” and “North-South” projects. All literature and 
sources used in this article are important to reflect the problem as a research object. 
Involvement of all of them in a comprehensive study, systematization of information 
from different sources allowed creating a complete picture of the problem and 
conducting accurate research.

Researcher A. Hasanov in his work analyzes the sea transportation, the Baku-
Tbilisi-Kars railway cut more than by half of the delivery time of goods from China 
to Europe. The Baku-Tbilisi - Kars railway, which serves stability and security, is 
planned to transport 5 million tons a year in the first stage, 17 million tons in the 
second stage, and subsequently an even larger volume of cargo. According to Ali 
Hasanov, former assistant to the President of the Republic of Azerbaijan for social 
and political Affairs, official Baku plans to provide the Iranian side with a loan of $ 
500 million for the project of construction and equipping the railway. Work is also 
underway on another one the Northern direction, the construction of the Samur road 
bridge (Azerbaijan) - Yarag Kazmalyar (Russia) across the Samur river and the 
expansion of railway lines. An important section of the corridor-the railway from the 
Azerbaijani-Russian to the Azerbaijani-Iranian border-has been put into full 
operational readiness. [3]. 

Azerbaijani researceher E.Muradaliyeva’s article “Cities of the Caucasus on 
the Great Silk Road” is of great importance [8].

Irina Xalturina [9], as well T.Papuashvli’s in his scientific article “Transport 
potential of Azerbaijan” researched the great potential of trade relations between the 
founding countries of the international transport corridor “North-South” (Russia, Iran, 
India) necessitates the widespread use of favourable transit opportunities of the 
Republic of Azerbaijan as a member of this corridor, as well as the adoption of urgent 
measures to coordinate the Azerbaijani Railways with the network of Iranian 
Railways [10]. 

On September 7-8, 1998, at the initiative of national leader Heydar Aliyev, an 
international conference dedicated to the restoration of the historical silk road was 
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held in Baku with the participation of heads of states of 9 countries (Azerbaijan, 
Turkey, Georgia, Ukraine, Moldova, Romania, Bulgaria, Uzbekistan, Kyrgyzstan), 
delegations of 13 international organizations and 32 States. As a result of this 
conference, on the basis of the TRACECA program of the European Union, the 
"Main multilateral agreement on international transport for the development of the 
Europe-Caucasus-Asia corridor" was signed and the Baku Declaration was adopted.

In accordance with the provisions of the main multilateral agreement, it was 
decided to host the Permanent Secretariat of the TRACECA intergovernmental 
Commission in Baku, and its opening was held on February, 21 2001. Thus, 
Azerbaijan, having contributed to the restoration of the historical silk road, played an 
important role in determining the main trajectories of development. 

Currently, Azerbaijan is a participant of the silk road Economic belt project, 
implemented on the initiative of China. In December 2015, during the state visit of 
President Ilham Aliyev to China, the government of the Republic of Azerbaijan and 
the Government of the people's Republic of China signed a Memorandum of 
understanding on joint promotion of the creation of the " silk road Economic 
belt» [2]. 

The Baku-Tbilisi-Kars railway, commissioned on October 30, 2017, 
connecting the TRANS-European and TRANS-Asian railway networks, is the 
restoration of the ancient silk road on the steel highways [2]. 

On February 7, 2007, an Agreement on the construction of the Baku-Tbilisi-
Kars railway was signed in Tbilisi on the initiative of President of the Republic of 
Azerbaijan Ilham Aliyev. In November of the same year, the Foundation of the 
railway line was laid at the Georgian point of Marabda. A groundbreaking ceremony 
of the Kars-Georgian border section was held in Kars in July in 2008. The 504-
kilometers section of the Baku-Tbilisi-Kars railway line with a total length of about 
850 kilometers falls on the territory of Azerbaijan. 263 kilometers of the railway line 
passes through the territory of Georgia, and 79 kilometers - through the territory of 
Turkey. 

Compared to sea transportation, the Baku-Tbilisi-Kars railway cut more than 
by half of the delivery time of goods from China to Europe. The Baku-Tbilisi - Kars 
railway, which serves stability and security, is planned to transport 5 million tons a 
year in the first stage, 17 million tons in the second stage, and subsequently an even 
larger volume of cargo [2]. 

The silk road as an international corridor Europe-Caucasus-Asia will contribute 
to the integration of the Caucasus into the Eurasian economy. And on this way cities 
act not just as a transit resource, but also as consumers of transit goods and suppliers 
of their own products [8, p. 197].  

Azerbaijan is becoming an increasingly important transit center by ensuring the 
successful transportation and exchange of goods between China, Central Asia and 
Europe through the port of Alat. These are important steps for The new silk road in 
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terms of regional significance. The new silk road of Azerbaijan as an alternative route 
by land creates a special opportunity for the unification of the East-West routes, as 
well as a new North-South transport corridor, uniting the products of East Asia and 
South Asia. 

Azerbaijan's location in a strategically important geopolitical space – at the 
intersection of the most important international transport and communication 
corridors stretching from East to West and from North to South-has kept it in the 
sphere of special interests of transnational world forces for centuries [3, p. 4].  

A number of large-scale infrastructure projects have been implemented in the 
transport sector of the Republic of Azerbaijan. The construction of the Baku 
international commercial sea port complex, modern airports, roads of international 
importance and the renewal of railway lines in the direction of the East-West and 
North-South transport corridors play an important role in the expansion of the 
country's foreign economic relations.  

The great potential of trade relations between the founding countries of the 
international transport corridor "North-South" (Russia, Iran, India) necessitates the 
widespread use of favourable transit opportunities of the Republic of Azerbaijan as a 
member of this corridor, as well as the adoption of urgent measures to coordinate the 
Azerbaijani Railways with the network of Iranian Railways [10, p. 4-5].  

The policy of turning Azerbaijan into an international transport hub was one of 
the two main strategic courses pursued by the state since 1993 in the field of foreign 
economic and geopolitical relations. Experts particularly note several important 
directions in this process, monitored in the activities of Azerbaijan. This is the 
development of economic, trade, transport and logistics links between Europe, the 
black sea, Caucasus, Caspian and Central Asian regions; development of a 
multimodal corridor laid along the shortest land route between China and the 
European Union; - laying of an International transport corridor "North-South"; 
involving of transit goods within the Framework of the great silk road; significant 
improvement of logistics and trade infrastructure and transformation of Azerbaijan 
into a more attractive hub in the region in this area due to regulatory incentives; 
coordination of [3, p. 4]. 

The East-West transport corridor was launched in September 2009 and lasted 
until September 2012. Blekinge region is the leading partner of the project, and its 
total budget is about 6 million euros. It includes about 70 partners from Sweden, 
Lithuania, Germany, Russia, Italy, China and Denmark. Some of the partners are 
represented by commercial organizations, in addition, the project is supported by the 
Swedish and Lithuanian authorities [11].  

The aim of the project, within the framework of international cooperation, is to 
develop and implement effective, safe and environmentally friendly technologies for 
the delivery of goods going from East to West in the southern Baltic region. The 
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project was prepared by stakeholders in the region for the implementation of 
sustainable transport planning and smart it solutions in the field of transport. 
Combined with business development in the transport sector, this stimulates 
economic growth in the entire East-West Transport corridor» [11]. 

The East-West Transport corridor project was a joint project between 42 
different partners-local, regional and national authorities, universities, port 
infrastructure representatives and private stakeholders - in Denmark, Lithuania, 
Russia and Sweden. The project began in 2006, the region of Blekinge County acted 
as the lead partner. The project was co-financed by project partners and from the 
INTERREG IIIB Baltic sea 2000-2006 programme. The East-West Transport 
corridor project is aimed at strengthening the development of the transport 
component through the improvement of infrastructure, development and 
implementation of new solutions for business and logistics, as well as cooperation 
between research organizations on transport flows. During the period of 
approximately 20 months, extensive work was carried out, resulting in a number of 
reports, seminars, symposia and conferences. As a result of the project there can be 
considered the development of proposals and business contacts between all partners 
of the project, consisting of spatial planners, politicians, businessmen, civil servants 
and researchers [11]. Azerbaijan is becoming the key part of the East-West transport 
corridor. This project is aimed at restoring the historical “silk road” and should 
ensure the withdrawal of Chinese goods to Western markets in several    
directions [10]. 

I would like to note that the initiative of the Republic of Azerbaijan to join the 
North-South transport corridor, as well as the TRACECA project, belongs to national 
leader Heydar Aliyev. It was with his consent that representatives of the Republic of 
Azerbaijan participated in discussions in this direction with the relevant structures of 
Russia and Iran since 2001. On 19-21 may 2004, on behalf of President Ilham Aliyev, 
the delegation of Azerbaijan joined the meeting of the heads of Railways of Russia 
and Iran held in Moscow and, in accordance with the trilateral agreement, took part in 
the creation of The international consortium for the North-South transport corridor. In 
the subsequent period, its activities were ensured to attract transit goods traffic for 
transportation on the Railways of all three countries, the implementation of joint 
design and exploration works, coordination of common issues and cooperation. On 
July 24-27, 2005 in Tehran and February 9, 2005 in Baku construction of the North-
South transport corridor, its subsequent operation, creation of the international 
consortium and methods of its financing, the share of each country in construction, 
ways of compensation of the forthcoming capital investments and other questions 
were discussed, the agreement was reached [3, p.4]. The main objective of the North-
South transport corridor is, first of all, to reduce the delivery time of goods 
transported from the South, starting from India, to Russia, Northern and Western 
Europe, as well as to the Persian Gulf countries, reduce transportation prices and 
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increase the functionality of the corridor. The corridor provides transportation in 
several main directions: India-Russia-Caucasus-Persian Gulf countries; Central Asia-
Persian Gulf countries; Caspian sea-Islamic Republic of Iran-Persian Gulf countries, 
etc.  Among these areas, the most interesting for Azerbaijan is the delivery of goods 
by ships from the Indian port of Mumbai to the Iranian port of Bandar Abbas, 
followed by transportation by trains and cars on the existing Railways and highways 
of Iran to the railway and highway Qazvin-Rasht-Astara (Iran) - Astara (Azerbaijan), 
and from there via Azerbaijan - to Russia, Northern Europe, etc. [3, p.4]. 

In 2005, Azerbaijan joined this project, offering its territory for the 
organization of the shortest route in the planned direction [8]. 

The following measures have been implemented on the part of the international 
transport corridor "North-South" passing through the territory of Azerbaijan: 

Construction of a new 8.3 km length road to the Astara (Azerbaijan) - Astara 
(Iran) railway line to the bridge over the Astarachay river, the Astarachay bridge 
itself and the road (1.4 km length) in Iran has been completed; 

Negotiations were held with the Iranian side in connection with the 
construction of the Qazvin-Rasht part (175 km) of this corridor [8]. 

The North-South project has been lobbied for many years by the Russian side, 
which intends to draw to its territory a large part of the goods traffic between the 
"Northern" countries and States in The Indian Ocean.  

Initially, the "North-South" assumed several routes of goods using different 
means of transport. One of them is TRANS - Caspian, through the ports of 
Astrakhan, OLE, Makhachkala, by rail through Kazakhstan, Uzbekistan and 
Turkmenistan with access to the railway network of Iran at the border crossing Tejen-
Serakhs. But this option was blocked by the Iranian partners, insisting that the 
economic efficiency of the TRANS-Caspian multimodal route is reduced by the need 
for repeated transshipment of goods. 

Another route was supposed to run along the Western branch of the corridor: 
this direction is Astrakhan-Makhachkala-Samur, then through the territories of 
Azerbaijan and Armenia with access to Iran through the border station Julfa. 
However the conflict between Azerbaijan and Armenia destroyed the plans of the 
partners of the North and the South [4]. 

However, due to international sanctions against Iran, the case has stalled. The 
line, which was to link the Azerbaijani Astara with the Iranian cities of Astara and 
Rasht, without the launch of which it is impossible to operate the North — South 
ITC, turned into a real long-term construction [6, p.65-78] 

The decline in oil prices led to a decline in freight traffic. At the moment, the 
cost of railway supplies through Azerbaijan tends to decrease by 10-15%. The 
government, in its long-term strategy, hopes that tariff reductions, which may affect 
the transportation of container cargo, grain, cotton, sulfur, urea and metals, will 
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overcome the decline in freight traffic [5, p.65-78]. 
Long negotiations led to the fact that the economic question prevailed: in last 

days of March 2008, the heads of the railway departments of Azerbaijan, Russia and 
Iran at the meeting in Tehran signed a Memorandum on the establishment of a 
consortium for the construction of the Qazvin - Rasht - Astara railway. 

The next stage of negotiations was scheduled for may 2008 in Baku. According 
to Nadir Azmamedov, head of the press service of the Azerbaijan state railway 
(AGR), at the upcoming meeting the Russian side was to present a business project 
for the construction of this branch, and the Iranian side was to acquaint colleagues 
from Azerbaijan with the project of constructing a new bridge with a length of 
101 meters across the border river. 

N. Azmamedov stressed that the project of the international transport corridor
implies the construction of 8.4 km tracks, 4 station tracks (each 1050 meters), 
customs and checkpoints, a point for changing wheelsets on the territory of 
Azerbaijan [4]. 

For Azerbaijan, in particular, the availability of rail links with Iran promises 
great profits. This will increase cargo traffic with Asian countries, which is now 
limited to road transport. In addition, Baku is diversifying its ties with Asian markets. 
Having an alternative: land or sea route, Azerbaijan increases its chances of attracting 
transit cargo [4]. 

 In the first half of 2011, it was expected to establish a direct rail link on the 
route Scandinavia-Baltic States-Russia-Azerbaijan-Iran, which was supposed to 
connect many European and Asian countries by the shortest route [6]. 

In this regard, the construction of a new international seaport near Baku and the 
implementation of the Baku - Tbilisi - Kars railway (BTK) project with access 
through Turkey to the markets of Central Europe play a strategic role [4]. 

Currently, Azerbaijan, Turkey and Georgia, who signed the relevant agreement 
a year ago, are at the stage of implementing the BTK project. The construction of the 
Georgian section of the highway was the focus of the last meeting of the Azerbaijani-
Georgian working group, which was held at the end of March in Tbilisi. The parties 
held consultations and detailed discussions on a number of working issues. Among 
them, perhaps, is the construction of a railway station in Akhalkalaki, near the 
Turkish-Georgian border.  

If we talk about the Georgian part of the project, it is known that it was 
"divided" into several independent projects. One of them involves the reconstruction 
of existing tracks, the other-the laying of a completely new track on the sites where 
before the railway did not exist at all. This is the span from Akhalkalaki to the border 
with Turkey, which, according to the results of the tender held at the end of last year, 
will be built by the Azerbaijani company "Azerinshaatservice". It accounted for 
33 kilometers and one tunnel [4]. 

As a transit hub of the Caspian region, Azerbaijan has made maximum  effort 
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to take advantage of its geographical location. As part of the implementation of the 
transport corridors "silk road" and its part "North – South", a modern port and 
railway infrastructure was formed, designed for multiple growth of cargo 
transportation. The process of diversification of transport routes was nearing its 
logical conclusion. On December 07, 2015, President Ilham Aliyev ordered the 
acceleration of the formation of railway infrastructure in the Azerbaijani section of 
the North-South corridor. In 2016, the Baku - Tbilisi – Kars "steel" highway was to 
come into operation [10]. 

In December 2017, the conference on "Azerbaijan: a new bridge to Eurasia" 
was held in Baku, with the participation of representatives of transport departments 
and railway companies of Azerbaijan, Turkey, Kazakhstan, Uzbekistan, 
Turkmenistan, Pakistan, Iran, Iraq, Afghanistan and the other countries. Azerbaijan's 
transit potential from the point of view of connecting Europe and Asia and 
connecting Western China with Eastern Europe was discussed, as well as more 
specific issues - containerization of TRANS-Caspian and Caspian sea transport, 
investment prospects, transport innovations, integration of railway corridors of 
different countries, improvement of high-speed trains, cybersecurity and use of 
renewable energy sources on the railway.  

Azerbaijani gas is already in great demand almost all over Europe, an 
incredibly positive factor for the country's economy. After all, in the long term, this 
fuel will prevail in the list of demand in the world. Therefore, as President Ilham 
Aliyev rightly noted in Ipsal, TANAP and the southern gas corridor are also energy 
security projects [1, p.7]. 

Yes, today, when trade wars, political and economic confrontations are on the 
agenda of the world today, TANAP manages to reconnect Europe with Asia [1, p.7]. 

The research concludes that the international transport corridors “East-West”, 
“North-South” and TAP will contribute to the development of trade with Europe, 
Russia, Central Asia, the Caucasus region to the Persian Gulf and India, the Caspian 
countries with ports of the Black sea. The same corridor will facilitate rail transport 
and land and transit between Europe-South Asia-the Middle East, as well as create 
conditions for increasing profits. 
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ОСНОВНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ПУБЛІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ 

УКРАЇНИ 

Анотація. У статті досліджено основні наукові підходи щодо публічного 
управління забезпечення національної стійкості України. Зроблено аналіз 
наукових досліджень останніх років за обраною темою статті. Запропоновано 
рекомендації що спрямовані на створення ефективної системи національної 
стійкості України. 

За результатами проведеного аналізу історіографії проблеми доведено, 
що основними елементами національної стійкості можна визначити такі як: 
адаптивність, здатність чинити опір (опірність), здатність до 
мінімальноналежного  функціонування під час криз (стабільність) та здатність 
до відновлення після кризи (відновлювальність). При цьому необхідно чітко 
розуміти, що національна стійкість має стати частиною системи забезпечення 
національної безпеки. 

Зазначається, що для створення в Україні системи національної стійкості 
необхідно розробити Національний реєстр загроз за кожною із сфер 
національної безпеки, якій має передбачатись чіткий план щодо протидії 
відповідній загрозі, він має містити опис можливих наслідків настання певної 
загрози, визначати сфери відповідальності і порядок реагування уповноважених 
органів державної і місцевої влади, інформацію для населення, а також розробку 
окремого елементу відповідної системи національної стійкості, яка буде 
адаптуватись до вказаної загрози. Пропонується також створити систему аналізу 
загроз національній безпеці та національній стійкості у різних сферах 
життєдіяльності, розробити загальну та галузеві методики щодо визначення 
критеріїв, індикаторів та їх граничних значень. Це дозволить адекватно оцінювати 
рівень відповідних загроз та відпові дним чином реагувати на них, розбудовуючи 
систему забезпечення національної безпеки та національної стійкості. 

У висновках наголошується, що ефективна, розвинута система 
національної стійкість значно посилює спроможність як системи державного 
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управління в кризових умовах та зберігає можливості виконувати всі 
управлінські функції. Система публічного управління відіграє значну роль у 
забезпеченні національної стійкості до глобальних та національних ризиків. Від 
того, як вона організована, за якими принципами діє, значною мірою залежить 
ефективність протидії держави викликам та загрозам національній безпеці. 

Ключові слова: національна стійкість, публічне управління, національна 
безпека,  критерії, індикатори національної стійкості. 
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BASIC SCIENTIFIC APPROACHES TO RESEARCH 
PUBLIC ADMINISTRATION FOR NATIONAL RESILIENCE 

Abstract. The article examines the main scientific approaches to public 
management of ensuring the national resilience of Ukraine. An analysis of scientific 
research in recent years was made on the selected topic of the article. 
Recommendations aimed at creating an effective system of national resilience of 
Ukraine are proposed. 

According to the results of the analysis of the historiography of the problem, it 
was proved that the main elements of national resilience can be defined as: 
adaptability, the ability to resist (resilience), the ability to function minimally during 
crises (stability), and the ability to recover after a crisis (resilience). At the same time, 
it is necessary to clearly understand that national stability should become part of the 
system of ensuring national security. 

It is noted that in order to create a system of national resilience in Ukraine, it is 
necessary to develop a National Register of Threats for each of the spheres of 
national security, which should include a clear plan for countering the relevant threat, 
it should contain a description of the possible consequences of the occurrence of a 
certain threat, determine the areas of responsibility and the order of response of 
authorized bodies state and local authorities, information for the population, as well 
as the development of a separate element of the appropriate system of national 
resilience, which will adapt to the specified threat. It is also proposed to create a 
system of analysis of threats to national security and national resilience in various 
spheres of life, to develop general and sectoral methods for determining criteria, 
indicators and their limit values. This will make it possible to adequately assess the 
level of relevant threats and respond to them in an appropriate manner, building a 
system for ensuring national security and national resilience. 
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The conclusions emphasize that an effective, developed system of national 
resilience significantly strengthens the capacity of the state management system in 
crisis conditions and preserves the ability to perform all management functions. The 
system of public administration plays a significant role in ensuring national resilience 
to global and national risks. The effectiveness of the state's response to challenges 
and threats to national security largely depends on how it is organized and on what 
principles it operates. 

Keywords: national resilience, public administration, national security, 
criteria, indicators of national resilience. 

 
Постановка проблеми. Глобальні виклики та загрози сучасного світу 

потребують нових підходів до розуміння забезпечення  проблем міжнародної та 
національної безпеки. На тлі загроз міжнародного тероризму, збройних 
конфліктів у Європі та пандемії короновірусу Covid-19 загострюються питання  
забезпечення національної стійкості. Саме забезпечення національної стійкості 
стало пріоритетним завданням для більшості провідних країн світу, у т. ч. 
членів НАТО та ЄС. Глобальна стратегія Європейського Союзу щодо 
зовнішньої політики та політики безпеки (2016 р.) визначила забезпечення 
національної стійкості однією з своїх пріоритетних завдань. 

Забезпечення національної безпеки України у внутрішньополітичній, 
економічній, інформаційній та інших сферах суспільного життя неможлива без 
Європейської та Євроатлантичної інтеграції. Ці вектори розвитку України є 
важливим фактором протидії російській агресії та формування стійкості 
системи публічного управління та національної стійкості українського 
суспільства в цілому. Крім того, переваги інтеграції України у ЄС та НАТО 
пов’язані зі створенням надійних механізмів політичної стабільності, 
демократії та національної безпеки. 

Перед Україною постає завдання в умовах проведення соціально-
економічних та політичних реформ, здійснення збройної агресії з боку РФ 
консолідувати суспільство перед новими викликами та загрозами а також 
підвищити ступінь стійкості України до загроз гібридної війни та інших 
кризових явищ. Забезпечення національної стійкості є новою проблемою для 
публічно- управлінського дискурсу. Цей концепт прийшов у науку публічного 
управління з психології та маркетингу. Дослідження національної стійкості 
саме у контексті управління національною безпекою є новим науковим 
напрямом дослідження й актуальним на сьогодні.  

В умовах входження України до Європейського та Євроатлантичного 
просторів перед державою постали певні виклики, адже слабка 
структурованість українського суспільства, не сформованість та незрілість 
середнього класу перешкоджають розвитку індивідуальної активності, в якій 
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губляться специфічні індивідуальні та групові інтереси, а також прагматичного 
політичного діалогу, коли сторони відстоюють свої усвідомленні інтереси та 
шукають цивілізовані формальні процедури розв’язання неминучих конфліктів 
цих інтересів. Саме тому перед органами публічного управління наразі стоїть 
важливе завдання розробки політики забезпечення національної стійкості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним з основних 
дискусійних питань у цьому науковому дискурсі є питання про те, що саме є 
метою забезпечення національної стійкості в умовах кризи – пом’якшити вплив 
загрози та забезпечення національної безпеки та реалізацію національних 
інтересів або на швидке відновлення після кризи, особливо в умовах 
невизначеності. Л. Франкар, характеризуючи особливості британської та 
французької моделей [14]. Акцентує увагу на тому, що забезпечення стійкості 
не є тотожним кризовому менеджменту, який є традиційним елементом 
публічного управління. Скоріше, кризовий менеджмент слід розглядати як 
одним з механізмів, що дозволяють державним інститутам і суспільству 
протидіяти загрозам. Інша дискусія стосується питання, як має бути 
організована система забезпечення національної стійкості – як окрема складова 
публічного управління або шляхом удосконалення наявних систем і 
взаємозв’язків між ними. 

Дослідження національної стійкості у вітчизняній науковій теорії та 
практиці є відносно новим явищем, вона є предметом міждисциплінарних 
досліджень. Її вивчають з точки зору економічної теорії та практики, 
національної безпеки, публічного управління тощо. Серед науковців, що 
досліджують різні аспекти національної стійкості можна виділити М.Білинську, 
Г.Булах, В.Маргасову, Р.Марутян, М.Орел тощо. Питаннями національної 
стійкості та аналізу загроз у сфері національної безпеки займались різні 
вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: Т.Брежнєва, О.Власюк, В.Горбулін, 
А.Качинський,  О.Рєзнікова,  Р.Тілє Р., Д. Ши та ін. 

Мета статті. Автор статті ставить за мету дослідити основні наукові 
підходи щодо публічного управління забезпечення національної стійкості 
України. 

Виклад основного матеріалу. У науці та практиці не існує універсальної 
моделі забезпечення національної стійкості. Кожна країна використовують свої 
напрацювання у цій сфері, а національна наука пропонують різні рекомендації 
щодо розбудови національної стійкості. 

О. Резнікова - співробітник НІСД у своїх роботах досліджує принципи та 
особливості розробки системи раннього попередження як механізму 
забезпечення національної стійкості. На її думку ефективними інструментами у 
роботі щодо виявлення загроз і визначення заходів реагування є створення 
єдиної мережі ситуаційних центрів, а також паспортів загроз. Найбільш 
проблематичним питанням у роботі такої системи є ідентифікація і виявлення 
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на ранньому етапі гібридних загроз, які мають прихований характер і 
проявляються не одразу. Авторка робить висновок, що система раннього 
попередження є ефективним механізмом ідентифікації загроз і створення умов 
для пом‘якшення їх негативного впливу на подальших етапах, що має 
використовуватися у комплексі з іншими необхідними механізмами 
забезпечення національної безпеки та стійкості. Її формування доцільно 
здійснювати на основі таких принципів, як широка взаємодія, обізнаність, 
готовність, безперервність, комплексний підхід[10]. О. Резнікова також вважає, 
що немає потреби у розробці та запровадженні окремої системи забезпечення 
національної стійкості, яка буде функціонувати паралельно з чинною системою 
забезпечення національної безпеки[9]. Більш доцільним є впровадження 
принципів стійкості при забезпеченні національної безпеки, а також 
формування механізмів забезпечення стійкості у комплексі із традиційними 
безпековими заходами. У такий спосіб буде забезпечено синергетичний ефект від 
взаємодії двох систем, а також доцільну економію ресурсів держави та суспільства. 
Рєзнікова О. визначає національну стійкість як здатність національних систем й 
інститутів протистояти загрозам, адаптуватися до їх дії та швидких змін 
безпекового середовища, безперебійно функціонувати до і під час кризи, а також 
швидко відновлюватися після кризи до бажаної рівноваги (на попередньому або на 
новому рівні) [10]. Т. Брежнєва визначає стійкість як здатність суспільства чинити 
опір, легко й швидко оговтуватися від будь-яких потрясінь, поєднуючи цивільні, 
економічні, комерційні та військові  чинники [12]. 

У монографії Маргасової В.Г., у якій досліджується теорія та практика 
управління системою забезпечення стійкості національної економіки 
висвітлюються сучасні проблеми забезпечення стійкості національної 
економіки та економічної безпеки. Національна економіка розглядається як 
структурно та організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер 
діяльності, основними макроекономічними параметрами якої, є ефективність та 
стійкість. Основна увага приділена системі забезпечення стійкості національної 
економіки та її економічної безпеки як цілісної, впорядкованої сукупності 
підсистем, взаємопов'язаних механізмів, методів і засобів, заходів 
економічного, науково-технічного та організаційного характеру, що направлені 
на забезпечення стійкості та захищеності національної економіки від загроз в 
умовах невизначеності і ризиків. Дається оцінка стану становлення, 
функціонування та розвитку національної економіки, здійснюється моніторинг 
впливу загроз на розвиток економіки в розрізі сфер, які забезпечують її 
стійкість[5, с.324]. Авторка досліджує економіку безпекознавства як фактор 
оптимізації мережевої взаємодії елементів системи. Узагальнено зарубіжний 
досвід державного регулювання стійкого розвитку національної економіки та її 
економічної безпеки. Визначенні адаптивні властивості і механізм їх реалізації 
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системи забезпечення стійкості національної економіки та її економічної 
безпеки. 

Р.Марутян дає таке визначення основних понять у проблематиці 
забезпечення національної стійкості. Національна стійкість – стан соціальної 
системи, при якому забезпечується її сталий розвиток, захищеність 
національних цінностей та реалізація національних інтересів. Національна 
стійкість характеризує можливість соціальної системи адаптуватися до 
зовнішніх впливів та проявляти стійкість до нових викликів та загроз. 
Концепція національної стійкості прийшла у теорію безпеки з кризового 
менеджменту як інструмент протидії надзвичайним ситуаціям та стихійним 
загрозам. Її сутність полягає у тому, що суспільство здатне прийняти виклик, 
вирішити проблему, ліквідувати загрозу та швидко відновити своє 
функціонування. Загрози національній стійкості – явища та процеси, що 
призводять до розриву соціальних зв’язків та порушують взаємодію всередині 
соціальної системи між суспільством та державними інститутами, що має 
деструктивні наслідки для забезпечення національної безпеки та реалізації 
національних інтересів[6]. 

Українська дослідниця Г.Балух розуміє національну стійкість як здатність 
суспільства адаптуватися (відновлюватися) і прогресивно розвиватися в умовах 
інтенсивного впливу (криз) без шкоди для національних інтересів. До 
складових національної стійкості вона відносить фізичну, економічну, 
когнітивну, соціальну та політичну безпеку[1]. 

На основі вивчення наукового доробку вітчизняних дослідників 
феномену національної стійкості та дискурсу навколо його відмінностей з 
поняттям «національна безпека» автори спробували розробити таблицю таких 
спільностей та відмінностей, яка доводить, що у тій частині, де національна 
стійкість має більше збігів з національною безпекою виникає синергетичний 
ефект – набуття системою забезпечення національної безпеки нових 
можливостей, що дозволяє неї стати більш ефективною та адаптивною до нових 
викликів та загроз (таб.1). 

№ Національна безпека Національна стійкість 
1 поняття захищеність державного 

суверенітету, територіальної 
цілісності, демократичного 
конституційного ладу та інших 
національних інтересів України від 
реальних та потенційних загроз 

це стан соціальної системи, при 
якому забезпечується її сталий 
розвиток, можливість соціальної 
системи адаптуватися до 
зовнішніх та внутрішніх викликів 
та загроз. Її сутність полягає у 
тому, що суспільство здатне 
прийняти виклик, вирішити 
проблему, ліквідувати загрозу та 
швидко відновити своє 
функціонування. 
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2 мета відсутність небезпек та загроз або 
захист від них  

Здатність соціальної системи 
протистояти загрозам; вміти 
адаптуватися до змін в умовах 
невизначеності; ефективно 
функціонувати під час криз; 
відновлюватися після криз до 
стану рівноваги; зберігати 
управлінські функції. 

3 загрози та 
небезпеки 

відсутність/здатність протистояти 
(боротись) 

постійна наявність/адаптуватися 
до них 

4 суб’єкти/ 
об’єкти 

людина, суспільство, держава, система публічного управління, 
національні цінності та національні інтереси 

5 правова 
інституціона
лізація 

Закон України «Про національну 
безпеку України» (2018) 

Стратегія національної безпеки 
України (2020) 
Концепція забезпечення 
національної стійкості (2021) 

Джерело складено авторами за [8;9;10;11] 

Система публічного управління відіграє значну роль у забезпеченні 
національної стійкості до глобальних та національних ризиків. Від того, як вона 
організована, за якими принципами діє, значною мірою залежить ефективність 
протидії держави викликам та загрозам національній безпеці. Для української 
науки публічного управління проблематика розбудови національної стійкості є 
досить новою, але враховуючи актуальність даної проблематики вважаємо за 
необхідне розвивати наукові дослідження  у цій сфері. 

У Стратегії національної безпеки України 2020 року вперше, було 
нормативно закріплено поняття стійкості, як здатності суспільства та держави 
швидко адаптуватися до змін безпекового середовища й підтримувати стале 
функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх 
уразливостей [11]. При цьому авторами Стратегії національної безпеки України 
було невиправдано розширено поняття національної стійкості шляхом 
наділення її невластивими функціями щодо мінімізації зовнішніх і внутрішніх 
загроз. 

Президент України своїм Указом від 27.09.2021 № 479 ввів в дію рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 «Про 
запровадження національної системи стійкості», яким схвалено «Концепцію 
забезпечення національної стійкості»[8]. Концепція спрямована на підвищення 
рівня стійкості системи державного управління, суспільства та України в 
цілому. 

Таким чином, основними елементами національної стійкості можна 
визначити такі як: адаптивність, здатність чинити опір (опірність), здатність до 
мінімальноналежного  функціонування під час криз (стабільність) та здатність 
до відновлення після кризи (відновлювальність). При цьому необхідно чітко 
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розуміти, що національна стійкість має стати частиною системи забезпечення 
національної безпеки. 

В той же час, деякі дослідники вважають, що питання розбудови системи 
національної стійкості можуть також вирішуватись на наднаціональному рівні. 

Зокрема, заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань 
нових викликів безпеці Джеймі Ши, крім базових показників стійкості, які 
мають забезпечуватись країнами-членами НАТО: 

1) Гарантована дієвість уряду і критично важливих урядових послуг;
2) Стійке постачання енергії;
3) Здатність ефективно долати неконтрольоване переміщення людей;
4) Стійкі джерела продуктів і води;
5) Здатність працювати з пораненими;
6) Стійкі системи зв’язку;
7) Стійкі транспортні системи.
Додатково визначає п‘ять сфер у яких НАТО може допомогти у розбудові

системи національної стійкості, а саме[3]. 
• Кібербезпека;
• Гібридні загрози
• Цивільно-військова готовність
• Співробітництво з ЄС
• Співробітництво з країнами-партнерами НАТО.
Також на увагу заслуговує думка Р. Тілє, який пропонує створити мережу

регіональних функціональних центрів, т. зв. «центрів стійкої готовності» 
(Resilience Readiness Centres), які призначені забезпечувати проведення 
експериментів, моделювання та створення умов для навчання. Поширювати 
досвід, навички та інструменти, щодо розробки політичних та оперативних 
вимог, які забезпечуватимуть стійкість з урахуванням регіональних і 
національних особливостей [15]. 

Таке різномаїття можливостей щодо розбудови системи національної 
стійкості потребує певного знаменника, який би дозволив її структурувати. 

Таким елементом повинен бути Національний реєстр загроз. Щодо 
необхідності створення такого реєстру наголошували фахівці Національного 
інституту стратегічних досліджень Резнікова О. та Місюра А. у своїй 
аналітичній доповіді «Шляхи модернізації системи забезпечення національної 
безпеки в контексті розбудови національної стійкості»: «Також доцільно 
запровадити практику підготовки Реєстру загроз як складової Стратегії 
національної безпеки України. Цей реєстр має бути відкритим документом, 
який готується на основі детального аналізу безпекового середовища і 
результатів комплексного огляду сектору безпеки і оборони України. У ньому 
мають розкриватися актуальні загрози національній безпеці, визначені 
Стратегією національної безпеки, а також визначатися найбільш ймовірні 
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потенційні загрози і небезпеки. Документ також має містити опис можливих 
наслідків настання певної загрози, визначати сфери відповідальності і порядок 
реагування уповноважених органів державної і місцевої влади, інформацію для 
населення щодо порядку дій з метою максимального убезпечення себе, своєї 
родини, майна тощо, а також необхідні контактні телефони, посилання на 
корисні електронні ресурси. 

При цьому визначення розподілу відповідальності та порядку взаємодії 
державних органів має враховувати інформацію, викладену у додатку до 
Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженої Указом 
Президента України 14 березня 2016 року № 92/2016. Такий Реєстр сприятиме 
підвищенню рівня готовності різних суб’єктів до можливих загроз і небезпек 
широкого спектру, формуванню єдиних підходів до ідентифікації загроз, 
підвищенню ефективності міжвідомчої взаємодії у сфері національної безпеки 
тощо»[13]. 

Для більш повного та валідного аналізу загроз національній стійкості та 
національній безпеці необхідно виокремити відповідні сфери, у рамках яких, 
можливо, з певним ступенем достовірності провести відповідний аналіз. 
Зокрема, чинною Стратегією національної безпеки, визначаються: 

1) воєнна безпека України;
2) громадська безпека та цивільний захист України;
3) оборонно-промисловий комплекс України;
4) економічна безпека;
5) енергетична безпеки;
6) екологічна безпека та адаптація до зміни клімату;
7) біобезпека та біологічний захист;
8) інформаційна безпека;
9) кібербезпека України;
10) державна безпека;
11) продовольча безпека.
Для забезпечення національної безпеки у вищевказаних сферах

пропонується розробити відповідні Стратегії. 
При цьому, доцільно вказані сфери доповнити такими як: гуманітарна 

безпека, науково-технологічна, соціальна. Для проведення аналізу стану 
забезпечення національної безпеки та національної стійкості необхідна 
відповідна система оцінювання рівня потенційних та реальних загроз. 

Відомий вчений у галузі національної безпеки Качинський А.Б. у своїй 
монографії «Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх 
граничних значень» [4, с.65] досить грунтовно дослідив питання методики оцінки 
стану національної безпеки на підставі граничних значень відповідних індикаторів. 

Так, вказаний автор слушно пропонує: «З огляду на зазначене, вважаємо, 
що критеріями для визначення індикаторів національної безпеки України 
можуть бути такі: 
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• реальні та потенційні загрози національній безпеці;
• цілі та правова база, що визначаються в Конституції України, новій

редакції Стратегії національної безпеки України, законах України «Про 
національну безпеку України», «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики». Під час розроблення та реалізації державної політики, заснованої на 
індикаторах та їх граничних значеннях, мають вивчатися реальні проблеми у 
сфері національної безпеки, а отже, надаватися рекомендації та межі їх 
застосування в конкретній державі. Необхідно застосувати знання про 
індикатори та їх граничні значення до реальних стратегічних цілей, зрозуміти 
причини, тому що саме вони становлять проблему всьому суспільству, і 
запропонувати план, комплекс дій для вирішення проблем національної 
безпеки. Це означає, що будь-який аналіз, заснований на знаннях про 
індикатори та їх граничні значення, має спрямовуватися на пошук практичного, 
здійсненного й вичерпного результату для досягнення стратегічних цілей: 

• застосовувані засоби, що спрямовуються на захист основних об’єктів і
сфер національної безпеки: людини і громадянина – їхніх конституційних прав 
і свобод; суспільства – його духовних, морально-етичних, культурних, 
історичних, інтелектуальних і матеріальних цінностей, інформаційного та 
навколишнього природного середовища, природних ресурсів; держави – її 
конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності й 
недоторканності. Важливо, щоб вибір застосовуваних засобів для всіх сфер 
національної безпеки України, а саме: зовнішньополітичної, сфери державної 
безпеки, воєнної та сфери безпеки державного кордону, внутрішньополітичної 
та економічної, соціальної та гуманітарної, науковотехнологічної, екологічної й 
інформаційної сфер визначався чітко окресленими національними цінностями; 

• стратегічні рішення, які вимагають не лише добре продуманого та
комплексного аналізу всіх загроз, а й конкретних варіантів рішень у вкрай 
політизованому українському суспільстві. Такий підхід найліпше сприятиме 
вирішенню гострих проблем національної безпеки, а також переконанню у 
придатності рекомендацій щодо досягнення стратегічних цілей, спрямованих на 
захист основних об’єктів і сфер національної безпеки нашої держави. 

Критеріями для визначення граничних індикаторів національної безпеки 
України можуть бути такі: 

• рівень об’єкта захисту національної безпеки – основні об’єкти захисту
держави; 

• ступінь значимості – макроекономічні показники;
• напрям дій викликів і загроз – зовнішні та внутрішні;
• період дії загроз – середньо- та довготривалі;
• характер ризиків – стратегічні;
• математична природа – кількісні.
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При цьому, на думку А.Б. Качинського передусім при визначенні 
індикаторів національної безпеки України та їх граничних значень мають бути 
враховані реальні та потенційні загрози для таких сфер: воєнної, 
внутрішньополітичної, економічної, соціальної та гуманітарної, науково-
технологічної, екологічної; позаблоковий статус та євроатлантична 
спрямованість зовнішньої політики України.(с. 53) [4, с.98]. 

Досліджуючи питання аналізу стану забезпечення національної безпеки 
та національної стійкості варто відзначити, що існує «Методика визначення 
основних індикаторів продовольчої безпеки» Постанова КМУ від 05.12.2007            
№ 1379 [7]. В той же час Стратегія забезпечення продовольчої безпеки 
відсутня. 

При цьому варто відзначити, що також існує Наказ Мінекономрозвитку 
«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня 
економічної безпеки України» від 29.10.2013 № 1277. Відповідно даного Наказу 
до економічної безпеки у тому числі віднесені соціальна, демографічна, 
енергетична та продовольча, що не зовсім характеризує саме економічні 
аспекти національної безпеки. До речі, Стратегії економічної безпеки не існує, 
незважаючи на те, що в 1996 р. в ст. 17 Конституції України була закріплена 
норма про необхідність забезпечення саме економічної безпеки. 

Висновки. Таким чином, підсумовуючи все вищевказане, для 
забезпечення належного аналізу загроз національній стійкості у різних сферах 
життєдіяльності можна зробити наступні висновки та надати такі рекомендації. 

1. Існує нагальна потреба щодо розробки Національного реєстру загроз за 
кожною із сфер національної безпеки. При цьому, в такому реєстрі має 
передбачатись чіткий план щодо протидії відповідній загрозі, він має містити 
опис можливих наслідків настання певної загрози, визначати сфери 
відповідальності і порядок реагування уповноважених органів державної і 
місцевої влади, інформацію для населення, а також розробку окремого 
елементу відповідної системи національної стійкості, яка буде адаптуватись до 
вказаної загрози. 

2. Для створення системи аналізу загроз національній безпеці та 
національній стійкості у різних сферах життєдіяльності, є необхідність 
розробити загальну та галузеві методики щодо визначення критеріїв, 
індикаторів та їх граничних значень. Це дозволить адекватно оцінювати рівень 
відповідних загроз та відпові дним чином реагувати на них, розбудовуючи 
систему забезпечення національної безпеки та національної стійкості. 

3. Ефективна, розвинута система національної стійкість значно посилює 
спроможність як системи державного управління в кризових умовах та зберігає 
можливості виконувати всі управлінські функції. 

4. Система публічного управління відіграє значну роль у забезпеченні 
національної стійкості до глобальних та національних ризиків. Від того, як вона 
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організована, за якими принципами діє, значною мірою залежить ефективність 
протидії держави викликам та загрозам національній безпеці. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі автор бачить у 
розробки моделі національної стійкості України та аналізу відмінностей понять 
«національна безпека» та «національна стійкість». 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

Анотація. У статті визначено організаційно-механічні підходи 
законодавства України щодо нормативізації енергетичної безпеки та описано 
аспекти державного регулювання енергоефективності.  

Окреслено наступну ієрархію нормативно-правового конгломерату 
забезпечення енергетичної безпеки України: національні закони та стандарти; 
стандарти енергетичної ефективності (міжнародні); постанови Кабінету 
Міністрів, Накази та Розпорядження Держенергоефективності тощо. 

Здійснено детальний аналіз Стратегії енергетичної безпеки–2025, 
затвердженої Розпорядженням КМУ №907-р  від 04.08.2021 р. Досліджено 
тамтешнє розуміння енергобезпеки крізь призму її економіко-екологічного та 
соціально-економічного призначень відповідно. 

Відмічено аспекти законодавчої колізійності деяких нормативно-правових 
актів управління енергобезпекою. Досліджено Закон України «Про ринок 
електричної енергії», Закон України «Про альтернативні джерела енергії», Закон 
України «Про нафту і газ», Закон України «Про теплопостачання» тощо.  

Побічно окреслено роль Держенергоефективності як профільного 
інституційного органу щодо реалізації окремих положень енергетично-
безпекового управління відповідно до законодавства України.  

Описано роль Євроінтеграції у формуванні енергобезпекової політики 
України. Досліджено корелятивні з даною проблематикою положення Угоди 
про асоціацію з ЄС від 21.03.2014 р. Проаналізовано дані з інформаційного 
порталу Кабінету Міністрів України –– Пульсу Угоди –– щодо виконання 
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положень Угоди про асоціацію у розділах «Енергетика» та 
«Енергоефективність та ЖКГ». 

Визначено критеріальні основи енергоменеджменту в Україні як засобу 
реалізації концептів енергобезпеки. Досліджено положення ДСТУ ISO 
50001:2014, створеного на основі ISO 50001 (Системи енергоменеджменту) 
міжнародного зразка. Описано положення ініціативної діяльності Інституту 
відновлювальної енергетики НАН України –– Проєкту UNIDO/GEF як 
інструменту підвищення енергоефективності та забезпечення енергобезпеки 
відповідно ISO 50001 «Системи енергоменеджменту».  

Досліджено підстави та алгоритми розвитку вітчизняного енергетичного 
та енергобезпекового законодавства України, його інкорпорації із суміжними 
правовими підходами ЄС. 

Ключові слова : нормативно-правове регулювання, енергетична безпека, 
енергоефективність, енергетичний менеджмент, механізм державного 
управління.  

Andrienko Mykola Vasyliovych Doctor of Public Administration, Professor, 
Colonel of the Civil Defense Service, Head of the Civil Defense Research Center, 
Institute of Public Administration and Scientific Research in Civil Defense, 
21 Vyshhorodska Street, Kyiv, 02000, https://orcid.org/0000-0002-9222-4831 

Truntsev Georgy Vladyslavovich, Chief Specialist of the Department of 
Engineering and Technical Measures and Protective Structures, Department of 
Population and Territorial Protection, Department of Organization of Civil Protection 
Measures, State Service of Ukraine for Emergency Situations, Kyiv, Ukraine, 
https://orcid.org/0000-0002-5963 -8258 

LEGISLATIVE AND REGULATORY SECURITY OF ENERGY 
SECURITY DEVELOPMENT IN UKRAINE 

Abstract. The article defines the organizational and mechanical approaches of 
the legislation of Ukraine regarding the standardization of energy security and 
describes the aspects of state regulation of energy efficiency. 

The following hierarchy of the regulatory and legal conglomerate of ensuring 
energy security of Ukraine is outlined: national laws and standards; energy efficiency 
standards (international); resolutions of the Cabinet of Ministers, Orders and 
Regulations of the State Energy Efficiency Agency, etc. 

A detailed analysis of the Energy Security Strategy–2025, approved by CMU 
Order No. 907-r dated August 4, 2021, was carried out. The local understanding of 
energy security through the prism of its economic-ecological and socio-economic 
purposes, respectively, was studied. 
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Aspects of legislative conflicts of some normative legal acts of energy security 
management are noted. The Law of Ukraine "On the Electric Energy Market", the 
Law of Ukraine "On Alternative Energy Sources", the Law of Ukraine "On Oil and 
Gas", the Law of Ukraine "On Heat Supply", etc. were studied. 

The role of the State Energy Efficiency Agency as a profile institutional body 
regarding the implementation of certain provisions of energy and safety management 
in accordance with the legislation of Ukraine is indirectly outlined. 

The role of European integration in the formation of Ukraine's energy security 
policy is described. Correlative provisions of the Association Agreement with the EU 
dated March 21, 2014, which are correlative with this issue, were analyzed. Data 
from the information portal of the Cabinet of Ministers of Ukraine – Pulse of the 
Agreement – regarding the implementation of the provisions of the Association 
Agreement in the sections "Energy" and "Energy efficiency and housing and 
communal services" were analyzed. 

Criterion bases of energy management in Ukraine as a means of implementing 
energy security concepts have been determined. The provisions of DSTU ISO 
50001:2014, created on the basis of ISO 50001 (Energy Management System) of the 
international model, were studied. The provisions of the initiative activity of the 
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine – the 
UNIDO/GEF Project as a tool for improving energy efficiency and ensuring energy 
security in accordance with ISO 50001 "Energy Management Systems" are described. 

The basis and algorithms of the development of domestic energy and energy 
safety legislation of Ukraine, its incorporation with related legal approaches of the 
EU have been studied. 

Keywords: regulatory and legal regulation, energy security, energy efficiency, 
energy management, state management mechanism. 

 
Постановка проблеми. Роль енергетичної безпеки як форматора сталого 

фінансово-бюджетного середовища в Україні зумовлює необхідність її 
апропріативного законодавчого регулювання. Статус енергетичної безпеки як 
«політико-економічного надбання» зумовлює необхідність поєднання 
державно-управлінських та менеджмент-нормативних підходів її забезпечення 
у економічному та політичному сенсах. 

Україна як демократична, правова та соціальна держава (ст. 1 Основного 
закону –– Конституції України) гарантує гласне та відкрите управління 
енергетичними ресурсами (Стратегія енергетичної безпеки–2025) як похідну 
константу від загальноправових підходів ЄС до державного управління.  

Враховуючи вищенаведене, актуальності набуває дослідження 
профільного енергозаконодавства України: Закон України «Про ринок 
електричної енергії», Закон України «Про альтернативні джерела енергії», 
Закон України «Про нафту і газ», Закон України «Про теплопостачання» та ін.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання нормативного 
регулювання енергетичної безпеки в Україні є предметом переважно 
вітчизняних науково-дискурсних обговорень. Застосовним вбачається науковий 
доробок О. Суходолі, А. Ільєнка, Є. Іншекова, Т. Вишинської, А. Халатова та ін. 

Мета статті –– проаналізувати інструменти законодавчого та 
нормативно-правового регулювання енергетичної безпеки України у контексті 
її поточного стану та стратегії перспективного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Стратегізація енергетичного ринку 
України визначається широким конгломератом нормативно-правових 
документів. 

Так, Розпорядженням КМУ №907-р  від 04.08.2021 р. було ухвалено 
Стратегію енергетичної безпеки-2025, якою сформовано принципи, методи, 
форми національно-економічної, паливно-енергетичної, екологічної та 
ресурсно-соціальної сталості (стабільності) як передумови концептуалізації 
енергоблаг. Додатковими елементами державної енергетичної політики, 
відповідно до Стратегії-2025, є відновлення енергетичної інфраструктури та 
«індивідуалізація» вітчизняної енергетичної системи [1].  

Історично, перші термінологічні згадки понять «енергобезпека» та 
«ресурсне збереження» було окреслено у нині нечинному Законі України «Про 
енергозбереження» від 1994 р. Надалі відзначається т. зв. «інституціоналізація» 
державно-управлінських практик енергетичної безпеки –– Указом Президента 
№ 918/95 від 06.10.1995 р. було створено Державний комітет з 
енергозбереження. Певне «юридичне правонаступництво» простежується у 
створенні профільного органу –– Держенергоефективності України та 
прийнятті Закону України «Про енергетичну ефективність» № 1818–XI від 
21.10.2021 р., що відповідає процесам Євроінтеграції.  

Енергетична безпека України визначається вітчизняною науково-
доктринальною думкою як конгломерат енергоефективності, 
енергоменеджменту та енергоаудиту, що забезпечується на законодавчому 
рівні. На думку О. Суходолі, нормативно-правовими регуляторами системи 
енергетичної безпеки України є національні закони та стандарти; міжнародні та 
внутрішні стандарти енергетичної ефективності (ISO 50001 та ДСТУ ISO 
50001:2014, Стратегічний компас ЄС 2016 р., Зелений пакт для Європи 2019 р.); 
постанови Кабінету Міністрів України, профільні Накази та Розпорядження 
Держенергоефективності України щодо пріоритезації вітчизняної енергетичної 
безпеки [2].  

Підстави покращення законодавчої ефективності в Україні окреслені 
відповідно до Проєкту Інституту відновлювальної енергетики НАН України 
UNIDO/GEF, що когенерується та спрямовується ДСТУ ISO 50001:2014. 
Відповідно до положень документу, енергоменеджмент –– субскладова 
євроорієнтованої енергетичної безпеки.  
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Законодавче нормування особливого «допоміжного» статусу 
енергоменеджменту відносно енергетичнобезпекового вітчизняного ринку 
відбувається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 1460 «Про 
впровадження систем енергетичного менеджменту» від 23.12.2021 р., що 
формує порядок енергоменеджмент-системного комплектування. Документом, 
зокрема, визначається етапність (поступовість) впровадження 
енергоменеджмент-реформ як складової вітчизняної політики енергетичної 
безпеки; окреслюється специфіка енергопланування, аспекти гіпотетичного 
поліпшення безпеково-енергетичної прозорості; стилістика видозміни 
вітчизняного енергоменеджмент-моніторингу перетворень у галузі 
енергетичної безпеки тощо. Крім цього, ПКМУ № 1460 вперше оперує 
поняттям «енергетична політика» –– під останньою законодавець розуміє 
індикацію органом впровадження енергоменеджмент-ініціатив власних цілей та 
процедурних шляхів виконання енергобезпекових цілей. Статус 
енергоменеджера як особи-реалізтора енергобезпекових заходів, енергетично-
ресурсних та комунально-послугових аспектів використання енергії визначено 
пп. 4 п. 2 ПКМУ № 1460 [3].  

Власне, запровадження енергетичної безпеки в Україні на законодавчому 
рівні має певні характерні ознаки. 

Закон України «Про нафту і газ» № 2665-III від 12.07.2001 р., що 
регламентує діяльність нафтогазової галузі в Україні, в Преамбулі наводить 
поняття «енергетичної безпеки» (далі –– ЕБ), але не надає її точного визначення 
далі за текстом, тоді як ЕБ –– складова проєвропейського руху України 
відповідно норм Угоди про асоціацію з ЄС [4].  

Закон України «Про теплопостачання» № 2633-IV від 02.06.2005 р. до 
2017 р. містив колізію, відповідно до якої поняття «енергетичних ресурсів» 
ототожнювалось із поновлюваними джерелами енергії. Наразі застосовується 
поняття «альтернативні енергетичні джерела», що за законодавчою семантикою 
ближче до підходів ЄС (Стратегічний компас ЄС від 2016 р. надає дефініцію 
щодо забезпечення екологічної політики Союзу шляхом політико-юридичного 
керівництва) [5].  

Водночас, Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та 
електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» 
№ 2509-IV від 05.04.2005 р., виокремлюючи енергетично-ресурсні та 
енергетично-безпекові аспекти, не надає «статичне» визначення останніх, чим 
суттєво ускладнює предметне розуміння енергобезпекових ітерацій в Україні [6].  

Закон України «Про альтернативні джерела енергії» № 555-IV від 
20.02.2003 р., згадуючи у Преамбулі поняття «енергетичного комплексу», не 
надає дефінітивне означення останнього у ст. 1, де визначаються основні 
терміни правового акту [7].   
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Примітно, що лише Законом України «Про енергетичну ефективність»   
№ 1818-IX від 21.10.2021 р. енергоефективність визначено як робочо-послугову 
та товарно-енергетичну відповідність між вхідною та вихідною енергією 
відповідно. Таким чином, виділяємо ключове призначення енергобезпеки в 
Україні: забезпечення еко- та ресурсної стабільності шляхом формування 
прецеденту «культури енергетичного використання» [8].  

У Табл. 1 відображено основні, на наше переконання, нормативні, 
управлінські та практично-прикладні колізії у сфері енергетичної безпеки 
України із авторськими пропозиціями щодо усунення останніх. 

Таблиця 1 
Колізії енергобезпекового комплексу України та пропозиції щодо їх 

нівелювання 
Нормативно-
правова база Колізії, неузгодженості Пропозиція щодо подолання 

Закон України 
«Про нафту і газ» 

№ 2665-III від 
12.07.2001 

Наявність у Преамбулі 
Закону визначення поняття 
«енергетична безпека», її 
відсутність надалі за текстом 
нормативного документу 

Усунення протиріч шляхом введення 
визначення понять «енергетична 

безпека» та «енергетичний 
комплекс» до Закону № 2665-III та 

Закону №  555-IV : зокрема, із 
введенням критеріїв «здоров’я» ЕБ 

та ЕК (екологічний, 
економічний, правовий моніторинг), 
а також –– алгоритму проведення 

незалежних (безсторонніх) 
аудиторських енергобезпекових 

перевірок.  

Закон України 
«Про 

альтернативні 
джерела енергії» № 

555-IV від
20.02.2003 р. 

У Преамбулі згадується 
поняття «енергетичного 
комплексу», проте не 
надається його визначення у 
ст. 1, де окреслюється 
понятійно-категоріальний 
апарат акту законодавства.  

Закон України 
«Про 

теплопостачання» 
№ № 2633-IV від 

02.06.2005 р.  

Ототожнення поняття 
«енергетичних ресурсів» із 
поновлюваними джерелами 
енергії, із 2017 р. –– 
«альтернативні джерела 
енергії» (відсутність єдиного 
державно-розвиткового підходу). 

Усунення розбіжностей та 
переформатування положень Закону 

№ 2633-IV щодо дефініції 
альтернативних енергетичних 

джерел (більш чітке та юридично 
грамотне визначення поняття у абз. 

2 ч. 1 ст. 1 Закону).  

Закон України 
«Про комбіноване 

виробництво 
теплової та 

електричної енергії 
(когенерацію) та 

використання 
скидного 

енергопотенціалу» 
№ 2509-IV від 
05.04.2005 р. 

Не надано чіткої дефініції 
енергетично-ресурсних та 
енергетично-безпекових 
аспектів енергетичної 
політики, що ускладнює 
загальне розуміння поняття 
«енергетична безпека».  

Перепрофілювання Закону України 
№ 2509-IV щодо зв’язку 
енергетичної безпеки в Україні із 
формуванням національного 
енергопотенціалу та когенерацією 
відповідних  енергетичних джерел. 
Розширення переліку когенеративної 
діяльності. 
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Відтак, констатуємо певну розгалуженість, диспропорційність та 
непослідовність нормативно-правового регулювання ринку енергетики 
України, та, як наслідок, утрудненість пристосування до правових канонів ЄС 
(Міжнародний стандарт ISO 50001, Зелений пакт для Європи 2019 р., 
Стратегічний компас ЄС від 2016 р.). 

Однією із субскладових енергетичної безпекової політики України варто 
вважати культивацію енергетичної культури, що також здійснюється на рівні 
вітчизняного законодавства. Задля цього у 2017 р. було прийнято одразу сім 
Національних стандартів : ДСТУ EN 15900 : 2017, що визначає вимоги до 
енергетичної ефективності та надає дефініцію останньої; ДСТУ EN 1623: 2017, 
котрим окреслено методологічні основи бенчмарку (тестування) енергетичної 
ефективності; ДСТУ ISO/IEC 13273-1:2017, яким виокремлено поняття 
енергоефективності, наведено міжнародно-термінологічні підходи до 
визначення поняття «поновлюваних джерел енергії»; ДСТУ ISO/IEC 13273-
2:2017, що являє собою покращену версію попереднього документа; ДСТУ ISO 
17741:201, яким визначаються вимірювальні, розрахункові та моніторингові 
вимоги до енергозбереження; ДСТУ ISO 17742:2017, присвячену розрахунку 
енергетичної ефективності на загальнодержавному, регіональному та місцевому 
рівні відповідно; ДСТУ ISO 17743:2017, що виокремлює порядок розрахункової 
звітності відносно проєктів енергетичного менеджменту в Україні тощо.  

Вищезазначені підходи є проєвропейськими, сучасними та прозоро-
відкритими ідеями державного управління галуззю енергетичної безпеки 
України. Водночас, вони частково перекреслені негативними законодавчими 
тенденціями: у 2016 р. було прийнято Закон України «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та 
комунальних послуг» № 1540-VIII (у редакції від 16.06.2022 р.), котрий нівелює 
державний курс на дерегуляцію енергоринку як невід’ємного елемента 
слідування європейським енергостандартам, що встановлюються Угодою про 
асоціацію з ЄС від 21.03.2014 р. На думку вітчизняного вченого Є. Шульги, у 
такий спосіб законодавець «ввіряє до рук держави монополію» на здійснення 
безпосереднього впливу на енергетичний та енергобезпековий ринок зокрема. 
Дані підходи не корелюють із державно-управлінською прозорістю, адже 
покликані імперативно впливати на енергосектор України в індивідуально 
визначених орієнтирах (замість впровадження ідеї енергетично-ринкової 
рівності) [9].  

Водночас, недостатньо налагодженою на рівні нормативно-правового 
забезпечення в Україні є аспекти енергетичної співпраці з ЄС. Окрім положень 
Угоди про асоціацію щодо транспортування (транзитування) та торгівлі 
енергоносіями на двосторонньому рівні (Глава 11, статті 268 – 280 Угоди), на 
рівні вітчизняного законодавства подібне нормування загалом не наявне. 
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Онлайн-моніторинговий портал Кабінету Міністрів України –– Пульс Угоди –– 
демонструє статистичні дані щодо виконання Україною положень Угоди про 
асоціацію з ЄС на 61% в області енергетики з 01.11.2014 р. (відповідальними за 
реалізацію нормативних приписів є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 
України, Міністерство енергетики та захисту довкілля України та Комітет 
Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг) 
та на 73% –– у питаннях енергоефективності та житлово-комунального 
господарства (ЖКГ) від 01.11.2014 р. (відповідальними за реалізацію 
нормативних приписів Угоди визначено Кабінет Міністрів України, Верховну 
Раду України, Міністерство енергетики та захисту довкілля України та Комітет 
Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг).  

На рівні доктринально-теоретичних обговорень існують дискусії щодо 
предметної ефективності виконання Україною законодавчих та ідеологічно-
інституційних приписів Угоди про асоціацію з ЄС. На думку А. Ільєнка, 
допустимими напрямами інкорпорації законодавства ЄС в Україні є 
нормування аспектів двостороннього енергозабезпечення, виокремлення 
інституційно-правових та фінансово-економічних аспектів енергетико-
інвестиційної торгівлі між Україною та ЄС на рівні вітчизняного (українського) 
законодавства, законодавче забезпечення енергетичної економії способами та 
засобами, відмінними від декларативних положень Закону України «Про 
енергетичну ефективність», створення профільного (галузевого) нормативно-
правового акта щодо управління сферою енергетичної інфраструктури [10].  

Потрібно відзначити, що в Україні на законодавчому рівні також існують 
проблеми визначення предметно-конкретного поля нормативного регулювання 
енергетичної безпеки. Галузеве дослідження О. Суходолі щодо даного питання 
констатує відсутність у вітчизняному законодавстві критеріального визначення 
моделей енергозабезпечення, стилістики та предметного поля захисту 
національних енергетичних інтересів та опції автономізації вітчизняних 
енергетичних ресурсів. Профільні нормативно-правові акти, зокрема Закон 
України «Про альтернативні джерела енергії» (у контексті їх використання у 
паливно-енергетичному комплексі України задля гармонізації вітчизняного 
енергетичного законодавства із законодавством ЄС) та Закон України «Про 
теплопостачання» (щодо визначення аспектів виробництва теплової енергії) не 
означують конкретизованих алгоритмів державно-управлінського спрямування 
та координації зазначених секторів профільними енергоорганами (наприклад, 
Держенергоефективності України) [11].  

На конкретизації нормативно-регулятивних позицій вітчизняного 
законодавця наполягає також В. Тімашов, зазначаючи, що глобалізаційні 
перетворення останніх десятиліть створили передумови суттєвих ринково-
енергетичних видозмін, що здатні вплинути на світову енергетичну безпеку та 
енергетично-безпекові чинники окремої держави. Відтак, для вітчизняного 
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законодавця пріоритетним завдання є пристосування законодавства про т. зв. 
«природні монополії» (енергоносії, паливо тощо) –– зокрема, галузевого Закону 
України «Про природні монополії» № 1682-III від 20.04.2000 р. (у редакції від 
01.01.2020 р.) до норм та стандартів євроінтеграційної та євроатлантичної 
політики України у якості її цивілізаційного вибору [12]. 

Потрібно додати, що сучасний енергобезпековий апарат державного 
управління України здатен набути додаткової ефективності за умови подолання 
супутньої державно-управлінської проблематики –– зокрема, це стосується 
корупції, інституційної колізійності, нецільового витрачання коштів на 
забезпечення енергетичної сфери держави із державних та місцевих фондів тощо.  

Висновки. Аналіз нормативно-правового забезпечення розвиткових 
тенденцій енергобезпеки в Україні дозволив дійти наступних умовиводів. 

По-перше, вітчизняний нормативно-правовий базис відзначається 
розгалуженістю та представлений наступними нормативно-правовими актами : 
Стратегія енергетичної безпеки-2025, Закон України «Про ринок електричної 
енергії», Закон України «Про альтернативні джерела енергії», Закон України 
«Про нафту і газ», Закон України «Про теплопостачання», Закон України «Про 
природні монополії» тощо. Окрім того, Главою 11 Угоди про асоціацію з ЄС 
визначено ключові аспекти енергетичного співробітництва України із країнами-
членами Союзу. 

По-друге, процес державно-управлінського втілення положень 
енергетичної політики на інституційному рівні покладено на 
Держенергоефективності України, діяльність якого на часі спрямовується та 
координується положеннями Закону України «Про енергетичну ефективність» 
№ 1818–XI від 21.10.2021 р., що відповідає процесам Євроінтеграції. 

По-третє, унормування потребують певні державно-управлінські 
тенденції, що створюють загрози безпеці енергетичного ринку України та 
процесу подальшої інтеграції з ЄС. Таким прецедентом, зокрема, є прийняття у 
2016 р. Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг» № 1540-VIII (у 
редакції від 16.06.2022 р.), що унеможливлює процес дерегуляції енергоринку 
та де-факто монополізує його регулювання вітчизняним владно-урядовим 
апаратом. 
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ФАКТОРИ, ЩО ДЕТЕРМІНУЮТЬ ВЗАЄМОДІЮ ОРГАНІВ 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У ЦИФРОВІЙ 

РЕАЛЬНОСТІ 

Анотація. У статті досліджено основні фактори, що детермінують 
взаємодію органів публічного управління з громадськістю у цифровій 
реальності. З’ясовано, що цифрова реальність змінює не тільки саме 
громадянське суспільство і його інститути, а й публічну владу в особі її, перш 
за все, державних структур, а також формує нові моделі взаємодії між даними 
структурами і громадянським суспільством. 

Доведено, що при застосуванні цифрових інфомаційно-комунікативних 
технологій виникає ряд проблем, які носять принциповий характер і впливають 
на сутнісні ознаки, як державної влади, так і функціонування громадянського 
суспільства серед них: формування мережевого суспільства;  перехід від 
представницької до прямої демократії; цифровізація держави, що виражається 
поняттям «електронна держава». 

Визначено головні принципи мережевої держави: децентралізація 
державної влади і розвиток горизонтальних зв'язків; мінімізація державних 
функцій, компетентнісний принцип управління. 

Узагальнення наукових поглядів дало змогу визначити, що взаємодія 
органів публічного управління з громадськістю в мережі «Інтернет» 
визначається значним числом факторів, які, на наш погляд, доречно об'єднати в 
п'ять категорій: економічні, соціокультурні, політичні, технологічні, фактори 
громадської безпеки. Також при цьому слід розділити фактори внутрішнього і 
зовнішнього середовища (внутрішньодержавні та міжнародного, глобального 
рівня). Очевидно, що внутрішньополітична і зовнішньополітична обстановка 
схильна до постійних змін, виникнення нових обставин і викликів. Інтернет-
середовище комунікативної взаємодії, в якій знаходять відображення всі явища 
суспільного життя. Чим більше він набуває значення і вплив на соціум, тим 
більшим числом факторів визначається подальший розвиток цього простору. 

Ключові слова: публічне управління, громадськість, інфомаційно-
комунікативні технології, взаємодія, цифрова реальність.  

https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-9(27)-


 
 
  

ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 9(27) 2022 

 

 
                47 

 

Vasylkovskyi Oleksandr Tymofiiovych Senior Lecturer of the Department of 
Social and Humanitarian Disciplines, Lieutenant Colonel, National Academy of the 
National Guard of Ukraine, Maidan Zahysnykiv Ukrainy, 3, Kharkiv, 61000, 
https://orcid.org/0000-0002-6456-7167 

 
FACTORS THAT DETERMINE THE INTERACTION OF PUBLIC 

ADMINISTRATION BODIES WITH THE PUBLIC IN DIGITAL 
REALITY 

 
Abstract. The article examines the main factors that determine the interaction 

of Public Administration bodies with the public in digital reality. It is found out that 
digital reality changes not only civil society itself and its institutions, but also public 
power represented primarily by state structures, and also forms new models of 
interaction between these structures and civil society. 

It is proved that when using digital information and Communication 
Technologies, a number of problems arise that are of a fundamental nature and affect 
the essential features of both state power and the functioning of civil society among 
them: the formation of a network society; the transition from representative to direct 
democracy; digitalization of the state, expressed by the concept of "electronic state". 

The main principles of the network state are defined: decentralization of state 
power and development of horizontal relations; minimization of state functions, 
competence-based management principle. 

Generalization of scientific views allowed us to determine that the interaction 
of Public Administration bodies with the public on the Internet is determined by a 
significant number of factors that, in our opinion, are appropriate to combine into five 
categories: economic, socio-cultural, political, technological, and public safety 
factors. It is also necessary to separate the factors of the internal and external 
environment (domestic and international, global level). It is obvious that the domestic 
and foreign policy situation is subject to constant changes, the emergence of new 
circumstances and challenges. The internet is an environment of communicative 
interaction that reflects all the phenomena of public life. The more important and 
influential it becomes in society, the more factors determine the further development 
of this space. 

Keywords: Public Administration, public, information and communication 
technologies, interaction, digital reality. 

 
Постановка проблеми. Розвиток процесів цифровізації та поширення 

нових інформаційно-комунікаційних технологій призвели до побудови 
цифрової реальності, яка суттєво змінила традиційні політичні інститути 
суспільства та створювала нові. Можливості цифрової реальності, що 
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відкрилися, трансформували механізми участі громадськості у публічному 
управлінні, підвищили рівень їх контролю над ним, зробили діяльність держави 
більш відкритою. Все більша кількість інтернет-користувачів стала залучатися 
до процесів політичної участі через суспільні дискусії, громадянські 
експертизи, колективну розробку рішень на базі інтернет-платформ тощо. У 
свою чергу, і держава знайшла своє місце у мережі «Інтернет», як і традиційні 
інститути громадянського суспільства. 

У цифрову епоху під впливом мережі «Інтернет» змінилася сама держава. 
Вона була вимушена розпочати цифровізацію системи державного управління, 
створити електронний документообіг, цифрові платформи для спілкування з 
громадянами, що зміцнило принципи зворотного зв'язку, змінивши механізми 
взаємодії з громадськістю. Саме держава взяла на себе головний обов'язок щодо 
забезпечення безпеки в мережі. Традиційні інститути громадянського 
суспільства також перейшли в цифрову реальність, створивши власні сайти, 
електронні громадські приймальні для громадян та ін. Разом з тим як і раніше 
залишилися проблеми, які актуальні, соціально значимі і вимагають свого 
осмислення і практичного вирішення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню особливостей 
взаємодії органів публічного управління з громадськістю у цифровій реальності 
присвячена низка публікацій. Серед них слід виділити праці таких вчених, 
Барікова А.А. [1], Даниленко С.В. [2], Киричук О.С. [4], Матвейчук Л.О. [5], 
Недбай В.В. [6], Орловська Ю.В. [7], Погребняк І.Є. [8], Туркова О.К. [9] 
Чаплак Я. В. [10], Чуйко Г.В. [10] та ін. Разом з тим зважаючи на складність і 
багатогранність проблеми залишається ще багато теоретичних і практичних 
прогалин в її дослідженні. Зокрема, недостатньо розкритою є фактори, що 
детермінують взаємодію органів публічного управління з громадськістю у 
цифровій реальності. 

Метою статті є узагальнення основних факторів, що детермінують 
взаємодію органів публічного управління з громадськістю у цифровій 
реальності та надання пропозицій з їх удосконалення.  

Виклад основного матеріалу. Цифрова реальність змінює не тільки саме 
громадянське суспільство і його інститути, а й публічну владу в особі її, перш 
за все, державних структур, а також формує нові моделі взаємодії між даними 
структурами і громадянським суспільством. У міжнародних документах саме 
на органи публічного управління покладається провідна роль у розвитку 
електронного урядування, аналізі викликів (ризиків) і розробці відповідних 
заходів [1, с. 36]. 

Застосування цифрових ІКТ може безпосередньо не впливати на характер 
реалізації державної влади, хоча, безумовно, цифрова реальність представляє 
великі можливості для гласності і формування громадської думки. Тому 
важливо, щоб електронне управління мало відношення до демократичного 
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управління, а не до чисто технічних питань, а потенціал електронного 
управління буде задіяний, тільки якщо ІКТ будуть вводитися паралельно зі 
змінами в структурі, процесах і методах організації роботи державних                  
органів [1, с. 31]. 

При застосуванні цифрових ІКТ виникає ряд проблем, які носять 
принциповий характер і впливають на сутнісні ознаки, як державної влади, так і 
функціонування громадянського суспільства. Виділимо деякі з них:                            
1) формування мережевого суспільства; 2) перехід від представницької до 
прямої демократії; 3) цифровізація держави, що виражається поняттям 
«електронна держава». 

Цифрові ІКТ вплинули на комунікаційні процеси у суспільстві і, як 
наслідок, на його структуру, що виразилося в понятті «мережеве суспільство». 
Незважаючи на те, що в науковій літературі немає єдиного підходу до його 
трактування, проте, можна виділити ряд загальних ознак, які відображені в 
зазначеному понятті. Мережеве суспільство будується на мережевих 
структурах.  

Ряд дослідників, говорячи про мережу «Інтернет», стверджують, що її 
поява представляє чергову історичну форму розвитку електронних засобів 
масової інформації, що з'явилася слідом за радіо і телебаченням [2, с. 54]. 
Безумовно, кожен рівень суспільного розвитку можна охарактеризувати в 
рамках певної парадигми людського сприйняття і мислення. На сьогоднішній 
день на думку багатьох дослідників сформувалась парадигма мережевого 
мислення [10, С. 23]. Специфічність мережевого мислення значно впливає на 
процес комунікації між владою і населенням. Найбільшу активність у процесі 
комунікації з владою виявляють суб'єкти громадянського суспільства – 
спільноти соціально-активних громадян, громадські організації і т. д. варто 
відзначити, що з огляду на особливості мережевого мислення процес мережевої 
комунікації може проходити істотно швидше інших видів комунікації. 
Комунікація між представниками влади та громадянського суспільства в 
інтернет-просторі відбувається в межах конфлікту – згоди. 

Поряд з поняттям мережевого суспільства існує поняття мережевої держави. 
У науковій літературі склалися два основних підходи до його трактування. 

Перший підхід виходить з того, що мережева держава в своєму 
функціонуванні децентралізована, вертикаль влади в ній відсутня або явно 
невиражена, а сама держава побудована як мережева модель. В основу її 
управління покладені горизонтальні зв'язки. До цього слід додати, що основу 
потужності мережевої держави складають потужність її мереж, а саме: їх 
параметри, доступність, готовність населення до роботи в мережах та ін. 
Мережева держава передбачає і наявність бюрократії, здатної застосовувати 
технологію мережевих рішень, що включає систему незалежних суб'єктів 
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публічного менеджменту, які взаємодіють один з одним з метою вироблення 
єдиного оптимального рішення [4]. 

Громадянське суспільство і державні структури в мережевій державі в 
рівній мірі залучені до прийняття управлінських рішень (центр управлінських 
рішень може бути переміщений в мережу). Якщо виходити з сервісної 
концепції держави, то структури держави та інститути громадянського 
суспільства, що володіють необхідними компетенціями, конкурують між собою 
за право надання публічних послуг. Держава йде зі сфери надання таких 
послуг, які ефективно може надати громадянське суспільство. Звідси, 
головними принципами мережевої держави є децентралізація державної влади і 
розвиток горизонтальних зв'язків, мінімізація державних функцій, 
компетентнісний принцип управління [11, С. 81].  

Поряд з описаним підходом до трактування мережевої держави існує і 
другий підхід, який фактично ототожнює мережеву державу з державою, що 
застосовує цифрові технології, що, як видається, не коректним. Коли мова йде 
про мережеву державу, тоді акцент робиться не стільки на використанні 
цифрових технологій, скільки на організаційній специфіці управління в ній. 
Феномени «мережева держава» та «електронна («цифрова») держава» є 
пересічними, але не збігаються. Мережева держава в сучасному розумінні стала 
формуватися на основі цифрових ІКТ, але до них не зводиться. Йдеться про 
наслідки їх застосування для держави та громадянського суспільства. 

Електронну державу слід розглядати в рамках ширшого феномену 
електронного урядування, тобто забезпечення державних повноважень за 
допомогою інформаційних технологій. При цьому електронне управління може 
бути спрямоване як на побудову моделі держави з домінуванням горизонтальних 
зв'язків (включаючи і передачу ряду публічних функцій організаціям 
громадянського суспільства), так і моделі з домінуванням вертикальних зв'язків 
(більш того, цифровізація може зміцнити вертикаль влади). 

Існує і підхід, який можна розглядати як проміжний: в ньому побудова 
електронної держави розглядається як перший крок на шляху формування 
мережевої держави. Звідси, електронна держава створюється з метою 
забезпечення інтерактивної участі та прозорості прийнятих рішень, а також для 
поліпшення демократичних взаємин і вибудовування демократичного діалогу 
між громадянами і державою [6, С. 271], а його побудова тотожна формуванню 
нової моделі демократії – цифрової демократії [5, С. 86]. 

На думку А. Барікової, за своїм функціональним призначенням 
електронну державу можна розглядати, як засіб комунікації між суспільством і 
державою; моделі діяльності держави в умовах модернізації державного 
апарату; підтримки економічної, правової, політичної, адміністративної та 
громадянської єдності країни; можливого альтернативного способу надання 
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державних послуг в електронній формі; системи управління державним 
апаратом влади, яка здійснюється в електронній формі [1, с. 94]. 

Викликає питання співвідношення понять «електронний уряд» («e-
goverment») та «електронна держава». У науковій літературі сформульовано дві 
основні позиції: 

1) поняття «електронний уряд» використовується в широкому значенні і 
трактується як тотожне поняттю «електронна держава» [1, с. 24]; 

2) у вузькому значенні поняття «електронний уряд» розглядається як одна 
з гілок державної влади [12]. При цьому самі функції такої влади зводяться до 
надання сукупності послуг. 

Деякі автори співвідносять поняття «електронний уряд» та «електронна 
демократія», розглядаючи даний уряд як складову частину електронної 
демократії [7]. Тим часом, потрібна більш чітка фіксація відмінностей 
зазначених понять, особливо якщо це стосується правових аспектів теми. 

Проведений аналіз показав, що більшість визначень поняття електронної 
держави констатують факт використання органами державної влади цифрових 
технологій, що розкриває ефективність їх застосування для здійснення процесів 
державного управління, зручності спілкування з громадянами та інститутами 
громадянського суспільства. 

Слід також зазначити, що деякі автори термін «громадянське 
суспільство» в ракурсі електронної демократії, електронного суспільства або 
електронної держави вживають гранично широко, по суті, ототожнюючи його з 
населенням або громадянами, які є користувачами мережі. Разом з тим поняття 
«громадянське суспільство» та «користувачі мережі» не є тотожними. 

По-перше, громадяни, які не є користувачами мережі, виключаються з 
громадянського суспільства, що неприпустимо. По-друге, вельми спірною 
видається і позиція, що ототожнює поняття «електронне громадянське 
суспільство» і «користувачі мережі». Таке ототожнення аналогічно 
ототожненню всіх громадян з громадянським суспільством. 

Що стосується співвідношення понять «електронне громадянське 
суспільство» і «громадянське суспільство», то за певних умов (коли, наприклад, 
всі інститути громадянського суспільства знайдуть своє місце в мережі) вони 
можуть бути тотожними. Дійсно, поняття «громадянське суспільство» і 
«електронне суспільство» – пересічні, але не збігаються. Громадянське 
суспільство націлене на вироблення соціально корисних цілей, що важко 
стверджувати щодо всього електронного суспільства. Тому для розрізнення 
частини електронного суспільства, що відноситься до громадянського 
суспільства, слід використовувати поняття «електронне громадянське 
суспільство». Спірне питання і про те, що саме держава формує електронне 
громадянське суспільство, так як багато в чому, як зазначалося, ці процеси 
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базуються на саморегулюванні і саморозвитку. 
Виділяючи такі напрямки, як електронна демократія, електронний уряд та 

регулювання інтернету, по кожному з них необхідно виділити специфічні 
фактори взаємодії. 

Розглядаючи рівень проектів політичної онлайн-участі та електронної 
демократії, наведемо наступний перелік факторів, запропонованих дослідником 
А. Гронлунд [13]: 

- інфраструктура – технічне забезпечення доступу, простота
застосування електронних систем для кінцевих користувачів; 

- система цілей різних рівнів, наявність цінностей;
- людський капітал: рівень освіти, інтелектуальний і творчий

потенціал розробників; 
- фінансування – обсяг фінансування та ефективність розподілу

виділених коштів 
- зв'язки та довіра – обмін досвідом та новими знаннями за

принципом мережевої комунікації, підтримка профільних спільнот, 
міжнародних організацій;  

- мотивація – система залучення учасників в діалог, заохочення
участь [13]. 

Підхід цих авторів можна назвати комерційним: в пріоритеті знаходяться 
фактори ефективності функціонування систем мережевої колективної взаємодії, 
прагнення до інновацій та співпраці. Ці принципи необхідно впроваджувати і в 
сферу некомерційної взаємодії, в тому числі і в політичну комунікацію. 

О. Туркова на основі аналізу системи електронної демократії в Естонії 
виділяє фактори її розвитку в п'яти напрямках: 1) національний, 2) місцевий 
рівень, 3) приватний сектор, 4) індивідуальний рівень, 5) соціальний капітал [9, 
С. 61 ]. За багатьма показниками, Естонія є однією з найбільш передових 
держав у світі за рівнем інтернет-проникнення та якістю обслуговування 
інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій, тому багато держав 
прагнуть перейняти передовий досвід цієї країни. Основні фактори розвитку: 

1. Національний рівень: національний доход; рівень розвитку
телекомунікацій, інфраструктура; політична відкритість; 

2. Місцевий рівень: ступінь урбанізму; наявність громадських
інформаційно-комунікаційних технологій. 

3. Приватний сектор: швидкість змін інформаційно-комунікаційних
технологій; різноманітність онлайн-послуг. 

4. Індивідуальний рівень (людські ресурси): рівень освіти; рівень
доходу; вік користувачів. 

5. Соціальний капітал: ступінь політичної участі; психологічна
готовність до нових технологій. 

Крім того, важливо враховувати не тільки матеріальні, а й соціокультурні 
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аспекти переходу до нових форм взаємодії. Враховуючи зазначені критерії, стає 
очевидним, що впровадження електронної демократії (онлайн нормотворчості, 
голосування) потребує фундаментальної перебудови в соціально-культурній 
сфері, суспільно-політичній психології, економіці С. Даниленко, досліджуючи 
політичну комунікацію держави і суспільства, робить акцент на соціальних 
аспектах політичної участі в інтернет і виділяє наступні групи факторів: 

- соціально-економічні та демографічні; 
- соціально-психологічні; 
- ресурсні (навички використання інтернету і сервісів). 
- комунікативні (споживання новинної інформації, комунікація в 

соціальних мережах) [2, С. 120].  
Розвиток електронного уряду має схожі фактори. У дослідженні ООН  

«E-Government Survey 2020» визначено такі фактори та умови реалізації 
проектів електронного уряду: політичні, ідеологічні; організаційні; культурні та 
кадрові; фінансові; комунікативні; технологічні [14]. 

Впровадження електронних систем управління вимагає не тільки 
відповідної матеріально-технічної бази, а й ідеологічної, культурної готовності, 
з одного боку, суспільства до прийняття нових технологій, з іншого – 
готовності державної влади ініціювати впровадження інновацій і задавати 
відповідні тренди для всього суспільства. Усвідомлення цінності електронного 
урядування та можливостей інтернет-технологій для розвитку демократії 
відіграє значну роль для подальшої реалізації концепцій електронного 
урядування. Якісне впровадження електронних механізмів взаємодії вимагає 
відповідних організаційних змін – створення відповідальних структур, 
координуючих органів, а також підготовка кадрів [14]. 

І. Погребняк  називає наступні умови переходу державного управління до 
електронного уряду:  

- достатній рівень поширення мережі «Інтернет» у суспільстві та 
держустановах; 

- наявність раціональної концепції переходу до e-governance; 
- фінансове та кадрове забезпечення [8, С. 28]. 
Наведені класифікації багато в чому перетинаються, проте всі вони 

сходяться в тому, що основа для впровадження електронного уряду – це, в 
першу чергу, відповідний рівень економічного розвитку, при якому програми 
переходу до електронних державних послуг будуть фінансуватися в достатній 
мірі, за рахунок чого можливе впровадження нових технологій. 

Отже, взаємодія органів публічного управління з громадськістю в мережі 
«Інтернет» визначається значним числом факторів, які, на наш погляд, доречно 
об'єднати в п'ять категорій: економічні, соціокультурні, політичні, технологічні, 
фактори громадської безпеки. Також при цьому слід розділити фактори 
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внутрішнього і зовнішнього середовища (внутрішньодержавні та 
міжнародного, глобального рівня).  

Внутрішні економічні фактори: інноваційність і модернізація економіки; 
рівень фінансування проектів електронної взаємодії; інтереси суб'єктів ринку. 
Зовнішні економічні фактори: міжнародне співробітництво в інноваційних 
галузях. 

Внутрішні соціокультурні фактори: рівень інтернет-грамотності; 
особливості політичної культури, готовність до діалогу з владою; довіра до 
електронних технологій комунікації з державою; користувальницькі звички в 
споживанні інформації.  Зовнішні соціокультурні фактори: глобалізація та 
уніфікація форм комунікативної взаємодії, перейняття іноземного досвіду; 
демократичні (антидемократичні) тенденції взаємодії в інших країнах. 

Внутрішні технологічні фактори: рівень інформатизації; різноманітність і 
доступність надаваних онлайн-сервісів; розвиток технологій контролю та 
протидії контролю. Зовнішні технологічні фактори: розвиток інтернет-
технологій в цілому, підвищення ступеня інтерактивності та мобільності. 

Внутрішні політичні фактори: тип політичного режиму; рівень розвитку 
громадянського суспільства; політичний курс; електоральний цикл; значущі 
політичні події. Зовнішні політичні фактори: напруженість міжнародної 
обстановки;  рішення міжнародних організацій. 

Очевидно, що внутрішньополітична і зовнішньополітична обстановка 
схильна до постійних змін, виникнення нових обставин і викликів. Інтернет-
середовище комунікативної взаємодії, в якій знаходять відображення всі явища 
суспільного життя. Чим більше він набуває значення і вплив на соціум, тим 
більшим числом факторів визначається подальший розвиток цього простору. 

Сучасні дослідження розкривають похідні від основного протиріччя, 
загострення, одного з яких відбувається в рамках становлення інформаційного 
суспільства, суперечності між необхідністю інформаційної повноти, 
достовірності і прозорості публічного управління розвитком «деформацій» 
(видозмін і спотворень) інформації, що знижують її достовірність і прозорість. 
Дане протиріччя зникне якщо всередині органів публічного управління, буде 
циркулювати повна і достовірна інформація. Але на практиці це відбувається не 
завжди або з великими тимчасовими затримками, в силу чого інформація, що 
надходить втрачає свою актуальність і значимість. 

Висновки. Таким чином необхідний дієвий і ефективний механізм участі 
громадськості у публічному управлінні: зокрема, повинні бути сформовані 
неангажовані з боку держави і бізнесу експертні групи, які давали б 
аргументовану оцінку тієї чи іншої громадської ініціативи. У міру розвитку 
інформаційного суспільства все частіше в якості акторів демократичних 
процесів виступають не інститути громадянського суспільства, а окремі 
найбільш активні громадяни, не байдужі до подій (і майбутнім) політичним 
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процесам і явищам. Цей феномен був названий «нанодемократія». Взаємодія 
органів публічного управління з громадськістю в цифровому середовищі не 
виключає і процесів маніпулювання свідомістю громадян та їх поведінкою. У 
зв'язку з цим потрібна розробка комплексу заходів, спрямована на протидію 
такого роду маніпуляціям. Необхідно впорядкувати нормативні правові акти та 
документи, що стосуються формування електронної держави та електронної 
демократії. В даний час вони розрізнені, часом суперечливі, не узгоджені за 
термінами виконання. 

У висновку відзначимо, що в даний час ставиться питання про перехід від 
електронної держави до цифрової держави, яка розглядається як докорінна 
перебудова державного управління на основі цифрових ІКТ. 
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СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО 
СЛУЖБОВЦЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРАНСФЕРУ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Анотація. Державна служба – засіб для забезпечення взаємодії між 
державою та суспільством. Від її ефективного функціонування напряму 
залежить добробут населення. Як відомо, ефективність вирішення поставлених 
завдань на 80% забезпечують її керівники – державні службовці. Саме вони є 
рушієм позитивних змін та гарантом результативності діяльності всього 
колективу. Тому, щоб вивести державну службу на якісно новий рівень 
ефективності, необхідно змінити підхід до формування soft-skills та hard-skills 
службовців. Для цього необхідно впровадити комплексну систему розвитку 
необхідних навиків. Варто, по-перше, застосувати трансфер кращих 
європейських технологій. По-друге – врахувати реалії постіндустріального 
суспільства. По-третє – врахувати думку громадськості. Наведено приклад 
застосування комплексного підходу до професійного та особистісного розвитку 
державного службовця. Для цього здійснено аналіз системи підготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців в державі, що розвивається, 
провідних країнах Європейського Союзу, Організації економічного 
співробітництва та розвитку – Німеччини, Франції, а також найближчої країни з 
позитивним досвідом вступу у ЄС – Польщі. Виокремлено навики та заходи, які 
сприяють формуванню державного службовця-лідера як з точки зору громадян, 
так і з огляду на необхідні для ефективної роботи компетентності. Для цього 
використано методи електронного соціологічного опитування думки 
громадськості віком від 18 до 60 років у вибірці 1000 чоловік із 
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середньостатистичним розкидом проживання на всій території держави та 
аналіз літературних джерел. Розроблено для впровадження систему 
ефективного розвитку державного службовця з використанням трансферу 
європейських технологій. 

Ключові слова: державний службовець, професійний та особистісний 
розвиток, ефективність розвитку, hard-skills, soft-skills, трансфер, європейські 
технології. 
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SYSTEM OF CIVIL SERVANTS EFFECTIVE DEVELOPMENT WITH 
THE USE OF EUROPEAN TECHNOLOGIES TRANSFER 

Abstract. The civil service system in Ukraine is reaching a qualitatively new 
level and will approach the civil service of many European countries in terms of its 
parameters. An analysis of various sources shows that, although there is much advice 
on civil service reform, there is no deep analysis of mistakes and failures. 

The article provides practical recommendations for adapting the experience of 
the EU countries regarding professional and personal development through the 
implementation of the system of civil servants effective development with the use of 
European technologies transfer. The main hard skills and soft skills are singled out 
and measures that will contribute to the efficiency of the civil servant's work both 
from the point of view of citizens and from the point of view of the competences 
necessary for professional and personal development are proposed. For this purpose, 
the methods of electronic sociological polling of the opinion of the public aged 18 to 
60 in a sample of 1,000 people with an average statistical spread of residence 
throughout the state and analysis of literary sources were used. It has been established 
that the influence of European technologies of professional and personal development 
of civil servants on the efficiency of management is reflected in the level of the 
population's well-being, as well as on the efficiency of civil servants’ work. A system 
of civil servants effective development with the use of European technologies 
transfer, which is aimed at increasing competence and self-development, deepening 
and acquiring new knowledge, as well as improving communication skills and 
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emotional intelligence, which emphasize the qualities of an effective civil servant has 
been developed. Quantitative evaluation of the technology transfer efficiency is 
proposed to be carried out through a detailed study of the dynamics of changes in 
GDP per capita. 

Keywords: civil servant, professional and personal development, efficiency of 
development, hard-skills, soft-skills, transfer, European technologies. 

 
Постановка проблеми. Функціонування сучасної держави не можливо 

уявити без державної служби. Зазвичай державна служба складається з 
правових, організаційних, процесуальних структур та державних службовців. 
Саме державні службовці – спеціально навчені для роботи у цій галузі люди, 
що забезпечують виконання завдань та функцій держави. Слід зазначити, що у 
кожній державі ця служба має свої відмінності і побудована за певною моделлю 
із конкретних складових. Проте, у всіх державах одна складова у моделі є 
спільною – люди, які забезпечують ефективне функціонування державної 
служби – державні службовці, керівники. Саме від того, яким набором 
професійних та особистісних якостей – hard-скілс та soft-скілс володітиме 
керівник залежатиме рівень ефективності роботи команди загалом [1, C.18]. Це 
означає, що саме від керівників, лідерів напряму залежить якість роботи 
державної служби, а, отже, і покращення рівня життя населення.Тому важливо 
визначити, який набір hard-скілс та soft-скілс повинен мати державний 
службовець та розробити комплекс заходів для забезпечення цих якостей. 

Зростанням своєї економіки, високим рівнем життя населення країни ЄС 
довели дієвість запроваджених реформ і вже мають суттєві напрацювання з 
вище означених питань. Проте, не можна повністю копіювати європейську 
модель формування ефективності професійного і особистісного розвитку 
державних службовців, адже кожна країна має свої особливості. Слід 
користуватися алгоритмом, який дозволить виокремити найдієвіші інструменти 
для кожної країни, спираючись на історично складену модель державної 
служби та громадські очікування 

Актуальність досліджень підтверджується заявленим ключовим напрямам 
роботи Національного агенства держави, що розвивається з питань держслужби 
на 2021–2023 рр., а саме: 

– підвищення рівня професійної компетентості державних службовців 
(стратегічна ціль № 4); 

– адаптація державної служби до стандартів ЄС (стратегічна ціль № 5). 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ф. Мір [2] здійснв детальний 

порівняльний аналіз систем державної служби у країнах Західній Європі та 
прийшов до висновку, що у всіх системах державний службовець-керівник 
повинен бути лідером. Саме тоді при достатніх повноваженнях він зможе не 
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тільки ефективно виконувати свою роботу, а й активно впроваджувати 
інновації. В. Гошовська та Л. Пашко [3, C. 44] також довели досягенння 
максимального ефекту діяльності державного службовця при поєднанні якостей 
та можливостей керівника. При цьому наголосили на необхідності керівника 
держслужбовця бути соціальним лідером та визначили доброчесність як 
невід’ємну та обов’язкову якість. Продовжила та розширила думку поєднання 
якостей лідера з можливостями керівника М. Пірен [4, C.114]. Вона наголосила 
на важливості формування інноваційного лідера вже на етапі навчання 
держслужбовців. Р. Марбах, К. Сеффенс та ін. [5] визначили елементи успіху 
німецької освіти державних службовців та обгрунтували актуальність передачі 
ідеї дуалізації навчання країнам-партнерам. Крім цього, були розглянуті 
питання швидкої здантості до трансформації та впровадження модульованої 
концепції. Надзвичайно важливим у роботі є опис трансферу основних ідей та 
переваг німецької системи. Проте, не було розглянуто питання підвищення 
ефективності роботи державної служби. 

А. Чечель [6] доповнила та класифікувала типи навичок, необхідних для 
ефективного державного службовця. За основу для класифікації були взяті 
вимоги до державних службовців США, Великобританії, Нідерландів та 
Австралії. У роботі Д. Герсона [7] питання ефективності розвитку в державній 
службі розглядалося вже у більш широкому контексті, зокрема враховувався 
досвід країн ОЕСР. Було виділено чотири навики, які дозволяють ефективно 
реагувати на складні виклики: лідерство на основі цінностей, відкрита 
інтеграція, організаційне управління та мережева співпраця. Наведено 
рекомендації, які допоможуть втілити єдиний комплексний підхід до 
управління керівниками державних служб країн ОЕСР. Проте, у роботі не 
вказано, яким чином одержувати чи розвивати ці навики. 

Таким чином можна виділити такі нерозв'язані складові у напрямку 
підвищення ефективності професійного та особистісного розвитку державних 
службовців: 

– поділ необхідних для високоефективої роботи та професійного і
особистісного розвитку навичок на hard-скілс та soft-скілс; 

– встановлення ступеню впливу hard-скілс та soft-скілс на рівень
ефективності державних службовців; 

– впровадження системи формування ефективного розвитку державного
службовця з використанням трансферу кращих європейських технологій в 
Україні. 

Мета статті - є встановлення ступеню вливу hard-скілс та soft-скілс на 
ефективність державних службовців і складових для впровадження системи 
формування ефективного розвитку державного службовця з використанням 
трансферу кращих європейських технологій в Україні. 
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Виклад основного матеріалу. Для встановлення взаємозв’зків щодо впливу 
європейських технологій професійного та особистісного розвитку державних 
службовців на ефективність менеджменту був застосований метод багатомірної 
статистики – факторний аналіз. Для цього використовували пакет прикладних 
програм Statistica 6.0. Інтегральну оцінку впливу впливу європейських технологій 
професійного та особистісного розвитку державних службовців на ефективність 
менеджменту проводили з використанням складових:  

– зростання добробуту населення;
– покращення hard-скілс та soft-скілс державних службовців;
– результативність роботи державних службовців.
У табл. 1 поданий перелік вище згаданих показників. Оскільки валовий

продукт – один із найважливіших показників розвитку економіки, то він може 
харатеризувати зростання добробуту населення в регіоні. Зростаня кількості 
прямих іноземних інвестицій та відсутність інфляції також можна віднести до 
факторів зростання добробуту населення. 

Таблиця 1 
Групування факторів впливу європейських технологій професійного 

та особистісного розвитку державних службовців на ефективність 
менеджменту 

Фактор Назва показника Код показника 
Зростання 
добробуту 
населення в регіоні 
(Y1) 

Зростання валового регіонального продукту Х1 
Зростання кількості прямих іноземних інвестицій 
в регіоні 

Х2 

Відсутність інфляції Х3 
Зростання кількості підприємств в регіоні Х4 

Результативність 
роботи державних 
службовців (Y2) 

Вчасне виконання держслужбовцями 
поставлених завдань 

Х5 

Відсутність скарг на роботу державних 
службовців 

Х6 

Покращення hard-
скілс та soft-скілс 
державних 
службовців (Y3) 

Покращення комунікативних навичок Х7 
Покращення навичок самоменеджменту Х8 
Підвищення кваліфікації або участь у тренінгах Х9 
Вільне володіння державною мовою Х10 
Володіння іноземною мовою на рівні не 
нижчому, ніж В2 

Х11 

Швидкість та якість вирішення поставлених 
завдань 

Х12 

Адаптивність Х13 
Примітка: складено та сформовано автором на підставі аналізу літературних джерел 

В якості об’єкта дослідження було обрано 5 обласних державних 
адміністрацій (ОДА) в Україні. Слід зазначити, що вибір був здійснений за 
критерієм початку робіт щодо впровадженя трансферу технологій. Для 
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формалізації постановки задачі використовували лінійно-стандартизовану 
модель факторного аналізу з некорельованими залишками і взаємно 
ортогональними факторами: 

1

,
=

= ⋅ +∑
m

i ij i i
j

x I f ε i=1,p; m , (1), 

де Iij – вага змінної на j фактор: 
fi  – j фактор; 
εi – випадкова величина і-ої змінної;  
m – максимально можлива кількість факторів. 
При проведенні досліджень було розраховано оцінку елементів коваріаційної 

матриці ∑xi, які отримані при спостереженні показників. Структурні параметри 
моделі – елементи Iij та дисперсії залишків εi – невідомі, що вимагають визначення. 
Для ОДА, які аналізуються було відібрано 3 фактори, які пояснюють не менше 
71,534 % кумулятивного відсотка дисперсії. При аналізі факторного навантаження 
буде встановлено ступінь впливу показників: до 0,5 – слабкого впливу, від 0,5 до 
0,7 – середнього, більше 0,7 – сильного впливу. 

Результати дослідження думки громадськості України щодо необхідних 
навичок hard-скілс та soft-скілс для ефективного професійно та особистісно 
розвитку державного службовця наведено на рис. 1, а, б. Кожний стовпець 
показує необхідність наявності певної складової навику hard-скілс чи soft-скілс 
(на думку респондентів віком від 18 до 60 років) для ефективної роботи 
державного службовця-лідера. За допомогою цих графіків можна виділити 
основні необхідні складові навиків. 
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Hard-скілс

1– фахівець у своїй сфері 
2 – постійно підвищує свій професійний рівень 
3 – має відповідний рівень освіти 
4 – вільно володіє державною мовою 
5 – володіє іноземною мовою на рівні B2 
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а 

1– швидко та ефективно вирішує поставлені завдання 
2 – чесний, не корумпований 
3 – патріот 
4 – неконфліктний, виважений 
5 – викликає довіру 
6 – політично неупереджений 

б 

Рис. 1. Результати опитування респондентів за набором:hard-скілс і  
soft-скілс: a – результати опитування респондентів за набором hard-скілс; б – результати 

опитування респондентів за набором soft-скілс 

На рис. 2 наведено діаграму вагомості hard-скілс і soft-скілс ефективного 
державного службовця, яка складена за результатами проведеного опитування 
респондентів віком від 18 до 60 років. Сумарна загальна вагомість всіх навиків 
становить 100 %. Біля кожного сектору позначений відсоток, який показує – 
наскільки вагомим на думку респондентів є вплив конкретного навику на 
загальну ефективність державного службовця. На рис. 3 наведені узагальнені 
дані результатів дослідження вагомості hard-скілс і soft-скілс ефективного 
державного службовця, яка складена за результатами аналізу звітності ОЕСР. 
Сумарна загальна вагомість всіх навиків становить 100 %. Біля кожного 
сектору позначений відсоток, який показує – наскільки вагомим за 
результатами звітності ОЕСР є вплив конкретного навику на загальну 
ефективність державного службовця-лідера. Такий аналіз дає можливість 
здійснити уточнення попередніх результатів, оскільки встановлює ступінь 
важливості кожного навику.  
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Рис. 2 Діаграма вагомості hard-скілс і soft-скілс ефективного 
державного службовця XXI століття. 

1 – фахівець у своїй сфері, 2 – постійно підвищує свій професійний рівень, 3 – має відповідний 
рівень освіти, 4 – вільно володіє державною мовою, 5 – володіє іноземною мовою на рівні B2,       

6 – швидко та ефективно вирішує поставлені завдання, 7 – чесний, не корумпований, 8 – патріот,  
9 – неконфліктний, виважений,10 – викликає довіру,11 – політично неупереджений 
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Рис. 3 Діаграма вагомості hard-скілс і soft-скілс ефективного 
державного XXI століття. 

1 – здатність обробляти інформацію, 2 – відповідальність, 3 – дипломатичність,           
4 – інноваційність, 5 – організаційні навички, 6 – лояльність, 7 – адаптивність,              

8 – клієнтоорієнтованість, 9 – ініціативність, 10 – навчання, саморозвиток, 11 – міжособистісні 
відносини, 12 – професіоналізм, 13 – зданість до командної роботи, 14 – комунікативність,           

15 – стратегічне мислення, 16 – ефективність, 17 – лідерство, 18– цінності та етика. 
Примітка: Складено за результатами аналізу звітності ОЕСР [8] 
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Слід зазначити, що у круговій діаграмі навики розміщені у порядку 
зростання їх впливу на ефективність роботи державного службовця. Проте це 
не означає, що, наприклад, державний службовець не повинен вміти обробляти 
інформацію. За використаною методикою, це означає, що цей навик повинен 
бути обов’язково присутнім у наборі навиків, проте на рівень ефективності 
впливає найменше. 

У таблиці 2 представлено результати структурного аналізу визначення 
необхідних soft-скілс та hard-скілс для ефективного розвитку державних 
службовців країн ЄС та України. 

 
Таблиця 2 

Результати структурного аналізу визначення необхідних soft-скілс та 
hard-скілс для ефективного розвитку державних службовців країн ЄС та 

України 
Soft-скілс ефективних державних службовців Hard-скілс ефективних державних 

службовців 
країни ЄС України країни ЄС України 

Вміння брати на себе 
відповідальність Харизма 

Якісна освіта Якісна освіта Стратегічне 
мислення 

Відповідність очікуванням 
(чесність, 

неупередженість, 
ефективність) 

Самоменеджмент Самоменеджмент 
Професіоналізм Професіоналізм Ініціативність та 

креативність 
Швидкість та креативність 

у вирішенні завдань 
Комунікативність Неконфліктність Здатність до 

навчання та 
саморозвитку 

Здатність до 
навчання та 

саморозвитку Етичні цінності Патріотизм 

Примітка: Складено за результатами аналізу звітності ОЕСР[9] 
 
Фактично можна відзначити повне співпадіння необхідних hard-скілс 

сефективних державних службовців країн ЄС та України. 
У табл. 3 наведено результати факторного аналізу для ОДА України. 

Результати розрахунку відповідних факторних навантажень, які були одержані 
за описаною методикою вище. важко інтерпретувати, тому було застосовано 
процедуру обертання. Результати представлені у табл. 4 

Після цього було обрано показники, значення яких у більшій мірі 
характеризують вплив європейських технологій професійного та особистісного 
розвитку державних службовців на ефективність менеджменту у ОДА. 
Результати наведено у табл. 3.4.  Причому одним плюсом відзначено середній 
вплив (від 0,5 до 0,7), а двома плюсами сильний вплив (більше 0,7). 
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Таблиця 3 
Результати факторного аналізу для ОДА України 

Фактор Власне значення 
фактора 

Відсоток загальної 
дисперсії фактора, % 

Накопичена 
дисперсія 

факторів, % 
Y 1 7,3455 32,432 37,435 
Y 2 1,6123 8,9568 71, 534 
Y 3 3,4537 15,5632 42,789 

Примітка: сформовано на підставі табл. 2 

Таблиця 4 
Інтенсивність факторних навантажень для ОДА України 

Код фактора Значення факторних навантажень 
Y 1 Y 2 Y 3 

Х1 0,843081 0,00644361 –0,013519
Х2 0,661918 –0,0812378 –0,370516
Х3 0,145373 0,237593 0,161933 
Х4 0,754852 –0,15467 0,020056 
Х5 –0,02889 –0,032675 0,687513 
Х6 0,596754 0,643258 –0,065432
Х7 –0,215983 0,570034 0,176929 
Х8 0,103975 0,123654 0,843567 
Х9 0,718765 0,122456 0,183016 
Х10 0,014567 0,345671 0,823581 
Х11 –0,193451 0,215673 0,745672 
Х12 –0,124562 0,536782 –0,23789
Х13 –0,17564 0,645615 0,315535 

Примітка: сформовано автором на підставі таблиць 2 та 3 

Слід зауважити, що у табл. 5 знаком «++» позначено сильний вплив, а 
знаком «+» – середній вплив, а знаком «+» – слабкий вплив, а знаком «–» – 
відсутність впливу факторів. 

Відповідно до Положення про систему професійного навчання державних 
службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 
заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та місцевих рад в 
Україні, діє система професійного навчання [10, C. 628-641]. В її основу 
покладені принципи, які дозволяють ефективно та на випередження регувати на 
виклики сучасного постіндустріального суспільства, а саме: 

– обов’язковість – навчання є обов’язковим для всіх без виключення;
– безперервність – навчання впродовж життя;
– цілеспрямованість, прогностичність та практичність – навчання,

яке забезпечує потребу в знаннях, які дійсно будуть потрібними; 
– індивідуалізація – навчання з індивідуальним підходом до кожної

особистості, яке є значно ефективнішим, ніж застосування універсальних 
методів навчання; 
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– відкритість та доброчесність – навчання, яке не допускає застосування
будь-яких нечесних способів в оцінюванні його результатів; 

– наближеності до місця проживання – навчання, яке забезпечує
максимальну зручність; 

– гарантованість фінансування – навчання проводиться за кошти держави,
які повинні бути закладені у місцевий бюджет [10, C. 654]. 

Таблиця 5 
Входження показників до факторів для ОДА 

Код показника Значення факторних навантажень 
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Зростання валового регіонального продукту ++ 
Зростання кількості прямих іноземних інвестицій в 
регіоні 

+ 

Відсутність інфляції – 
Зростання кількості підприємств в регіоні ++ 
Вчасне виконання держслужбовцями поставлених 
завдань 

+ 

Відсутність скарг на роботу державних службовців + 
Покращення комунікативних навичок + 
Покращення навичок самоменеджменту ++ 
Підвищення кваліфікації або участь у тренінгах ++ 
Вільне володіння державною мовою ++ 
Володіння іноземною мовою на рівні не нижчому, 
ніж В2 

++ 

Швидкість та якість вирішення поставлених завдань + 
Адаптивність + 

Примітка: сформовано автором на підставі таблиць 2 та 3, 4 

За даними НАДС, в Україні професійне навчання державних службовців 
здійснюється через систему закладів освіти, установ, організацій, незалежно від 
форми власності. При цьому видами професійного навчання є: 

– підготовка за магістерськими програмами – набуття учасниками нових
знань, які відповідають затвердженим Міністерством освіти та науки освітнім 
програмам; 

– підвищення кваліфікації – набуття учасниками професійного навчання
нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах 
професійної діяльності або галузі знань; 

– стажування – набуття учасниками професійного навчання практичного
досвіду виконання завдань та обов’язків у професійній діяльності або галузі знань; 

– самоосвіта – самостійно організоване здобуття учасниками
професійного навчання певних компетентностей, зокрема під час повсякденної 
діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, 
дозвіллям. 

https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/DIYALNIST/PROFF%20NAVCHANJA/online%20platformi/online.pdf
https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/DIYALNIST/PROFF%20NAVCHANJA/online%20platformi/online.pdf
https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/DIYALNIST/PROFF%20NAVCHANJA/online%20platformi/online.pdf
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Обсяг освітніх програм для підготовки є наступними: 
– освітньо-професійні програми підготовки магістрів за спеціальністю

«Публічне управління та адміністрування» підготовки магістрів за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» – 90 кредитів ЄКТС; 

– загальні та спеціальні професійні (сертифікатні) програми – не менше
2 кредитів ЄКТС; 

– загальні та спеціальні короткострокові програми підвищення кваліфікації –
не мене ніж 0,2 кредити ЄКТС (6 годин) та не більше 1 кредиту ЄКТС. 

Форма навчання – очна, дистанційна та змішана. При застосування змішаної 
форми навчання згідно законодавчих документів кількість годин для дистанційного 
навчання варіюється від 30 до 70 %. Вимоги до змісту і структури програм 
підвищення кваліфікації затверджені НАДС наказом №185-19 від 10.10.19 р. 

Планування підвищення кваліфікації керівних кадрів має важливе 
значення як для індивідуального, так і для організаційного розвитку органів 
влади, в яких вони працюють [10]. Потребу у професійному навчанні 
державного службовця визначає його безпосередній керівник та служба 
управління персоналом державного органу за результатами оцінювання 
службової діяльності. При цьому вони користуються розробленою 
Національним агентством з питань державної служби методикою 
(затвердженою наказом від 15.10.2019 р. № 188-19). Загалом протягом одного 
календарного року державні службовці мають набрати не менше 1 кредиту 
ЄКТС (30 годин), використаних на виконання індивідуальних програм. 

Для розробки системи ефективного розвитку державного службовця з 
використанням трансферу технологій було проведено аналіз наявної системи 
навчання – підвищення кваліфікації державних службовців у провідних країнах 
ЄС, членах ОЕСР. Результати представлено у табл. 6. 

Таблиця 6 
Узагальнюючі результати аналізу підвищення кваліфікації 
державних службовців Німеччини, Франції та Польщі 

Критерій 
підвищення 
кваліфікаці 

Німеччина Франція Польща 

Види та 
тривалість 

Курсове або тематичне 
навчання, Програми для 
самостійого вивчення, 

підготовча служба. 
Підготовча служба нижчого 
рівня продовжується шість 
місяців, випробувальний 

термін − один рік. 
Підготовча служба вищого 

рівня триває не менше трьох 
років. Після успішного 

складання іспиту державний 
службовець проходить 

випробувальний термін два 
з половиною роки. 

Курси вдосконалення; 
підвищення кваліфікації; 
професійна підготовка з 

тимчасовим 
відрахуванням з 

державної служби в 
резерві або з наданням 
відпустки за соціально 

значущі наукові 
розробки. 

Навчальні курси до двох 
років. 

Дистанційне навчання, курси, 
стажування за кордоном. 

Існує програма обміну 
досвідом з інституціями, 

контролюючими державних 
службовців в ряді країн. 
Обов’язковою також є 

підготовча служба для нових 
службовців, яка, втім, може 
бути скасована за рішенням 

наймача (адміністрації) у 
окремих випадках. 

Підготовча служба може 
тривати до чотирьох місяців. 
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Хто оплачує Обов’язкові програми – за 
державним замовленням, 

самостійне вивчення – оплачує 
державний службовець 

Державні службовці не 
витрачають нічого на 
навчання, крім того, 
отримують грошову 

компенсацію за витрати 
та переїзд. 

Фінансування 
різноманітних 

навчальних заходів 
здійснюється 

міністерствами. 
Додаткова професійна 

освіта здійснюється 
державним службовцем 

самостійно. 

Оплачується за рахунок 
державних коштів, 

самостійне вивчення – 
оплачує державний 

службовець 

Хто обирає 
предмети для 

навчання 

Обов’язкові предмети 
вивчають у спеціалізованих 

навчальних закладах з 
Державного управління, 
факультативні предмети 
вивчаються публічним 

службовцем самостійно. 

Обов’язкові предмети 
вивчаються у 

спеціалізованих 
навчальних закладах 

державного управління, 
факультативні предмети 
вивчаються державним 
службовцем самостійно. 

Усім чиновникам, крім тих, 
які обіймають найвищі 
посади, належить мати 

індивідуальні плани 
професійного розвитку. У 
програмі держслужбовець 
вказує, які навички прагне 

розвинути, які знання 
отримати, коли і яким чином 

збирається це зробити. На 
основі цього плану чиновника 

відправляють на курси. 
Затверджує план і контролює 
його виконання безпосереднє 

начальство. 
Періодичність 

навчання 
Умови професійного навчання 

державних службовців 
прописуються в щорічному 

колективному договорі. Після 
проходження 

випробовувального терміну, за 
власною заявою чи за 

необхідності. 
Державні службовці, які щойно 

зараховані на державну 
службу, повинні обов’язково 
пройти навчання протягом 6–

8 тижнів. 
У нижчих посадових групах 

при оцінці «добре» просування 
проводиться через 6 років, а 

при оцінці «цілком задовільно» 
– через 8 років. 

Звання є практично 
особистою власністю 

державного службовця. 
Державні службовці не 
можуть бути звільнені 

(якщо не виявлено 
дисциплінарних 

порушень або низького 
рівня роботи). Звання дає 
державному службовцю 
можливість займатися 

роботою, яка відповідає 
рівню та кваліфікації 

відповідного звання. Але 
саму роботу можна 

довірити державному 
службовцю або 

відкликати відповідно до 
потреб державної 

служби. 
Це дозволяє державному 
службовцю виконувати 
певну роботу, доки ця 
робота затребувана. 

Атестація – 1 раз на 2 роки, 
державний службовець може 
отримати вищий ранг після 

отримання позитивної оцінки 
його роботи, після цього – 
обов’язкове підвищення 

кваліфікації , яке планується, 
організовується і курується 
верівництвом, відповідаючи 
на навчальні потреби самого 
офісу (Кожен член Корпусу 

Державної служби має 
індивідуальну програму 
професійного розвитку). 

Примітка: сформовано автором на підставі [11, C. 65; 12; 13] 
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Слід зазначити, що європейські державні інституції визначають не лише 
потребу підвищення ефективності професійного та особистісного розвитку, а й 
свою відповідальність за створення необхідних умов для нього. Кожна країна 
визначає свій підхід до підвищення рівня спроможності державних службовців. 

Як видно з результатів опитування, поданих на рис. 2 ефективний 
держслужбовець повинен перш за все володіти певним набором hard-скілс, а 
саме відповідним рівнем освіти і бути готовим до постійного навчання. 
Зокрема, згоду із таким твердженням висловили 100 % респондентів України. 
Такі результати пояснюються зміною ментальності постіндустріального 
суспільства і розумінням того, що «Знання – сила», яке забезпечує майбутній 
добробут. 

Оскільки загально визнаною у ЄС є англійська мова, то володіти нею на 
рівні B2 – необхідність. Він є цілком достатнім для забезпечення розуміння та 
спілкування у проесійному середовищі і, при правильному підході до 
організації навчання, може бути освоєний за 2 роки при умові наявності 
спеціалізованих методично-розроблених для цих цілей курсів. Проте, із таким 
твердженням згідні лише 61 % респондентів. Це можна пояснити історично 
сформованими труднощами при вивченні іноземної мови та відношенням її до 
групи германських мов, які семантично відрізняються від групи мови України. 
Слід зазначити, що згідно із Законом «Про державну службу», всі 
дежслужбовці категорії А повинні вільно володіти англійською мовою, 
оскільки вона є основною мовою Ради Європи. Проте знаходиться на розгляді 
законопроект 2544, який має на меті виключити цю вимогу для забезпечення 
рівного права громадян до доступу до держслужби [14]. 

Із проведеного опитування випливає, що ефективному державному 
службовцю однозначно потрібно досконало володіти державною мовою (рис. 2). 
Слід зазначити, що при проведенні опитування в Україні недостача 2 % 
упоказниках щодо рівня володіння державною мовою одержана за рахунок 
жителів Сходу і Центру, проте порівняно з 98 % більшості він є незначним. 

Надзвичайно важливим для державного службовця є постійне 
підвищення свого професійного рівня, адже це однією з головних умов 
просування кар'єрною драбиною. Згідно опитування важливість цієї складової 
визнають 71 % опитаних, при цьому держслужбовець має бути фахівцем у 
своїй справі (згідні 100 % респондентів), ефективно і швидко вирішувати 
поставлені завдання (96 % респондентів) (рис. 3). Слід зазначити, що 
патріотизм віднесений до soft-скілс, оскільки це те, що виховується з 
народження або ж здобуте у процесі життя не вимірюється кількісними 
показниками, але дуже чітко може бути описано якісно. 

При цьому розподіл складових soft-скілс і hard-скілс в узагальненому 
наборі навичок є не рівнозначним. Зокрема, найважливішими складовими за 
вагомістю респоненти назвали: відповідний рівень освіти, фаховість у своїй 
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справі і вільне володіння державною мовою (рис. 2). Всі ці критерії, згідно 
опитування, одержали приблизно рівну кількість голосів, які разом склади 46 % 
від загальної оцінки важливості навичок і від 10 до 12 % окремо. На 1 % менше 
набрав навик володіння іноземною мовою на рівні В2 (11 %) і ще на 2 % менше – 
патріотизм (9 %). Після них за вагомістю – чесність та некорумпованість (8 %). 
Політична неупередженість та швидкість вирішення завдань – 7 %, 
неконфліктність, виваженість і здатність викликати довіру – 6 %. Таким чином, 
можна узагальнити, що згідно з думкою громадськості, найбільш важливими 
для ефективного державного службовця є hard-скілс. Набір необхідних soft-
скілс є також важливим, проте вони не є визначальними. 

Якщо порівняти ці результати з узагальненими результатами зі звіту 
ОЕСР (рис. 3), виходить, що спільними hard-скілс є здатність до навчання та 
компетентність у своїй сфері. Зокрема, це наочно видно, якщо об’єднати у блок 
здатності до навчання (тобто можливості застосовувати принцип «навчання 
впродовж життя») такі скіли: 

– навчання, саморозвиток (6 %) – hard-скілс; 
– ініціативність (5 %) – soft-скілс; 
– здатність обробляти інформацію(1 %) – hard-скілс; 
– комунікативність (8 %)–soft-скілс; 
– організаційні навички (3 %) –soft-скілс. 
За компетентність у сфері (рис. 3) за результатами аналізу звітності ОЕСР 

відповідає професіоналізм (7 %) – hard-скілс. Із soft-скілс – цінності та етика (11 %), 
які до речі за даними звіту ОЕСР разом з лідерськими навиками (10 %) та 
ефективністю (10 %) займають ключові позиції серед усіх необхідних навиків 
для держслужбовця. За шкалою вагомості навичок необхідною, але 
найменшвагомою є здатність обробляти інформацію та відповідальність (1 %). 
Якщо держава не змінить системи впливу та взаємодії в трикутнику «влада – 
громадськість – засоби масової інформації» відповідно до вимог сьогодення, 
почавши використовувати новітні технології та інструменти комунікації на 
благо такої взаємодії, її розвиток буде суттєво затримуватися (Хім, Корецька, 
2020). Разом з тим, інформаційно-комунікаційні технології не витісняють 
традиційні методи і прийоми, вони дозволяють наблизити методику навчання 
до вимог сьогодення та значною мірою покращити якість навчального процесу. 

Таким чином наочно видно, що у країнах ОЕСР необхідний набір soft-
скілс є надзвичайно важливим для ефективної роботи державного службовця. В 
країнах, що розвиваються, перевагу надають hard-скілс. 

За результатами структурного аналізу soft-скілс ефективного державного 
службовця України (табл. 2) встановлено, що необхідними навиками є: 

– самоменеджмент; 
– ініціативність та креативність; 
– етичні цінності.  
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Завдяки навикам самоменеджменту державний службовець України 
зможе не тільки ефективно та вчасно вирішувати поставлені задачі, але й 
високопродуктивно комунікувати з командою. Це на порядок підвищить їх 
сумарну ефективність роботи. Ініціативність та креативність забезпечить 
генеруваня нових ідей, що вкрай необхідно для державної служби на етапі 
життєвого циклу дитинства. Слід зазначити, що саме на цьому етапі і 
знаходяться державні служби країн, що розвиваються. Крім цього, ці навики 
забезпечать використання нових підходів та розробку інноваційних методик 
для вирішення поточних завдань. Етичні цінності забезпечать 
взаємопорозуміння державних службовців із жителями країни, що розвивається 
і, звичайно, значно спростять спілкування з колегами. Саме вони убезпечать 
державних службовців від виникнення конфліктних ситуацій, що, безперечно, 
позитивно відобразиться на ефективності роботи загалом. 

За результатами структурного аналізу hard-скілс ефективного державного 
службовця України (табл. 2) встановлено, що необхідними навиками є: 

– якісна освіта;
– професіоналізм;
– здатність до саморозвитку.
Якісна освіта створить базу для подальшого розвитку професійних

навиків. Професіоналізм забезпечить ефективність у роботі, а здатність до 
саморозвитку – реалізацію принципу «навчання впродовж життя». 

Для ОДА, які аналізувалися, найбільшу значущість впливу європейських 
технологій професійного та особистісного розвитку державних службовців на 
ефективність менеджменту має перший фактор. Його дисперсія становить   
32,4 % загальної дисперсії. При аналізі складу фактора встановлено, що 
найбільш суттєвий вплив за факторним навантаженням має: 

– Х1 – зростання валового рагіонального продукту;
– Х4 –зростання кількості підприємств в регіоні.
Виходячи з цього цей фактор можна інтерпретувати як фактор

покращення добробуту населення. Другий фактор займає третю позицію за 
значущістю і становить 8,96 % загальної дисперсії. При аналізі складу фактора 
встановлено, що найбільш суттєвий вплив за факторним навантаженням має: 

– Х6 – відсутність скарг на роботу державних слудбовців;
– Х7 – покращення комунікативних навичок;
– Х12 – швидкість та якість вирішення поставлених задач;
– Х13 – адаптивність.
Виходячи з сказаного вище цей фактор можна інтерпретувати як фактор

комунікації або взаємодії (soft-скілс). Третій за значущістю фактор займає 
другу позицію за відсотком загальної дисперсії фактору (15,57 %). При аналізі 
складу фактора встановлено, що найбільш суттєвий вплив за факторним 
навантаженням має:  
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– Х5 – вчасне виконання держслужбовцем поставлених завдань; 
– Х8 – покращення навичок самоменеджменту; 
– Х9 – підвищення кваліфікації або участь у тренінгах; 
– Х10 – вільне володіння державною мовою; 
– Х11– володіння іноземною мовою на рівні не нижчому, ніж В2. 
Виходячи з цього цей фактор можна інтерпретувати як фактор 

ефективності (hard-скілс). 
Слід зазначити, що у країн ОЕСР у підходах до підвищення кваліфікації є 

одна спільна риса – створення спеціальних установ або запровадження 
спеціальних програм навчання керівників, і в першу чергу керівників вищого 
корпусу. Це значною мірою сприяє підвищенню ефективності роботи не тільки 
керівників відповідних державних служб, але й покращує ефективнісь роботи 
всіх працівників відділів. При цьому, науковці наголошують на тому, що 
рекомендації щодо сучасних підходів до ефективності державної служби не 
можуть залишатися сталими, а повинні вдосконалюватися на практиці до того, 
поки не буде досягнений певний рівень компетенцій. Тому у Німеччині, 
Франції та Польщі діє принцип «навчання впродовж життя», який наочно 
доводить свою ефективність. Регулярне і успішне проходження підвищення 
кваліфікації держаних службовців у країнах ОЕСР забезпечує їм право на 
подальшу роботу, встановлення відповідних надбавок та доплат та відкриває 
можливості просування кар’єрною драбиною. 

Французька система професійного підвищення кваліфікації керівних 
кадрів є однією з найбільш розвинених у Європі. Переваги системи підвищення 
кваліфікації державних службовців у Франції включають різносторонні 
напрями. Зокрема, постійно підтримується збалансоване розуміння завдань, 
децентралізацію та територіальну організацію державних служб. Окремим 
напрямом поглиблюють навики комунікацї. Розвивають розуміння необхідності 
співпраці з установами Європейського Співтовариства. Велика увага 
приділяється якості управління людськими ресурсами та орієнтації на 
екологічно чисті інновації. 

Однак слід зазначити, що одним із головних недоліків усіх досліджуваних 
систем є низький рівень мобільності. Він компенсується високим соціальним 
статусом та чітким механізмом прогресивної оплати праці. 

Узагальнюючи одержані результати, можна стверджувати, що 
формуванню ефективності професійного та особистісного розвитку державного 
службовця як з точки зору громадян, так і з огляду на необхідні для ефективної 
роботи компетентності сприяє постійний саморозвиток. Серед комплексу 
заходів, необхідних для цього особливо слід виділити поглиблення та здобуття 
нових знань а також покращення комунікативних навичок та емоційного 
інтелекту.  
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Особливості запропонованого методу полягають у поєднанні досліджень 
фактичної думки громадськості держави, у яку пропонується здійснювати 
впровадження трансферу технологій з аналітичною обробкою кращих 
європейських практик. Таким чином досягається максимальний ефект та 
поєднання науки з практикою. 

Обмеження, які були притаманні проведеним дослідженням: 
– територіальний ефект;
– порівняна не велика із кількістю жителів вибірка.
Похибка, яка може бути спричинена цими обмеженнями, нівелюється за

рахунок рівномірного вікового та територіального розкиду серед респондентів. 
У перспективі для максимальної точності одержаних результатів можна буде 
провести електронне соціологічне опитування за такою ж анкетою жителів 
країн ОЕСР з такою ж вибіркою. Це значно спростить трактування результатів, 
а похибка становитиме мінімальне значення. Крім цього, бажано розширити 
коло питань та класифікувати їх у 4 блоки, які стосуватимуться: ефективності 
на основі цінностей, відкритої інтеграції, організаційного управління та 
мережевої співпраці. Труднощі, з якими можливо зіткнутися на цьому етапі, – 
технологічні складнощі в організації опитування, оскільки респонденти є 
громадянами інших держав. Спосіб усунення цих труднощів – одержання 
гранту ЄС і, відповідно, інформаційної підтримки для проведення досліджень 
або ж співпраця з науковцями – громадянами держав ОЕСР. 

Зважаючи на все сказане вище, використавши метод трансферу кращих 
європейських технологій та приймаючи до уваги напрацювання, опубліковані у 
роботі Подольчака Н.Ю., Хім М.К., Цигилик Н.В. [15, C.117-128], для 
впровадження системи формування ефективного розвитку державного 
службовця з використанням трансферу технологій необхідно дотримуватися 
таких етапів (рис. 4): 

1. Якісного базового навчання.
2. Одержання сертифікату володіння іноземною мовою на рівні не

нижчому за В2 та підтвердження володіння державною мовою. 
3. Підвищення кваліфікації у межах держави не рідше, ніж раз у рік у

«мережевих університетах». При цьому мережевими університетами повинні 
виступати ВНЗ, які пройшли коннкурсний відбір, мають висококваліфікований 
викладацький склад та науково-методичне забезпечення. Тематика підвищеня 
кваліфікації повинна визначатися держслужбовцем та узгоджуватися з 
безпосереднім керівником. Форма навчання – очна та дистанційна у 
співвідношенні 30 до 70. Обсяг – не менше 2 кредитів ЄКТС у рік.  

4. Обов’язкового підвищення кваліфікації за кордоном у провідних
країнах ЄС не рідше, ніж раз на 3 роки. Обсяг – не менше 1 кредиту ЄКТС. 

5. Впровадження принципу «навчання впродовж життя».
6. Розвиток емоційного інтелекту.
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Слід зазначити, що оплата за навчання державного службовця повинна 
здійснюватися повністю за кошти державного бюджету, а в разі успішного 
проходження всіх етапів – встановлюватися надбавка до заробітної плати у 
розмірі 25 %. Такий підхід значною мірою стимулюватиме державних 
службовців до розвитку. Він сформує когорту державних службовців з 
європейським досвідом управління який, безперечно, значно пришвидшить 
поступ держави до ЄС та виведе державну службу на новий якісний рівень. 
Крім цього, він забезпечить швидке покращення рівня життя населення, адже 
ефективна робота державних службовців значною мірою впливає на успішність 
реалізації реформ основною метою яких є виведення держави на якісно новий – 
європейський рівень.  

Кількісно оцінити ефект від впровадження трансферу європейських 
технологій у державну службу України, можна оцінивши динаміку зміни ВВП 
на душу населення. На рис. 4 показана зміна динаміки ВВП на душу населення 
країн ОЕСР, з яких здійснюватиметься трансфер технологій. Як видно із рис. 5, 
найкращі результати зміни ВВП на душу населення демонструє Польща. Навіть 
у роки пандемії не відбулося значного падіння. Це значить, що у країні не 
тільки провадиться правильна політика, а й державна служба працює чітко і 
злагоджено. У Франції та Німеччині спостерігається дещо гірший результат. 
Рівень падіння ВВП порівняно з 2018 р. є вищим, проте меншим, ніж в Україні. 

          Hard-скілс   +       державна мова

Soft-скілс 

    
Якісне 
базове 
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Серти- 
фікат В2 
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    «навчання впродовж життя» 
       мережеві університети 

розвиток емоційного інтелекту 

Рис. 4. Система ефективного розвитку державного службовця з 
використанням трансферу європейських технологій. 

Примітка: сформовано автором на підставі рис. 1-3, табл. 1-5 
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Рис. 5. Динаміка зміни ВВП на душу населення в Україні та країнах ОЕСР 
у 2016–2020 рр. 

Примітка: складено та сформовано автором на підставі [16] 

Оскільки всі країни, представлені на рис. 5 зазнали великих економічих 
втрат внаслідок дії пандемії починаючи з 2019 р., то реально оцінити 
ефективність діяльності державної служби не можливо. Проте, можна з 
впевненістю стверджувати, що технології формування ефктивного державного 
службовця необхідно впроваджувати в Україні. Це підтверджє ріст ВВП на 
душу населення у країнах ОЕСР до 2018 р. (рис. 5). 

Висновки. 1. Для ефективної роботи державних службовців є необхідні 
високі навики hard-скілс (професійні знання, володіння на високому рівні 
державною та іноземною мовами). У країнах, що входять до ОЕСР, для 
ефективної роботи державних службовцівє необхідні високі навики soft-скілс 
(емоційний інтелект, комунікаційні навики), а також прагнення навчатися 
впродовж життя.  

2. Встановлено набір навичок ефективного державного сліжбовця в
Україні. Зокрема, необхідними soft-скілс є: 

– самоменеджмент;
– ініціативність та креативність;
– етичні цінності.
Необхідними hard-скілс є:
– якісна базова освіта;
– професіоналізм;
– здатність до саморозвитку.
3. Встановлено, що вплив європейських технологій професійного та

особистісного розвитку державних службовців на ефективність менеджменту 
відображається на рівні добробуту населення, а також на ефективності роботи 
державних службовців. 
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4. Встановлено складові для впровадження системи ефективного розвитку
державного службовця з використанням трансферу європейських технологій в 
Україні:  

– якісне базове навчання;
– вільне володіння державною мовою;
– рівень В2 володіння англійською мовою;
– систематичне підвищення кваліфікації;
– впровадження принципу «навчання впродовж життя»;
– розвиток емоційного інтелекту.
– використання «мережевих університетів».
Кількісну оцінку ефективності трансферу технологій пропонується

проводити шляхом детального вивчення динаміки зміни ВВП на душу 
населення. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 
АНАЛІЗУ ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ВІЙСЬКОВОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

Анотація. У статті визначено, що військово-логістична система - це 
сукупність підсистем та елементів, а також комплекс взаємопов'язаних 
організаційних та спеціальних заходів, що забезпечують необхідний рівень 
боєздатності Збройних Сил України щодо їхньої забезпеченості військово-
технічного та матеріального забезпечення у будь-яких умовах. Система 
матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України як складова 
логістичної системи є комплексом взаємопов'язаних елементів (об'єкти 
інфраструктури, канали постачання), що виділяються для своєчасного і повного 
задоволення потреб військових, при якому забезпечується досягнення 
необхідних значень параметрів системи. 

Запропоновано концептуальний підхід до застосування економічного 
аналізу для оцінки економічної ефективності військово-логістичної системи, 
який включає три основні блоки, що є комплексом взаємопов'язаних моделей 
для вирішення відповідних завдань оцінки її військової (цільової), економічної 
та військово-економічної ефективності. 

Цільова ефективність визначається як ступінь досягнення мети 
функціонування військово-логістичної системи при виконанні завдань, що 
стоять перед нею. Під економічною ефективністю розуміється співвідношення 
між економічним ефектом (прямим чи непрямим) і фактичними (імовірними) 
витратами забезпечення функціонування військово-логістичної системи. 
Військово-економічна ефективність військово-логістичної системи є 
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співвідношення між витратами ресурсів на її функціонування, а також кінцевим 
ефектом, отримання якого за певний час є основним призначенням її 
формування. 

Встановлено, що показники ефективності окремих підсистем та 
логістичних процесів мають пропорційно відображати їх місце в ієрархічній 
структурі військово-логістичної системи та досягненні загальної мети її 
створення та функціонування. Для їх визначення повинні бути розроблені 
відповідні економіко-математичні моделі, показники та критерії їх оцінки, а 
також методики та алгоритми визначення військово-економічної ефективності 
військово-логістичної системи. 

Ключові слова: військово-логістична система; військова логістика; 
економічний аналіз. 
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CONCEPTUAL PRINCIPLES OF USE OF ECONOMIC ANALYSIS IN 
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF THE 

MILITARY LOGISTICS SYSTEM 

Abstract. The article defines that the military logistics system is a set of 
subsystems and elements, as well as a complex of interrelated organizational and 
special measures that ensure the necessary level of combat capability of the Armed 
Forces of Ukraine regarding their provision of military-technical and material support 
in any conditions. The logistics system of the Armed Forces of Ukraine as a 
component of the logistics system is a complex of interconnected elements 
(infrastructure facilities, supply channels) that are allocated for the timely and 
complete satisfaction of the needs of the military, which ensures the achievement of 
the required values of the system parameters. 

A conceptual approach to the application of economic analysis for assessing 
the economic efficiency of the military-logistics system is proposed, which includes 
three main blocks, which are a complex of interconnected models for solving the 
relevant tasks of assessing its military (target), economic and military-economic 
efficiency. 
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The target efficiency is defined as the degree of achievement of the goal of the 
operation of the military logistics system in the performance of the tasks facing it. 
Economic efficiency means the ratio between the economic effect (direct or indirect) 
and the actual (probable) costs of ensuring the functioning of the military logistics 
system. The military-economic efficiency of the military-logistics system is the ratio 
between the expenditure of resources for its operation, as well as the final effect, the 
obtaining of which in a certain time is the main purpose of its formation. 

It was established that the performance indicators of individual subsystems and 
logistics processes should proportionally reflect their place in the hierarchical 
structure of the military logistics system and the achievement of the overall goal of its 
creation and operation. To determine them, appropriate economic-mathematical 
models, indicators and criteria for their evaluation, as well as methods and algorithms 
for determining the military-economic efficiency of the military-logistics system, 
must be developed. 

Keywords: military logistics system; military logistics; economic analysis. 

Постановка проблеми. Забезпечення національної безпеки та належне 
матеріально-технічне оснащення Збройних Сил України є комплексом 
взаємопов'язаних економічних, соціально-політичних, ідеологічних, військово-
технічних та інших заходів, які здійснюються державою для підтримки її 
обороноздатності, підготовки та розвитку військових формувань. 

При цьому розвиток Збройних Сил України істотно залежить від обсягу 
ресурсів, що виділяються на їх утримання та ефективності їх використання. 
Сьогодні в умовах війни, величезного дефіциту державного бюджету і як 
наслідок – жорстких бюджетних обмежень, зв'язок результатів діяльності всіх 
структурних компонентів забезпечення сил безпеки України, зокрема і 
Збройних Сил України, з ефективністю використання ресурсів стає дедалі 
тіснішою і відчутнішою. У зв'язку з цим зростає роль оцінки ефективності та 
визначення напрямів удосконалення функціонування військової логістичної 
системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням військової 
логістики та організації системи матеріально-технічного забезпечення сил 
безпеки та оборони приділяли увагу багато сучасних дослідників вітчизняних 
та зарубіжних дослідників, серед яких: Бедрій Я., Тарнавський Є., Окландер 
М.А., Антілл П., Репіч Т.А., Кивлюк В.С. Клонцак М.Я., Лоза В.М., Шевченко 
В.В., Денисенко М.П., Левковець П.Р., Михайлова Л.І., Білоус М.В., Рижов 
О.А., Шматенко О.П., Дроздов Д.В. та інші. Однак питанням здійснення 
економічного аналізу функціонування військових логістичних систем уваги 
приділено достатньо мало. 

Мета статті. Метою наукової публікації є розробка концптуальних 
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положень щодо використання економічного аналізу при оцінці ефективності 
функціонування військової логістичної системи. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на те, що військова логістика 
є відносно молодою наукою, розкриттю її змісту присвячено багато публікацій 
як у військовій, так і управлінській сфері. Сьогодні в умовах воєнного стану 
однозначно можна стверджувати, що лише ефективна логістика здатна 
забезпечити перемогу на полі бою. Так однією з причин відступу російських 
військ з території Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей 
називають слабку систему матеріально-технічного забезпечення та 
неефективну логістику. Тому питання налагодження оптимального постачання 
Збройних Сил України для ведення активних бойових дій та забезпеченням 
перманентної переваги на фронті є особливо актуальним в наш час. 

Підходів до визначення військової логістики досить багато. Так, 
В. Станкєвіч стверджує, що логістика є по суті тиловим забезпеченням, що в 
свою чергу охоплює: матеріальне, технічне, медичне, комунікаційне, а також 
житлово-будівельне (інфраструктурне) забезпечення [1].  

В американському виданні міжнародної енциклопедії вказується, що 
військова логістика – це «…управління переміщенням та матеріально-
технічним забезпеченням збройних сил..» [2]. 

Вітчизняні автори Денисенко М.П., Левковець П.Р. та Михайлова Л.І. 
стверджують, що військова логістика – це «…сукупність засобів і способів, 
необхідних для доставки людей, техніки і боєприпасів до місць бойових дій, а 
також планування й організація заходів щодо підготовки і здійснення 
пов’язаних із цим процесів…» [3]. 

В свою чергу Кивлюк В.С., Клонцак М.Я, Лоза В.М. та Шевчеко В.В. 
ототожнюють військову логістику із видом управлінської діяльності, в основі 
якої полягає формування найбільш доцільних умов задоволення потреб у 
матеріальних засобах і реалізації цілей Збройних Сил України шляхом 
визначення джерела їх задоволення, виявлення і обліку потреб, їх реальному 
впровадженні в процесі науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських 
робіт та у виробництві, погодження динамічній відповідності “життєвих циклів 
озброєння і військової техніки”, впровадження руху до кінцевого споживання [4]. 

У довіднику кран-членів НАТО з логістики пропонується таке її 
визначення: «…Логістика – це наука про планування та здійснення 
переміщення та обслуговування сил. У найбільш повному розумінні логістика 
охоплює окремі аспекти військових операцій, які стосуються: 

− проектування та розробки, придбання, зберігання, транспортування,
розподілу, обслуговування, евакуації та утилізації матеріальних засобів; 

− транспортування особового складу;
− придбання або будівництво, утримання, експлуатація та

розпорядження військовими об'єктами; 
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− придбання або надання послуг;
− медико-санітарне забезпечення…» [5].
Як видно із визначення військова логістика сил НАТО охоплює широке

коло питань: від матеріально-технічного забезпечення, переміщення військ до 
медико-санітарного обслуговування. Можемо зробити висновки, що логістика 
це не лише ефективне формування запасів, а й раціональне їх використання для 
військових потреб, забезпечення руху ресурсів, залежно від потреб військових 
формувань. 

В свою чергу, військову логістичну систему можна розглядати як 
сукупність взаємопов’язаних елементів системи матеріально-технічного 
забезпечення, яка включає канали руху матеріально-технічних, фінансових, 
людських, інформаційних ресурсів залежно від потреб Збройних Сил України і 
задовольняє їх у найкоротші строки із мінімальними витратами. Отже, для 
забезпечення успішного функціонування військової логістичної системи 
необхідною є розробки оптимальної мережі виробництва, формування запасів 
та каналів постачання, які дозволяють задовольнити два основні критерії 
ефективності: мінімум витрат ресурсів та часу і максимум ефекту. З цією метою 
доцільно застосовувати економічний аналіз, який виступає джерелом 
інформації для оцінки ефективності та визначення джерел витрат у різних 
видах економічної діяльності. 

Економічний аналіз у сфері військової логістики можна розглядати з двох 
точок зору. З одного боку, це – напрям наукових досліджень, який включає 
систему теоретичних уявлень, понять, визначень та методів, що застосовуються 
з метою найбільш раціонального, ефективного виконання заходів щодо 
забезпечення обороноздатності та боєздатності Збройних Сил України. З 
іншого боку, це система дій фахівців з обґрунтування прийнятих рішень на 
рівні вищого військового керівництва, який включає аналіз військово-
політичної ситуації, постановку цілей військової діяльності, вивчення способів 
їх досягнення, оцінку можливих змін рівня боєздатності військ та обсягів 
необхідних ресурсів, а також тривалості запланованих заходів. 

Загальне завдання економічного у військовій сфері полягає у розробці 
різних способів досягнення поставленої мети створення та функціонування 
військової логістичної системи, у всебічному її аналізі та пошуку найкращого 
варіанту здійснення логістичних процесів для своєчасного та повного 
матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України з метою 
підтримки їхньої боєздатності та боєготовності. 

На сьогодні економічний аналіз найбільш активно використовується для 
вирішення завдань оцінки та підвищення економічної ефективності 
функціонування системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил 
України, для чого розроблено спеціальні методи та методики. Однак 
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найскладнішим та найважливішим є завдання раціонального розподілу 
матеріальних та фінансових ресурсів у системі матеріально-технічного 
забезпечення, тобто створення умов для оптимізації логістичних процесів. 
Значні можливості відкриває економічний аналіз також для вирішення 
практичних завдань обґрунтування оптимальних тактико-технічних 
характеристик військової техніки, планів та програм її випробування в ході 
дослідно-конструкторських робіт, програм контролю на всіх етапах серійного 
виробництв озброєння та військової техніки. 

На нашу думку, доцільно систематизувати першочергові завдання 
використання економічного аналізу при обґрунтуванні ефективності військової 
логістичної системи. Так до базових завдань економічного аналізу в військовій 
сфері слід віднести: 

– економічне обґрунтування планів бойової підготовки з'єднань та
військових частин; 

– оцінка потреби в матеріальних засобах  та обґрунтування раціональних
витрат на проведення військових навчань та бойових дій; 

– обґрунтування оптимальної системи ремонту та технічного
обслуговування військової техніки; 

– обґрунтування нормативів запасів матеріальних засобів;
– оцінка економічної доцільності вдосконалення зразків військової

техніки та ін. 
Таким чином, завдання економічного аналізу у військовій сфері дуже 

різноманітні, вони виникають та вирішуються на різних рівнях військової 
логістичної системи. Отже, зважаючи на їх різноманітність можна 
запропонувати їх поділ на окремі групи та види, провести їх типологізацію.  

Так за рівнем організації, що проводить економічний аналіз можна 
виділити такі його види: 

– аналіз, який здійснюється вищим військовим керівництвом Збройних
Сил України, управліннями, директоратами та департаментами Міністерства 
оборони України; 

– аналіз, який здійснюється управліннями та службами матеріально-
технічного забезпечення всіх видів та родів Збройних Сил України; 

– аналіз, який здійснюється з'єднаннями та військовими частинами.
За умовами функціонування Збройних Сил України доцільно виділяти:

обґрунтування оптимальних способів матеріально-технічного забезпечення 
ведення бойових дій та оцінка логістичних процесів забезпечення 
функціонування збройних сил у мирний час. 

За напрямами діяльності можна виділити такі види економічного аналізу 
військової логістичної системи: 

– економічний аналіз для визначення напрямів удосконалення системи
матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил та оцінки обсягу 



 
 
  

ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 9(27) 2022 

 

 
                87 

 

асигнувань на розвиток та постачання військ; 
– економічний аналіз функціонування підприємств військово-

промислового комплексу, які забезпечують розробку та виробництво військової 
техніки. 

За метою аналізу можна виділити: розрахунок техніко-економічних 
показників (ефект, витрати ресурсів, ефективність заходів, що проводяться) та 
вирішення оптимізаційних задач щодо вибору найкращих каналів постачання. 

У мирний час або під час навчань переважають види економічного 
аналізу, пов’язані з оцінкою ефективності матеріально-технічного 
забезпечення, ведення складського господарства, підготовки військових кадрів. 
Натомість під час бойових дій або навчань переважає економічний аналіз, 
пов039язаний із оцінкою ефективності та оперативності каналів постачання та 
формування оптимального обсягу запасів на основі забезпечення роботи 
підприємств військово-промислового комплексу. 

Для вирішення цих та інших завдань необхідна єдина система методів та 
методик, що дозволяє ідентифікувати найкращі способи досягнення 
поставленої мети військової логістики. Вихідною умовою здійснення 
економічного аналізу у військовій сфері є те, що розв'язання приватних завдань 
має відповідати цілям вирішення завдань вищого рівня, а будь-який об'єкт, 
щодо якого має бути прийняте рішення, розглядається як частина цілого – 
елемент системи. У будь-якому випадку він передбачає оцінку трьох базових 
параметрів: ефект – витрати – час. При вирішенні деяких окремих завдань 
можлива оцінка лише одного або двох параметрів логістичних процесів. 

Безпосередньо економічний аналіз не призначений для автоматичного 
прийняття рішень. Проте він сприяє підготовці фахівцями для керівників різних 
рангів оцінок варіантів можливих дій, рекомендацій щодо вибору кращих із них 
у зручній для прийняття рішення формі. Вибір остаточного варіанта є 
прерогативою командирів та начальників, які і формулюють цілі аналізу. 

Разом з тим специфіка сучасної ситуації полягає в тому, що економічний 
аналіз дедалі більше стає необхідним на всіх рівнях функціонування військової 
логістичної системи. Застосування економічного аналізу у військовій сфері, 
спектр розв'язуваних за його допомогою завдань, методики розрахунків та 
порядок їх подання мають визначатися відповідними інструктивними 
матеріалами, містить у положеннях та затверджуватись Міністерством оборони 
України. Це викликає необхідність обґрунтування концептуального підходу до 
застосування економічного аналізу з метою оцінки ефективності військової 
логістичної системи з метою вирішення існуючих проблем, оптимізації 
видатків бюджетних коштів та уточнення програмних заходів військового 
будівництва та розвитку Збройних Сил України. 

Складність та відповідальність завдань, пов'язаних із забезпеченням 
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національної безпеки України, вимагають подальшого розвитку військово-
логістичної системи у нових військово-політичних та соціально-економічних 
умовах. Так із загальнонаукової точки зору теорія економічної ефективності 
військово-логістичної системи повинна містити сукупність наукових знань, що 
включають загальні теоретичні та методологічні положення про предмет теорії, 
її місце серед інших процесів та явищ об'єктивної дійсності, зміст, структуру, 
внутрішні та зовнішні зв'язки та відносини, поняття, категорії, закони, 
закономірності та принципи, а також про місце серед інших наук. 

Основні закономірності економічної ефективності військово-логістичної 
системи мають бути обґрунтовані на основі об'єктивних економічних законів та 
принципів їх функціонування, які є визначальними при розробці 
концептуальних підходів до оцінки ефективності та напрямів її підвищення. 
Тому при опрацюванні концептуальних підходів до оцінки економічної 
ефективності військово-логістичної системи її науково-практичні аспекти 
мають бути розглянуті на основі економічного аналізу логістичних процесів із 
відображенням їх впливу на теорію та практику матеріально-технічного 
забезпечення Збройних Сил України. 

Військово-логістична система є відносно самостійним і складним 
утворенням. У науковому плані на неї поширюються категорії та методи 
дослідження, які розглядаються в теорії великих систем. З огляду на це, для 
дослідження військово-логістичної системи мають бути використані різні 
аспекти системного підходу, що дозволяють розглядати її як сукупність більш 
простих підсистем та елементів, які мають між собою зв'язки у вигляді ієрархії 
та потоків інформації. Системний підхід також передбачає визначення та 
впорядкування цілей функціонування військово-логістичного забезпечення 
системи і найкращих шляхів його досягнення, вибір критеріїв оцінки 
досліджуваних характеристик системи, її послідовну деталізацію на складові 
елементи, визначення взаємозв'язків і взаємозалежностей між ними, а також 
відносної переваги окремих цілей і критеріїв. 

Однією з характеристик військово-логістичної системи є її структура, яка 
є основою побудови системних відносин. Виходячи з цільового призначення та 
завдань, які вирішуються у складі системи можна виділити основні структурно-
функціональні підсистеми: створення запасів, їх зберігання та транспортування. 

Отже, військово-логістична система належить до класу складних 
динамічних систем із різними властивостями, які підпорядковується законам 
загальносистемної теорії. Щодо класифікаційних ознак складних систем вона 
вбирає в себе значну кількість проявів, властивих різним системам, як за 
характеристиками існування, так і ознаками дії. Реальна діяльність військово-
логістичної системи є багаторівневим, складним, ієрархічним механізмом 
забезпечення потреб Збройних сил України в процесі проведення військових 
дій. 
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Отже, під військово-логістичною системою слід розуміти сукупність 
підсистем та елементів, а також комплекс взаємопов'язаних організаційних та 
спеціальних заходів, що забезпечують необхідний рівень боєздатності 
Збройних Сил України щодо їхньої забезпеченості військово-технічного та 
матеріального забезпечення у будь-яких умовах. 

Водночас військово-логістична система – це складне військово-
економічне утворення. При цьому у зв'язку з військовими діями, поглибленням 
кризових явищ і бюджетних обмежень, в силу об'єктивної необхідності, 
завдання формування різних способів досягнення поставленої мети (створення 
та функціонування системи) вимагає їх всебічного аналізу, як з військової, так і 
з економічної точки зору та вибору найбільш раціонального з них. 

Система матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України як 
складова логістичної системи є комплексом взаємопов'язаних елементів 
(об'єкти інфраструктури, канали постачання), що виділяються для своєчасного і 
повного задоволення потреб військових, при якому забезпечується досягнення 
необхідних значень параметрів системи. 

Досягнення кінцевого результату вимагає, зазвичай, отримання кількох 
безпосередніх результатів. Наприклад, досягнення високого рівня боєздатності 
Збройних Сил України (кінцевий результат) потребує належного ступеня 
забезпеченості озброєнням та військовою технікою та матеріальними засобами, 
повноти виконання завдань логістичних процесів, оперативності управління 
тощо (безпосередні ефекти). Однак сам по собі ефект говорить лише про 
отриманий результат, але не повністю характеризує якість функціонування 
елементів системи щодо його досягнення. Якщо ж рівень отриманого ефекту 
порівняти із витратами на його досягнення, можна говорити про ефективність 
проведеного чи запланованого заходу. Економія коштів щодо виділених лімітів, 
а також при порівнянні альтернативних варіантів застосування військово-
логістичної системи супроводжується економічним ефектом. 

Тому метою економічного аналізу з оцінки військово-економічної 
ефективності військово-логістичної системи як основні категорії слід визначити 
встановлення порівняльної (цільової (військової) або економічної) і абсолютної 
(загальної або військово-економічну) ефективності. При цьому порівняльна 
ефективність, має на меті вибір оптимального або раціонального способу 
здійснення заходу та визначається порівнянням різних варіантів за величиною 
одержуваного ефекту або сумарних витрат на його реалізацію. Загальна 
ефективність визначається шляхом порівняння одержуваного ефекту із сумою 
витрат, пов'язаних з його одержанням. Якщо варіанти застосування військово-
логістичної системи мають у своєму розпорядженні різний обсяг ресурсів, то при 
порівнянні показників ефективності необхідно забезпечити співставність умов.  

Цільова ефективність визначається як ступінь досягнення мети 
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функціонування військово-логістичної системи при виконанні завдань, що 
стоять перед нею. Під економічною ефективністю розуміється співвідношення 
між економічним ефектом (прямим чи непрямим) і фактичними (імовірними) 
витратами забезпечення функціонування військово-логістичної системи. 
Військово-економічна ефективність військово-логістичної системи є 
співвідношення між витратами ресурсів на її функціонування, а також кінцевим 
ефектом, отримання якого за певний час є основним призначенням її 
формування. 

Комплексний показник ефективності має кількісно характеризувати 
ступінь досягнення сукупності індивідуальних цілей чи сумарний цільовий 
ефект (військову ефективність) створення та функціонування системи. 

Показник економічної ефективності військово-логістичної системи 
повинен відображати сумарні витрати на досягнення цілей її створення або 
функціонування. Інтегральний показник військово-економічної ефективності 
військово-логістичної системи має відображати співвідношення сумарних 
витрат до ступеня досягнення сукупної мети її створення та функціонування 
або кількість витрат, що припадають на одиницю цільового ефекту. 

Висновки. Таким чином, виходячи з проведеного дослідження 
запропоновано концептуальний підхід до застосування економічного аналізу 
для оцінки економічної ефективності військово-логістичної системи, який 
включає три основні блоки, що є комплексом взаємопов'язаних моделей для 
вирішення відповідних завдань оцінки її військової (цільової), економічної та 
військово-економічної ефективності. 

Встановлено, що показники ефективності окремих підсистем та 
логістичних процесів мають пропорційно відображати їх місце в ієрархічній 
структурі військово-логістичної системи та досягненні загальної мети її 
створення та функціонування. Для їх визначення повинні бути розроблені 
відповідні економіко-математичні моделі, показники та критерії їх оцінки, а 
також методики та алгоритми визначення військово-економічної ефективності 
військово-логістичної системи. 

Отже, теоретична та практична значимість запропонованого підходу до 
використання економічного аналізу при оцінці ефективності функціонування 
військово-логістичної системи визначається можливістю його використання в 
органах державного та військового управління для прийняття рішень про вибір 
раціонального варіанта функціонування системи матеріально-технічного 
забезпечення Збройних Сил України в умовах воєнного стану. 
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ІМПЕРАТИВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИПЕРЕДЖАЮЧИМ 
НАКОПИЧЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ У СЕКТОРІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Анотація. Дістали подальшого розвитку: розкриття суттєвих потреб 
становлення шостого технологічного укладу, що полягає у збалансованості 
двох його процесуальних компонентів: відтворення інтелектуального капіталу в 
секторі вищої освіти; формування плацдармів постіндустріальних перетворень 
у різних сферах та видах діяльності; при цьому неадекватна оцінка зазначеної 
потреби обумовлює: створення умов відпливу інтелектуального капіталу та 
інноваційних нематеріальних активів; розростання витрат реалізації 
інноваційних проектів; теоретичні підходи в галузі науки публічного 
управління в рамках концепції зростаючої віддачі освіти на засадах якої 
розширене відтворення інтелектуального капіталу в секторі вищої освіти 
передбачає випереджальне накопичення інтелектуального капіталу в даному 
секторі, що може бути забезпечене на основі: затвердження суспільного 
пріоритету вищої освіти; реалізації інноваційних технологій освіти; корекції 
параметрів інституційного середовища, розвитку контрактних угод, зміни 
статусів та форм поведінки учасників даного сектора; інтеграційної взаємодії 
організацій сектору вищої освіти. 

Визначено, що для переходу до шостого технологічного укладу Україна 
має докорінно змінити стратегію розвитку, перетворивши існуючу, багато в 
чому, інерційну економіку спадної віддачі в інноваційну економіку зростаючої 
віддачі, розвиток якої детерміновано відтворенням інтелектуального капіталу. 
Доведено, що становленню шостого технологічного укладу властива потреба в 
збалансованості двох основних процесуальних компонентів: з одного боку, 
відтворення інтелектуального капіталу у секторі вищої освіти; з іншого боку, 
формування плацдармів постіндустріальних перетворень у різних сферах та 
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видах діяльності. Неадекватна оцінка зазначеної потреби обумовлює подвійні 
негативні наслідки: створення умов для відтоку інтелектуального капіталу та 
інноваційних нематеріальних активів, що йдуть у забезпечення чужих 
відтворювальних процесів, що спираються на високі технології; розростання 
витрат реалізації інноваційних проектів. 

Розвиваючи концептуальне положення про зростання віддачі вкладень у 
процесі відтворення інтелектуального капіталу в секторі вищої освіти, 
сформульовано висновок про те, що даний процес передбачає випереджальне 
накопичення інтелектуального капіталу в секторі вищої освіти, що може бути 
забезпечене на основі: затвердження суспільного пріоритету вищої освіти, що 
істотно знецінився в останні десятиліття; реалізація інноваційних технологій 
освіти, що необхідно для залучення власників інтелектуального капіталу; 
корекції параметрів інституційного середовища, розвитку контрактних угод, 
зміни статусів та форм поведінки учасників даного сектора з метою закріплення 
результатів накопичення інтелектуального капіталу; інтеграційної взаємодії 
організацій сектору вищої освіти, що забезпечує формування відповідних 
синергетичних ефектів, в яких проявляється зростаюча віддача процесу 
відтворення інтелектуального капіталу. 

Ключові слова: випереджаюче накопичення, європейська інтеграція, 
імператив, інтелектуальний капітал, публічне управління, сектор вищої освіти. 
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THE IMPERATIVE OF PUBLIC MANAGEMENT OF 
ANTICIPATORY ACCUMULATION OF INTELLECTUAL 

CAPITAL IN THE HIGHER EDUCATION SECTOR IN THE 
CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION 

Abstract. They received further development: the disclosure of the essential 
needs of the formation of the sixth technological system, which consists in the 
balance of its two procedural components: the reproduction of intellectual capital in 
the higher education sector; formation of bridgeheads for post-industrial 
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transformations in various spheres and types of activity; at the same time, an 
inadequate assessment of the specified need causes: the creation of conditions for the 
outflow of intellectual capital and innovative intangible assets; growing costs of 
implementation of innovative projects; theoretical approaches in the field of public 
administration science within the framework of the concept of increasing returns to 
education, on the basis of which the expanded reproduction of intellectual capital in 
the higher education sector implies the anticipatory accumulation of intellectual 
capital in this sector, which can be ensured on the basis of: approval of the social 
priority of higher education; implementation of innovative educational technologies; 
correction of the parameters of the institutional environment, the development of 
contractual agreements, changes in the statuses and forms of behavior of participants 
in this sector; integration interaction of higher education sector organizations. 

It was determined that in order to transition to the sixth technological system, 
Ukraine must fundamentally change its development strategy, transforming the 
existing, largely inertial economy of diminishing returns into an innovative economy 
of increasing returns, the development of which is determined by the reproduction of 
intellectual capital. It has been proven that the formation of the sixth technological 
order is characterized by the need to balance two main procedural components: on the 
one hand, the reproduction of intellectual capital in the higher education sector; on 
the other hand, the formation of bridgeheads for post-industrial transformations in 
various spheres and types of activity. Inadequate assessment of the specified need 
leads to double negative consequences: creation of conditions for the outflow of 
intellectual capital and innovative intangible assets that go to support other people's 
reproductive processes based on high technologies; growing costs of implementation 
of innovative projects. 

Developing a conceptual position on the growth of return on investment in the 
process of reproduction of intellectual capital in the higher education sector, the 
conclusion is formulated that this process involves the anticipatory accumulation of 
intellectual capital in the higher education sector, which can be ensured on the basis 
of: approval of the social priority of higher education, which is essential depreciated 
in recent decades; implementation of innovative educational technologies, which is 
necessary to attract owners of intellectual capital; correction of the parameters of the 
institutional environment, the development of contractual agreements, changes in the 
statuses and forms of behavior of the participants of this sector in order to consolidate 
the results of the accumulation of intellectual capital; integration interaction of 
organizations of the higher education sector, which ensures the formation of relevant 
synergistic effects, in which the growing return of the process of reproduction of 
intellectual capital is manifested. 

Keywords: anticipatory accumulation, European integration, imperative, 
intellectual capital, public administration, higher education sector. 
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Постановка проблеми. Загальновизнано, що у матеріальному світі діє 
один із основних законів – закон спадної віддачі, коли кожна додаткова 
одиниця ресурсу (продукту) виробляється з більшими зусиллями, ніж 
попередня. Відповідно до зростання використання будь-якого виробничого 
ресурсу (при постійному значенні інших) з часом досягається точка, у якій 
кожна наступна додаткова одиниця цього ресурсу призводить до зниження 
обсягів випуску продукції. Зменшена віддача - це результат обмеженої 
кількості фізичних об'єктів. Відповідно використання ресурсів є нелінійним і 
трансформує домінуючий фактор розвитку.  

Проте ситуація принципово змінюється, коли домінуючим ресурсом 
розвитку стають знання та ідеї. Лідерами у світі стають країни, які розробляють 
нові технології та інновації, вкладення в які дають зростаючу віддачу. Від 
стандартних технологій, стабільності, планування, ієрархії у ХХІ ст. переходять 
до якісно іншого стану світу, заснованого на генерації ідей, їх відборі та 
втіленні в нових технологіях та товарах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливі аспекти публічного 
управління випереджаючим накопиченням інтелектуального капіталу у секторі 
вищої освіти в контексті європейської інтеграції висвітлюються такими 
українськими ученими як В.Базилевича, Н. Гавкалова, Н. Кравчук, Г. Ляшенко, 
Е. Лібанова та ін. Однак аспекти збільшення наукового знання не 
систематизовані і розроблені не в повному обсязі. 

Мета статті – дослідження особливостей публічного управління 
випереджаючим накопиченням інтелектуального капіталу у секторі вищої 
освіти в контексті європейської інтеграції. 

Виклад основного матеріалу. У сфері сучасних високих технологій 
головним стає адаптація до нових ідей, генерація нових знань та їх втілення у 
технологіях та виробах. У руслі сучасних теорій економічного розвитку, з 
урахуванням отриманих вище результатів, правомірно сформулювати 
концептуальне положення про публічне управління зростаючою віддачею 
вкладень у процесі відтворення інтелектуального капіталу в секторі вищої 
освіти, в обґрунтування якого покладено такі докази: на відміну від 
матеріальних об'єктів, нові знання, що лежать в основі формування виняткових 
компетенцій, невичерпні, тому в цій сфері діє не закон убутньої віддачі, а закон 
зростаючої віддачі; на сучасному етапі розвитку публічного управління в 
Україні суперечлива взаємодія між видами економічної діяльності із 
зростаючою та спадною віддачами змінює характер конкуренції, оскільки 
обробка інформації витісняє переробку ресурсів; у сфері високих технологій, де 
знаходить своє основне застосування інтелектуальний капітал, домінують 
процеси адаптації до нових ідей, генерації нових знань та їх втілення у 
технологіях та продуктах; високі темпи оновлення знань (5% фундаментальних 
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та 20% професійних знань на рік), а також подвоєння обсягу інформації за 
1,5-2 роки диктують необхідність адаптації публічного управління вищою 
освітою до зростання інформаційних потоків та зміни вимог до якості 
інтелектуального капіталу , що продукується.  

Закон зростаючої віддачі зумовлює наступну структуру публічного 
управління відтворенням інтелектуального капіталу в секторі вищої освіти: 
процес розробки нових ідей → завоювання лідерських позицій на основі їхньої 
селекції та освоєння → створення нових технологій → залучення нових 
генерацій управлінців → отримання фінансового результату у секторі вищої 
освіти → зростання доходів державного бюджету → генерація нових ідей тощо. 

Публічне регулювання інтелектуального розвитку вищої освіти, що діє як 
система з зростаючою віддачею, здатна закріплювати за собою окремі освітні та 
інноваційні напрямки, створюючи надприбутки за рахунок високої якості 
освітніх послуг та наукової продукції; у сучасних умовах це означає інтеграцію 
навчання та наукової діяльності, безперервне оновлення навчальних планів та 
програм, орієнтацію на технології шостого укладу.  

Зростаюча віддача інноваційних ідей надає низку переваг: високоякісне 
навчання, що приваблює потенційних споживачів; високотехнологічний 
розвиток, що зумовлює безперервну генерацію нових ідей та знань; ефективну 
організацію нестандартного навчання; залучення талановитих управлінців на 
основі відбору та преференцій обдарованим слухачам. 

Зазначимо, що для зростаючої віддачі характерне експоненційне 
зростання суспільного ефекту, яке може бути реалізовано лише у разі 
відповідності між перетвореннями у вищій освіті та перетвореннями у всій 
системі національної економіки. Однак можливості сучасної вищої освіти 
визначаються не тільки обсягом її ресурсів, але більшою мірою умовами 
розвитку (законодавча система, науково-технічний прогрес, конкуренція тощо).  

Щоб досягти успіху у вищій освіті, доводиться вивчати попит, 
особливості наявних освітніх послуг, переваги споживачів, перебудовувати 
свою діяльність відповідно до кон'юнктури. Якщо освітня організація не 
генерує і не освоює нові ідеї, курси та спеціальності, її ринкова позиція 
слабшає, вона не може забезпечити високий рівень підготовки, з неї йдуть 
найбільш кваліфіковані вчені, погіршується імідж, зрештою, така організація 
має бути реорганізована як неефективна, тобто, що має спадну віддачу 
ресурсів. Ефективна організація вищої освіти, як система зі зростаючою 
віддачею, може монополізувати окремі напрями навчання та науової діяльності, 
за рахунок високого рівня послуг вона отримує можливість підвищувати 
вартість навчання, нарощувати свій імідж і доходи.  

Зростаюча віддача ресурсів, які має установа вищої освіти, надає їй ряд 
переваг: надання найбільш якісних послуг вищої освіти, що є привабливим для 
потенційних замовників; перехід на високі освітні та дослідницькі технології, 
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що зумовлює безперервну генерацію нових ідей та знань; ефективна організація 
гнучкого, нестандартного навчання, що дозволяє випускникам ефективно 
адаптуватися до змін середовища; залучення талановитих студентів на основі 
проведення раціональної цінової політики, відбору, надання преференцій 
володарям значного інтелектуального потенціалу. Висока ефективність 
інноваційної освітньої організації є премією за розвиток інновацій та розумну 
стратегію, від якої виграє і сама організація, і суспільство. 

Бюджетне фінансування залишається одним із головних фінансових 
інструментів науково-технічної політики економічно розвинених країн, 
основною формою прямої державної підтримки науково-технологічного 
розвитку. Бюджетне фінансування наукової сфери у розрізі головних 
розпорядників в Україні наведено у табл. 1 [1, с. 19]. 

 
Таблиця 1 

Бюджетне фінансування наукової сфери у розрізі головних 
розпорядників 

Найменування 
головного 

розпорядника 

Обсяг видатків державного 
бюджету на наукову сферу 

у тому числі, млн грн 

Усього, млн 
грн 

% у 
загальному 

обсязі 
видатків 

за рахунок 
загального 

фонду 

за рахунок 
спеціального 

фонду 

НАН 6278,16 51,59 4987,98 1290,18 
МОН 2871,36 23,59 2118,49 752,87 

НААН 695,42 5,71 631,81 63,61 
НАМН 599,35 4,92 506,45 92,90 
Мінюст 486,01 3,99 323,90 162,11 
НАПН 249,33 2,05 234,25 15,08 
МВС 149,12 1,23 131,11 18,01 
Інші 842,26 6,92 617,93 224,33 

Разом 12171,01 100,00 9551,92 2619,09 
Джерело: [1, с. 19] 
 
Слід зазначити, що у 2021 р. Європейське інноваційне табло 

методологічно було поповнено новими показниками цифровізації та 
екологічної стійкості, що наявно демонструє нові пріоритети європейської 
політики [2]. Такі країни як Південна Корея, США, Канада, Японія і Австралія 
випереджають об’єднану Європу по рівню інноваційного розвитку та 
складають серйозну конкуренцію [2]. 
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Зважаючи на стан інноваційної діяльності в Україні зовсім не дивно, що 
список «Інноваційного табло» замикає саме вона та у підсумку набирає 
33, 6 бали з 180 можливих [2]. По деяким показникам Україна має відносно 
непогані результати [2]. Так, за показником «Діджіталізації» маємо майже 
100 балів, завдяки гарному показнику розповсюдження широкополосного 
(високошвидкісного) інтернету [2]. Прикрим фактом є те, що по багатьом 
показникам Україна взагалі не надає інформації Європейській Комісії для 
аналізу свого інноваційного стану [2].  

Для переходу до шостого технологічного укладу Україна має докорінно 
змінити стратегію розвитку, перетворивши існуючу, багато в чому, інерційну 
економіку спадної віддачі в інноваційну економіку зростаючої віддачі, розвиток 
якої детерміновано відтворенням інтелектуального капіталу. 

Становленню шостого технологічного укладу властива потреба в 
збалансованості двох основних процесуальних компонентів: з одного боку, 
відтворення інтелектуального капіталу у секторі вищої освіти; з іншого боку, 
формування плацдармів постіндустріальних перетворень у різних сферах та 
видах діяльності. Неадекватна оцінка зазначеної потреби обумовлює подвійні 
негативні наслідки: створення умов для відтоку інтелектуального капіталу та 
інноваційних нематеріальних активів, що йдуть у забезпечення чужих 
відтворювальних процесів, що спираються на високі технології; розростання 
витрат реалізації інноваційних проектів. 

Розвиваючи концептуальне положення про зростання віддачі вкладень у 
процесі відтворення інтелектуального капіталу в секторі вищої освіти, 
сформулюємо висновок про те, що даний процес передбачає випереджальне 
накопичення інтелектуального капіталу в секторі вищої освіти, що може бути 
забезпечене на основі: затвердження суспільного пріоритету вищої освіти, що 
істотно знецінився в останні десятиліття; реалізація інноваційних технологій 
освіти, що необхідно для залучення власників інтелектуального капіталу; 
корекції параметрів інституційного середовища, розвитку контрактних угод, 
зміни статусів та форм поведінки учасників даного сектора з метою закріплення 
результатів накопичення інтелектуального капіталу; інтеграційної взаємодії 
організацій сектору вищої освіти, що забезпечує формування відповідних 
синергетичних ефектів, в яких проявляється зростаюча віддача процесу 
відтворення інтелектуального капіталу. 

Поглиблюючи дослідження, виділимо рівні, на яких локалізовано 
відтворення інтелектуального капіталу вищої освіти (табл. 2): індивідуальний 
(приватний) рівень, у якому для відтворення інтелектуального капіталу 
використовуються ресурси домогосподарств, окремих осіб, що зумовлює 
панування на цьому рівні приватних інтересів; 
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Таблиця 2 
Аналіз рівнів відтворення інтелектуального капіталу вищої освіти 

 
Використовувані види 

ресурсів для відтворення 
інтелектуального капіталу 

Фундаментальні 
інститути, на які 

спирається 
відтворення 

інтелектуального 
капіталу 

Форми власності, в 
руслі яких 

відтворюється 
інтелектуальний 

капітал 

Сектор поля 
інтересів, на який 

орієнтовані 
результати 

відтворення 

Ресурси домогосподарств та 
окремих осіб 

Інститут сім'ї, 
інститут приватної 

власності 

Індивідуальна, 
сімейна форми 

приватної власності 

Сектор 
приватних 
інтересів 

Ресурси корпорацій Інститут приватної 
власності 

Приватна форма 
власності 

Сектор 
приватних 
інтересів 

Ресурси місцевих 
господарств 

Інститут місцевої 
громади 

Колективна форма 
власності 

Сектор 
суспільних 
інтересів 

Державні бюджетні та 
позабюджетні ресурси 

Інститут державної 
влади, інститут 
суспільних благ 

Державна форма 
власності 

Сектор 
суспільних 
інтересів 

Ресурси громадських 
організацій 

Інститути соціуму, 
інститут 

громадських благ 

Колективна форма 
власності 

Сектор 
громадських 

інтересів 
 
- середній корпоративний або груповий рівень, де для відтворення 

інтелектуального капіталу, переважно, залучаються кошти корпорацій, їх 
спілок, якихось соціальних груп і товариств, що обумовлює панування на 
даному рівні корпоративних або групових інтересів; у цьому відношенні 
характерні приклади корпорації «IBM»; 

- вищий, громадський рівень, де для відтворення інтелектуального 
капіталу, переважно, залучаються ресурси, що належать державі (бюджетні та 
позабюджетні ресурси), а також в особі представницьких організацій 
(некомерційні фонди, благодійні кошти та ін.). Відповідно на цьому рівні 
реалізується суспільний інтерес. 

Порівняльний аналіз виділених вище рівнів дозволяє сформулювати 
висновок про те, що в дослідженні процесу сходження від індивідуального 
рівня до суспільного рівня відтворення інтелектуального капіталу ми 
зустрічаємося з таким явищем, як усуспільнення, змістом якого виступає 
об'єктивно затребуваний розвиток і інституційне закріплення суспільного 
характеру процесу відтворення інтелектуального капіталу вищої освіти. Такий 
розвиток суспільного характеру цілком закономірний, оскільки в умовах 
становлення економіки знань наповнення вищої освіти елементами 
інтелектуального капіталу стає умовою продуктивності сектора послуг вищої 
освіти. Правомірно пов'язати випереджаюче накопичення інтелектуального 
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капіталу в даному секторі з феноменом зростаючої віддачі ресурсів, що 
вкладаються в освіту. 

На приватному рівні реалізується інтерес приватних осіб та 
домогосподарств до інвестування відтворення інтелектуального капіталу, проте 
природним обмеженням у його застосуванні виступають, в першу чергу, 
дохідні можливості домогосподарств і приватних осіб, які в сучасній Україні 
обмежені у зв’язку з війною Росії проти України, що не сприияє становленню 
економіки знань. Фактично, відбувається редукція процесу відтворення 
інтелектуального капіталу у вищій освіті до рівня забезпечення потреб 
виживання. В таких умовах інтелектуальний капітал згортається у звичайну 
робочу силу викладача або дослідника, у складі якої вже не доводиться шукати 
будь-які виняткові компетенції. 

Висновки. Отже збільшення наукового знання включає наступні 
елементи: імперативи відтворення інтелектуального капіталу в секторі вищої 
освіти в умовах прискорення постіндустріальних перетворень: забезпечення 
глобальної конкурентоспроможності національної економіки; формування 
плацдармів постіндустріальних перетворень; випереджальне накопичення 
інтелектуального капіталу в секторі вищої освіти. 
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РОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА ЯК СУБ'ЄКТА У СУЧАСНИХ 
ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ НА ПІВДЕННОМУ КАВКАЗІ 

Анотація. Мета статті розглянути деякі питання, пов'язані з ролі 
Азербайджану як у пострадянському просторі, так і на Південному Кавказі. У 
статті регіон Південного Кавказу оцінюється через призму інтересів як 
регіональних, і світових держав. Розглядаються питання нової розстановки сил 
на Південному Кавказі, становлення Азербайджану як провідного учасника 
геополітичних процесів у регіоні після вирішення Вірмено-Азербайджанського 
конфлікту та деокупації територій Азербайджанської Республіки. 

Особлива увага приділяється позиції Туреччини, яка укладанням 
Шушинської Декларації зміцнилася у регіоні Південного Кавказу та стала 
гарантом безпеки. А, тристороння угода Азербайджану, Пакистану та 
Туреччини зміцнила союзницькі взаємини та створила особливу базу для 
вирішення питань регіональної безпеки. Формат регіонального співробітництва 
«3+3», запропонований президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом, 
аналізується з позиції взаємовигоди всіх країн регіону. 

Методи та методології використані у статті. У статті широко 
використані такі загальнонаукові методи, як аналіз історичної хроніки, контент-
аналіз міжнародних документів, порівняльний аналіз аналогічних процесів, 
метод опису подій. 

Новизна у статті полягає в тому, що вперше у вітчизняній науковій 
літературі глибоко характеризується ролі основних регіональних сил, значення 
Туреччини, Ірану та Росії у Кавказькому регіоні, питання розвитку добросусідства 
та рівноправного партнерства між країнами Південного Кавказу. 

Серед особливих проблем відзначаються розмінування звільнених 
територій, протиріччя в Азербайджансько-іранських взаєминах, які, до речі, 
незабаром були улагоджені. Приділено особливу увагу новим проектам. 

Висновки. Наприкінці робляться певні висновки з основних питань, 
розглянутих у статті. Акцентується увага на перспективи, які можуть 
забезпечити економічний розвиток Південного Кавказу, серед яких можна 
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назвати такі, як відкриття нових комунікаційних шляхів, усунення торгових 
бар'єрів, створення спільних підприємств, розвиток транспорту та туризму. Так, 
як розвиток економічних та торгових зв'язків, змусить держави відмовитися від 
реваншистських ідей з метою забезпечення загальної безпеки. 

Ключові слова: Південний Кавказ, геополітичні процеси, 44-денна 
Вітчизняна війна, Шушинська Декларація, Зангезурський коридор. 
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THE ROLE OF AZERBAIJAN AS A SUBJECT IN MODERN 
GEOPOLITICAL PROCESSES IN THE SOUTH CAUCASUS 

Abstract. The aim of the article is to consider some issues related to the role 
of Azerbaijan both in the post-Soviet space, as well as in the South Caucasus. In the 
article, the South Caucasus region is assessed through the prism of the interests of 
both regional and world states. The issues of a new alignment of forces in the South 
Caucasus, the formation of Azerbaijan as a leading participant in geopolitical 
processes in the region after the resolution of the Armenian-Azerbaijani conflict and 
the de-occupation of the territories of the Republic of Azerbaijan are considered. 

Particular attention is paid to the position of Turkey, which, by the conclusion 
of the Shusha Declaration, has strengthened in the South Caucasus region and has 
become a guarantor of security. And, the trilateral agreement between Azerbaijan, 
Pakistan and Turkey has strengthened allied relations and created a special basis for 
resolving issues of regional security. The format of regional cooperation "3 + 3", 
proposed by Turkish President Racep Tayyip Erdogan, is analyzed from the 
standpoint of mutual benefit for all countries in the region. 

Methods and methodologies used in the article. The article widely uses such 
general scientific methods as the analysis of historical chronicles, content analysis of 
international documents, a comparative analysis of similar processes, the method of 
describing events. 

The novelty of the article lies in the fact that for the first time in domestic 
scientific literature, the role of the main regional forces, the importance of Turkey, 
Iran and Russia in the Caucasus region, the development of good neighborliness and 
equal partnership between the countries of the South Caucasus are deeply 
characterized. 

Among the special problems are the demining of the liberated territories, the 
contradictions in the Azerbaijani-Iranian relations, which, by the way, were soon 
settled. Special attention was paid to new projects. 
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Conclusions. At the end, certain conclusions are drawn on the main issues 
discussed in the article. Attention is focused on the prospects that can ensure the 
economic development of the South Caucasus, among which are the opening of new 
communication routes, the elimination of trade barriers, the creation of joint ventures, 
the development of transport and tourism. So, as the development of economic and 
trade relations, will force states to abandon revanchist ideas in order to ensure 
universal security. 

Keywords: South Caucasus, geopolitical processes, 44-day Patriotic War, 
Shusha Declaration, Zangezur corridor. 

 
Постановка проблеми. За оцінками експертів, у світі існує близько 200 

вогнищ напруженості. Однак є вогнища напруженості, що потрапили в центр 
уваги «вершителів» доль світу з причини або наявності там запасів стратегічно 
важливих корисних копалин, або в силу свого географічного положення, або через 
певну роль у вирішенні політичних завдань за векторами. Південь. Зоною 
напруженості та геостратегічної уваги є і Південний Кавказ (Гусейн-Заде, 2013, с.5). 

З розпадом СРСР почався перерозподіл зон впливу основних 
геополітичних гравців у цьому регіоні, де дедалі виразніше проглядаються 
інтереси таких зовнішніх гравців, як США, Великобританія, Євросоюз, 
Туреччина, Іран, Китай, Ізраїль. 

Мета статті розглянути деякі питання пов'язаної про роль Азербайджану 
як у пострадянському просторі, так і на Південному Кавказі. У статті регіон 
Південного Кавказу оцінюється через призму інтересів як регіональних, і 
світових держав. Розглядаються питання нової розстановки сил на Південному 
Кавказі, становлення Азербайджану як провідного учасника геополітичних 
процесів у регіоні після вирішення Вірмено-Азербайджанського конфлікту та 
деокупації територій Азербайджанської Республіки. 

Методи та методології використані у статті. У статті широко 
використано такі загальнонаукові методи як аналіз історичної хроніки, контент-
аналіз міжнародних документів, порівняльний аналіз аналогічних процесів, 
метод опису подій. 

Новизна у статті полягає в тому, що вперше у вітчизняній науковій 
літературі глибоко характеризується ролі основних регіональних сил, значення 
Туреччини, Ірану та Росії у Кавказькому регіоні, питання розвитку добросусідства 
та рівноправного партнерства між країнами Південного Кавказу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цікавість основних центрів 
сили до цього регіону обумовлений насамперед його геостратегічним 
становищем. Після холодної війни до цього фактора додалося значення регіону 
як джерела енергоресурсу та лінії електропередач. Збігнєв Бжезинський, 
спеціаліст з геостратегії, оцінив Південний Кавказ як «Євразійські Балкани» 
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через своє стратегічне становище (Бжезинський, 1999, с. 66). У зв'язку з цим на 
Південному Кавказі "карабахський конфлікт" перетворився з регіонального 
зіткнення на особливу "гру" за участю цих геополітичних гравців зі своїми 
стратегічними інтересами (Когут, Нуришев, 2021, с.104-111). 

Протягом десятиліть подвійна політика великих держав на Південному 
Кавказі та неврегульованість конфліктів створювали тут умови постійної 
невизначеності та нестабільності. Таким чином, великі держави, підтримуючи 
геополітичний баланс на Південному Кавказі, прагнули не допускати прямих 
військових зіткнень. Такий небезпечний і ризикований розвиток сформував 
досить небезпечну геополітичну динаміку. Однак завдяки динамічному 
розвитку та планомірній, послідовній політиці Азербайджан зміг у короткий 
термін військовим шляхом відновити свою територіальну цілісність. 

44-денна війна між Азербайджаном і Вірменією, що почалася 27 вересня
2020 року (закінчилася 10 листопада 2020 року підписанням Тристоронньої 
декларації Азербайджаном, Вірменією і Росією) створила абсолютно нову 
реальність, змінивши геополітичну конфігурацію регіону, звузивши можливості 
для втручання в регіон ззовні, для внутрішньорегіональних інтеграційних процесів 

Існуючі конфлікти у регіоні Південного Кавказу, зокрема колишній 
Вірмено-Азербайджанський Нагірно-Карабахський конфлікт, не дозволили 
здійснити внутрішньорегіональну інтеграцію, а економічний потенціал 
розвитку регіону був використаний повною мірою. У контексті закінчення 
конфлікту на Південному Кавказі з'явилися нові можливості для регіональної 
інтеграції та розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні Азербайджанська Республіка 
проводить самостійну зовнішню політику, що ґрунтується на збереженні та 
розвитку свого суверенітету та безпеки. З цією метою 15 червня 2021 року у 
місті Шуші Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим та 
Президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом було 
підписано «історичну» Декларацію (9). Документ передбачає спільну діяльність 
двох країн щодо низки важливих питань. У зв'язку з цим особливе значення 
мають такі вопросы: 

1) Збройні сили двох країн зроблять спільні дії у разі загрози чи
втручання щодо територіальної цілісності однієї з держав; 

2) Ради національної безпеки двох країн будуть проводити регулярні
спільні засідання та обговорення з питань забезпечення та захисту 
національних інтересів; 

3) Сторони зроблять кроки щодо реорганізації та модернізації Збройних
Сил двох братніх країн. 

Таким чином, офіційною Шушинською декларацією Азербайджану 
вдалося забезпечити збереження створеної ним нової геополітичної ситуації та 
захистити її від загрози втручання ззовні. 
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Одним із важливих документів, підписаних після 44-денної перемоги, є і 
Бакинська декларація. Азербайджан, Туреччина і Пакистан домовилися 
«розширити співпрацю у боротьбі з терористичними атаками, що 
підтримуються з-за кордону, кібератаками, кампаніями з дезінформації, а також 
у низці інших областей». Про це йдеться у «Бакінській декларації», підписаній 
речниками парламентів трьох країн 27 липня 2021 року (АзерТадж., 27.07.2021/ 
https://azertag.az/ru/xeber/). 

Декларація закликала до боротьби з загрозою, що походить від 
«гібридних воєн та ісламофобських країн», а також до тісної співпраці та 
співпраці з регіональних та глобальних питань, що становлять взаємний 
інтерес. У документі також узгоджено, що уряди трьох країн підтримуватимуть 
регіональну співпрацю у сферах транспорту, торгівлі, енергетики, міжнародних 
відносин, освіти, соціально-культурного обміну, туризму, інформаційних та 
комунікаційних технологій. 

Цією заявою Туреччина, Азербайджан та Пакистан створюють «сильний 
союз». Окремо Азербайджан має стратегічну співпрацю як із Туреччиною, так і 
з Пакистаном. Ці дві країни першими визнали незалежність Азербайджану. Під 
час війни з Вірменією Азербайджан також отримав найпотужнішу підтримку 
цих двох країн. 

Вирішення карабахського конфлікту стало найважливішою подією 
регіону у першій чверті XXI століття. Повернення Азербайджаном 
відторгнутих у нього земель не тільки дозволило Баку домогтися реалізації 
основного політичного завдання з моменту здобуття незалежності – воно дає 
«зелене світло» економічному відродженню регіону та налагодженню 
міждержавних зв'язків, розірваних через політичні причини. 

Конфлікт 2020 р. не спричинив також додаткових сплесків конфронтації 
із Заходом. Повноцінне повернення Нагірного Карабаху до складу 
Азербайджану також стало надзвичайно важливим із загальнорегіональної 
точки зору. Економічний ефект від розблокування залізничного та іншого 
транспортного сполучення коментарів не потребує і відновлення шляхів, поза 
всяким сумнівом, підштовхне економічний розвиток регіону. Йдеться як про 
шлях «Карс – Гюмрі – Нахічевань – Мегрі – Баку», так і про заплановану 
залізницю «Карс – Ігдир – Нахічевань» – спільним завданням стане інтеграція 
регіону до міжнародних транспортних коридорів «Європа – Кавказ – Азія» та 
«Північ – Південь». 

Крім того, можливе налагодження міждержавної кооперації в області, 
наприклад, виготовлення трикотажної продукції у Вірменії з азербайджанської 
сировини – що дозволить виходити на ринок ЄАЕС без митних складнощів – 
або в агропромисловій сфері (Наумов А., 2021). 

Загалом після перемоги у Другій карабахській війні Азербайджан 
отримав дуже сприятливі можливості в плані розширення своїх транспортно-
комунікаційних та логістичних можливостей. Так, відкриття Зангезурського 
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коридору в спільній тристоронній заяві, підписаній керівниками Азербайджану, 
Росії та Вірменії після закінчення Вітчизняної війни, є яскравим прикладом. 
Пункт 9 Тристоронньої декларації, підписаної між Азербайджаном, Росією та 
Вірменією 10 листопада 2020 року, забезпечує правову основу для реалізації 
Зангезурського коридору. 

Ефект економічний та політичний від відкриття Зангезурського коридору 
буде значним. Його відчують не лише Азербайджан та Вірменія, територією, 
якими він проходить, а й увесь регіон Південного Кавказу, а також Східного 
Середземномор'я. Сьогодні, у постконфліктний період, Зангезурський коридор 
є стратегічною метою та є основою національних інтересів Азербайджанської 
держави. Цей проект значно підвищить роль Південного Кавказу у 
міжнародних транспортних проектах, перетворивши Кавказ на важливий 
логістичний центр, що забезпечує велику вигоду країнам регіону. У той же час 
цей проект слугуватиме інтересам та інших країн-партнерів, які приєднаються 
до проекту та скористаються його можливостями, досягнуть соціально-
економічного розвитку та добробуту своїх народів. 

Коридор дасть імпульс для прискорення розвитку формату «3+3». У 
грудні 2020 року президент Туреччини, Реджеп Тайіп Ердоган виступив з 
ініціативою створення «платформи шести», яка б охопила Росію, Туреччину, 
Азербайджан, Грузію, Іран і, можливо, Вірменію, якщо уряд останньої ухвалить 
рішення про визнання нових реалій. За словами президента Туреччини, проект 
став би хорошим підґрунтям для встановлення стабільності в регіоні       
(Аскерова Р., 2021). «Шестистороння платформа» передбачає стабільний та 
безпечний розвиток, тому регіональна співпраця стає необхідністю. Для всіх 
країн регіону проект міг би стати кроком до виходу на ширший економічний 
ринок. Проте участь у проекті потребує певних зусиль та реальної 
зацікавленості всіх країн-учасниць. 

Азербайджан пережив у серпні-жовтні цього року кризу в ірано-
азербайджанських відносинах. Відкриття Зангазурського коридору економічно 
невигідне для Ірану. Співпраця Вірменії з Туреччиною та Азербайджаном та 
відкриття кордонів означає, що Іран втратить цей ринок. Іран, який має вихід до 
Чорного моря через цей коридор, так чи інакше зміг налагодити свою 
економічну систему під час санкцій. Звільнення Карабаха азербайджанською 
армією та її контроль над дорогою Горус-Гафан закрили її вихід. Однак, за 
словами президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва, у нових 
запланованих проектах Іран також матиме зв'язки з Вірменією. «Він також 
може бути частиною транспортного коридору Південь-Північ з Ірану до Росії. 
Тому що ви, напевно, знаєте, що остання ділянка залізниці Астара-Решт 
побудована не в Ірані. Роботи там ведуться» (Алієв І., 2021). 

Криза завершилася актуалізацією міжнародного транспортного коридору 
«Північ-Південь» і передбачає з'єднання Індії з Близьким Сходом і Кавказом, 
Центральною Азією та Європою (AZERTAG, 2021-06-21). Проект спрямований 
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на підвищення ефективності транспортних комунікацій при організації 
вантажних та пасажирських перевезень, сприяння збільшенню обсягу 
міжнародних перевезень. 

Успішно йде реабілітація звільнених від окупантів азербайджанських 
територій. На жаль, досі доводиться очищати їх від мін, які заклали збройні 
сили Республіки Вірменія. Незважаючи на це, зданий в експлуатацію 
міжнародний аеропорт у Фізулі, збудовано дорогу Перемоги до Шуші, 
відкрилися регулярні автобусні маршрути в Карабах, реалізуються інші 
унікальні проекти. 

Висновки. Азербайджан сьогодні є лідером геополітичних та 
геоекономічних процесів на Південному Кавказі. Сьогодні це реальний факт і 
жодного з таких процесів неможливо здійснити без участі Азербайджану. Тому 
в цьому сенсі країна є дуже важливим стратегічним союзником та партнером 
ЄС. Азербайджан підписав документи про стратегічне партнерство із дев'ятьма 
членами Європейського Союзу. Країна активно працює з важливими 
геополітичними гравцями країн ЄС, такими як Італія, Німеччина, Франція та ін. 

• Нещодавні політичні процеси показали, що Азербайджан є прямим 
гарантом безпечного політичного та економічного середовища на Кавказі. 
Однозначний курс Азербайджану на визначення нових перспектив розвитку 
Південного Кавказу як країни-переможниці було беззастережно прийнято 
провідними регіональними та світовими державами. 

• Трансадріатичний трубопровід, Південний газовий коридор – це проект 
енергетичної безпеки не лише для Азербайджану, а й для Європи. Ставши 
регіональним центром енергетичних та транспортних проектів, Азербайджан 
заклав основу для сильної концентрованої економічної стратегії для регіону. 

• Зміни політичної конфігурації на Південному Кавказі після 44-денної 
Вітчизняної війни докорінно змінили роль і вагу регіональних та міжнародних 
акторів. Таким чином, позиції Туреччини у регіоні зміцнилися. Туреччина 
проводить активну політику у геополітичних, геоекономічних і військово-
геостратегічних процесах Південного Кавказу, а й у більшості доленосних 
регіональних питань Євразії. 

• Росія – не єдиний центр сили у Кавказькому регіоні. Офіційна Москва 
усвідомлює цю реальність і має реалізувати стратегію конкретного підходу, що 
ґрунтується на розвитку добросусідства та рівноправного партнерства, до країн 
регіону при викресленні контурів регіональної політики. 

• У новому геополітичному просторі зростає інтерес тюркомовних країн 
до зміцнення відносин із Південним Кавказом, особливо з Азербайджаном. Це 
відкриває нові перспективи співпраці. 

• Механізм повоєнного регіонального співробітництва, нові транспортні 
проекти сприятимуть зміцненню економічних, енергетичних, транспортних та 
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торгових зв'язків у регіоні. Це, у свою чергу, змусить держави відмовитись від 
реваншистських ідей та загроз війни, а безпека буде забезпечена. 

• З врегулюванням Вірмено-Азербайджанського Нагірно-Карабахського
конфлікту збільшаться темпи економічного розвитку регіону та підвищиться 
інвестиційна активність. Усунення торгових бар'єрів, створення спільних 
підприємств, розвиток транспорту та туризму буде на користь усіх країн 
регіону. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-
ЕТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Анотація. Вчені, філософи, державні службовці та працівники медичної 
сфери підіймали питання етики, пов’язані зі здоров’ям і політикою охорони 
здоров’я з перших днів появи медицини. Вдосконалення професійно-етичної 
складової діяльності працівників медичної сфери є визначальною. Медичні 
працівники несуть юридичну та етичну відповідальність за захист прав 
пацієнтів, про яких вони піклуються. Метою даної статті є визначення ролі та 
значення держави у формуванні та розвитку етичної складової медичного 
працівника. В ній пояснюються загальні терміни, принципи та теорії, що 
стосуються етики та етики охорони здоров’я; досліджується широкий спектр 
сучасних етичних проблем охорони здоров'я; пропонується трирівнева 
класифікація етики охорони здоров’я: етика охорони здоров’я державної 
політики (макрорівень), етика прикладної охорони здоров’я (мезорівень), 
клінічна етика (мікрорівень). Також розглядаються основні міжнародно-правові 
документи, які є основою для регулювання етичних питань у сфері охорони 
здоров’я. У цій статті велика увага приділяється медичній етиці в державній 
політиці. Медична етика охорони здоров’я в державній політиці піднімає 
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різноманітні етичні міркування щодо справедливості, збалансованості інтересів 
окремих осіб з інтересами широкої громадськості, боротьби з поганим станом 
здоров’я, факторами навколишнього середовища, поганим управлінням 
послугами, нерівністю та загальним зменшенням ресурсів. 

Ключові слова: етика, політика охорони здоров’я, медична етика 
державної політики, прикладна етика охорони здоров’я, клінічна етика, 
регулювання етичних питань. 
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THE STATE ROLE IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT 
OF THE PROFESSIONAL AND ETHICAL COMPONENT  

FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS` ACTIVITY 

Abstract. Scholars, philosophers, public servants and healthcare professionals 
have debated ethical questions related to health and healthcare policy since the 
earliest days of medicine. Improving of the vocational and ethical component of 
healthcare professionals` activity is determining. Healthcare professionals have a 
legal and ethical responsibility to protect the patients they care for. This paper aims to 
identify the role and importance of the State in formation and development of 
healthcare professional ethical component. It explains common terms, principles and 
theories surrounding ethic and healthcare ethic; explores the wide range of 
contemporary healthcare ethic challenges; propose a three-level healthcare ethic 
classification: healthcare ethics of public policy (macro-level), applied healthcare 
ethics (meso-level),clinical ethics (micro-level). It also reviews the core international 
legal documents that are the basis for the ethical issues regulation in the field of 
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healthcare. This paper pays great attention to healthcare ethics of public policy. The 
healthcare ethic of public policy raise diverse ethical considerations of justice, 
balance the interests of individuals with the interests of the broader public, combat 
against poor health conditions, environmental factors, poor management of services, 
inequalities and decreased resources overall. 

Keywords: ethic, healthcare policy, healthcare ethic of public policy, applied 
healthcare ethic, clinical ethic, ethical issues regulation. 

Постановка проблеми. Працівник сфери охорони здоров’я поряд із 
вузькопрофесійними компетенціями, повинен також мати здатність розуміти і 
аналізувати світоглядні, соціально та особистісно значущі філософські 
проблеми, усвідомлювати соціальну значущість своєї професії, мати високу 
мотивацією до виконання професійної діяльності; він повинен знати базові 
цінності світової культури та бути готовим спиратися на них у своєму 
особистісному та загальнокультурному розвитку, володіти здатністю 
враховувати наслідки управлінських рішень та дій з позиції соціальної 
відповідальності; вміти забезпечувати дотримання етичних норм 
взаємовідносин в закладі охорони здоров’я. Всі ці вимоги вказують на те, що 
сьогодні зростає потреба суспільства в актуалізації професійно-етичної 
складової діяльності представників сфери охорони здоров’я. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осмисленню морально-
етичних основ професійної діяльності працівників сфери охорони здоров’я 
присвячені дослідження Гусєвої Г. [1], Занфірової Т. [2], Радиша Я., Убогова С. 
та ін. - законодавчі аспекти забезпечення дотримання етичних норм у сфері 
охорони здоров’я; Аряєв Л., Запорожан В. [3], Турак Й. [4], Федорова К. [5] та 
інші - формування професійно-етичних якостей лікарів. 

Метою статті є обґрунтування ролі та значення держави у формуванні  та 
розвитку професійно-етичної складової діяльності працівника сфери охорони 
здоров’я. 

Виклад основного матеріалу. Професія медичного працівника має низку 
особливостей, що відрізняють її від інших. По-перше, професія медика 
належить до типу «людина – людина». Предметом взаємодії цього типу 
професій є люди, соціальні системи, суспільство загалом, тому професія 
«медпрацівник» має яскраво виражену гуманістичну спрямованість. Таким 
чином, можна говорити про гуманістичну функцію професійної діяльності у 
сфері охорони здоров’я, яка має головну мету – забезпечення здоров’я нації, 
досягнення кожною людиною високого рівня та якості життя. 

По-друге, медпрацівники, поряд з медичними навичками, володіють 
компетентностями, які ведуть до передбачення ситуацій не тільки в сфері 
охорони здоров’я, а й у соціальній, політичній та ін. Це визначає прогностичну 
функцію, яка реалізується через здатність передбачати наслідки медичних та 
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організаційно-управлінських рішень, їх вплив на пацієнтів та інші зацікавлені 
сторони (стейкхолдерів), які можуть включати бізнес-партнерів, колег, 
споживачів, комерційні та громадські організації та суспільство в цілому. 

По-третє, ще однією особливістю медпрофесії є її творчий характер, тому 
що медпрацівник завжди зайнятий пошуком оптимальних рішень у наданні 
медичних послуг. Творча функція реалізується через здатність вирішувати 
професійно-етичні завдання у процесі профдіяльності, вміння знаходити 
нестандартні підходи у вирішенні організаційно-управлінських завдань, 
здатність виявлення проблем у професійному полі. У сфері охорони здоров’я це 
полягає у постійному відслідковуванні новацій в галузі медицини та оволодінні 
новітніми техніками та матеріали в наданні медичних послуг. 

По-четверте, знання у сфері збереження здоров’я – перш за все 
профілактики - необхідні не тільки медпрацівникам. Будь-яка людина здійснює 
ті чи інші дії зі збереження власного здоров’я, якщо не на професійному, то на 
побутовому рівні. І тут медпрацівник може зробити свій просвітницький 
внесок. Історія та сучасність показують, що багато провідних вчених галузі 
медицини сьогодні серйозно стурбовані питаннями медичної освіти 
українського суспільства – як приклад – дії населення в умовах COVID 19 або 
надання першої допомоги у результаті поранень від вибухів у російсько-
українській війні 2022 року, проблемами медичної етики, питаннями кризи 
глобальної системи охорони здоров’я – зокрема в умовах пандемії. Висока 
здоров’язберігаюча культура громадян, у свою чергу, є однією з головних умов 
стабільності та процвітання країни. Таким чином, можна говорити про 
інформаційно-просвітницьку функцію професійно-етичної культури 
медпрацівника, що реалізується у його здатності постійно оновлювати свої 
знання в галузі охорони здоров’я та адаптувати їх для широкого громадського 
кола з метою підвищення рівня медичної грамотності громадян нашої країни. 

По-п'яте, можна говорити і про новаторську функцію. Прагматичною 
метою медичної діяльності є отримання прибутку та вигоди, ефективне 
господарювання закладів охорони здоров’я. Все це тягне ситуацію, (у ринковій 
економіці) коли ніхто не може зупинятися на досягнутих позиціях, з'являються 
інновації, нові інвестиції, збільшення та зрощування капіталів тощо, що ведуть 
до прогресу в галузі науки, техніки, медицини та ін. Новаторська функція 
реалізується через здатність медпрацівника використовувати знання, отримані в 
інших наукових галузях у своїй роботі, через уміння застосовувати досвід 
інших країн, а також позитивний досвід держави до інноваційної професійної 
діяльності. 

Усі функції професійно-етичної культури працівника сфери охорони 
здоров’я взаємопов'язані та узгоджені. 
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Медична етика — це широкий термін, який охоплює намагання 
працівників сфери охорони здоров’я діяти чесно в публічному та приватному 
дискурсі. 

Хоча ключові терміни в медичній етиці часто вживаються без наукового 
обґрунтування, корисно викласти їхнє загальне значення, починаючи з 
визначення поняття медичної етики.  

Перш ніж досліджувати різні типи медичної етики, слід коротко 
розглянути, що уособлює в собі етика. Етика охоплює як вивчення, так і 
практику морального вибору та моральних цінностей, а також судження, що 
стоять за цим вибором. Такий широкий діапазон використання етики 
обумовлений тим фактом, що будь-який вибір включає цінності, у тому числі і 
моральні. Обговорення цих цінностей — цілей вибору цінностей — призводить 
до дискусії про потребу бути моральним і про те, що є бажаною метою: щастя, 
соціальне виживання чи, можливо, збереження індивідуальної свободи. Таке 
обговорення метапитань високого рівня формує «громадянське мислення»[7]. 
У медичній етиці ці питання включають більш конкретні проблеми, такі як цілі 
охорони здоров’я, критична саморефлексія щодо власних дій і розвиток 
самостійного прийняття рішень пацієнтами, лікарями та іншими суб’єктами в 
системі охорони здоров’я. 

Розглянемо спочатку традиційні етичні теорії. Усі вони випливають із 
спроб пояснити й виправдати моральні рішення. Крім того, усі етичні теорії є 
широковизнаною точкою зору на об’єктивну реальність та її моральні 
пріоритети, фіксують відповідні принципи, аксіоми та правила, що в 
визначають вектор відповіді на запитання: навіщо бути моральним?  

У структурі етики і, таким чином, у біоетиці є три основні теорії, які 
допомагають відповісти на це запитання.  

1. Телеологія та утилітаризм. Телеологічні теорії підкреслюють наслідки
дій як перший крок до аналізу моральної/аморальної поведінки. Телеологія 
походить від грецького, що означає мета (telos) і теорія (logos). Теорії 
стверджують, що коли моральний результат дій не є чітким і зрозумілим, 
необхідно вибрати таку дію або такі дії, які забезпечують найкращу 
передбачуваність у досягненні відповідного результату. Інша назва - 
діяльнісний утилітаризм. Альтернативним підходом є утилітаризм правил, при 
якому дія має відповідати правилу, що забезпечує максимальну 
передбачуваність належного результату. Стосовно медицини та надання 
медичних послуг, які зосереджені на публічних ефектах втручань, утилітаризм 
особливо привабливий. Це допомагає вирішувати конфлікти між особистими та 
громадськими обов'язками медфахівців. Проте телеологічну теорію часто 
критикували за те, що неможливо передбачити результат дій заздалегідь; таким 
чином, неможливо встановити стандарти моральної дії на основі самого 
вчинку.  
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2. Деонтологія - це назва другої теорії. Деонтологія, деонтологічна теорія 
підкреслює важливість обов’язків і повноважень. Deon — грецьке слово, що 
означає обов’язок. Ця теорія була висунута Е.Кантом, частково для того, щоб 
виправити сприйняте більшістю телеологічне мислення, яке орієнтувалося на 
зовнішні винагороди за моральні вчинки. Центральним елементом 
деонтологічної теорії є поняття особистості. Моральна людина не може 
брехати, тому що її особистість буде скомпрометована. Саме така 
зосередженість на особі спонукала Е.Канта висловити думку про те, що 
абсолютно й завжди неправильно розглядати людей «лише як засіб, а не як 
самоціль» [7, c. 47]. Військово-медична етика бере свій початок саме із цієї 
концепції обов’язку та повноважень. Зазначимо, що деонотологія сама по собі 
не може забезпечити розв’язання конфліктів між двома чи більше особами, які 
категорично не згодні одна з одною. Звичайно, ці особи можуть вести мирний 
діалог, але якщо виникає необхідність діяти згідно з етичними принципами, 
компроміс із цими принципами сам по собі нівелює етику, яка ґрунтується на 
обов’язку, і стає етикою користі. У випадку з правдою в медичній практиці, 
намагання вчинити правильно, з метою не засмучувати пацієнта, виправдовує 
відверту брехню та її можливість бути морально виправданою. Навпаки, 
деонтолог без винятку зобов'язаний говорити правду. Ніколи, ні за яких 
обставин не можна виправдовувати брехню пацієнту.  

Через окреслену слабкість у вирішенні конфліктів деонтологічна теорія 
підтримує індивідуальні моральні дії, а утилітарна теорія підтримує етику 
соціальної та державної політики. Проте особистість і суспільство тісно 
пов’язані між собою. Головний спосіб розв’язати конфлікти між обов’язками, 
принципами, повноваженнями, аксіомами та правилами – це надавати 
аргументи щодо того, що не існує абсолютних моральних принципів (позиція 
теорії чеснот).  

3. Теорія чеснот/доброчесності. Практика чеснот сягає раннього 
морального формування дитини батьками та громадою. Арістотель 
сформулював етичну теорію чеснот – теорію доброчесності - як галузь політики 
або дослідження чеснот суспільного життя. Замість ідей, чесноти ґрунтуються 
як на людській психології (потенційності, нахилах особистості та її емоціях), 
так і на людській діяльності (стосунки людей у форматі дружби та спільнот). 
Відтак, чесноти – це звички, сформовані особистістю у сім’ї, результат 
отриманої освіти, засвоєння професійних чи інших стандартів, що відповідають 
життєвому вибору людини та її ролі в суспільстві. Кожна соціальна група має 
різний прояв балансу чеснот в соціально складному поєднанні особистісного та 
суспільного. Наприклад у спорті гравця закликають «переживати біль», що є 
ознакою мужності, тоді як у повсякденному житті звичайному пацієнту з такою 
ж травмою радили б залишатися в ліжку. Чесноти, по суті, визначаються як 
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позитивні оперативні звички, які підсилюють потенціал людської природи від її 
емоцій до інтелекту та волі у реалізації вчинків. Кожен, хто зростає у 
суспільстві, формується ним відповідним чином - виховується батьками та 
суспільством, на основі світських та релігійних цінностей, які визначають, якою 
людиною він/вона має бути. Дії рашистів під час повномасштабного вторгнення 
в Україну 2022 року є останнім прикладом. У власному соціальному та 
політичному контексті дії військових росії в Україні вважаються діями 
патріотів, борців за свободу; для решти світу вони вбивці та терористи. 
Морально іншою виступає Україна та її народ, в поведінці якого превалюють 
інші чесноти; тут мова та мистецтво наповнені історіями та картинами 
моральних чеснот, необхідних для гідного людського суспільства - мужності, 
любові, дружби, відповідальності, правдивості, вірності та мудрості. Суть цих 
історій та їхнє мистецьке вираження полягає в підкресленні відповідальності 
особистості за вибір добра в кожній ситуації. Пенс Г. стверджує : «Певні 
основні чесноти завжди необхідні для будь-якого морального суспільства… 
лікарям потрібні додаткові чесноти, такі як смирення (протилежність 
зарозумілості), співчуття та повага (чесність)» [9, с. 49–50]. Звичайно, 
характеристики медпрацівника мають вирішальне значення для медичної етики, 
оскільки медичний працівник є провідником тлумачення та застосування будь-
якої теорії. Теорія чеснот – доброчесності - до недавнього часу була 
домінуючою теорією в традиційній медичній етиці. Спільним для теорії чеснот 
та деонтологічної теорії є наголос на моральності медпрацівника 

Розглянувши теоретичне підґрунтя медичної етики, розкриємо 
особливості її галузей. Медична етика — це галузь дослідження моральних 
проблем, що виникають у сучасній медичній практиці. Існує щонайменше три 
окремі галузі медичної етики:  

- медична етика державної політики (макрорівень);
- прикладна медична етика (мезорівень);
- клінічна етика (мікрорівень).
Кожна з них сприяє цілісному аналізу етичних питань.
Медична етика державної політики. Проблеми, які розглядаються в

етиці державної політики, стосуються великих груп населення і включають 
право на охорону здоров’я для всіх громадян, різні уявлення про справедливість 
і ставлення до людей, а також встановлення державних обмежень на надання 
медичних послуг. Прикладом може бути те, що називається «віковим 
нормуванням», тобто пропозиція припиняти високотехнологічне лікування після 
досягнення людьми приблизно 80-річного віку.  

Іншими проблемами державної політики є контроль за медичними 
дослідженнями, забезпечення доступності ліків від важких захворювань, таких 
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як синдром набутого імунодефіциту (СНІД), забезпечення проведення 
досліджень захворювань, які вражають одну стать більше, ніж іншу, а також 
сприяння у таких професійних сферах як медицина, медсестринство, фармація 
та фізіотерапія для розробки та реалізації власних професійних кодексів 
поведінки. Хорошим прикладом медичної етики державної політики є 
аргументи щодо конкурентоспроможних бізнес-моделей надання медичних 
послуг, таких як організації з підтримки здоров’я (health maintenance 
organizations - HMOs), метою яких є захист інтересів пацієнтів (принцип 
благодійності); догляд за тими людьми, які не охоплені державною програмою 
тощо.  

Прикладна медична етика є різними артикуляціями застосування етичної 
теорії до різноманітних складних моральних ситуацій, таких як етика абортів, 
евтаназії, надання пріоритету лікування молодих людей, а не старих, коли 
немає достатньої медичної допомоги та ліків, штучне запліднення (тобто 
зародження людського життя в пробірці), маніпулювання генами задля 
народження ‘кращої’ людини, припинення життєзабезпечення наприкінці 
життя тощо. 

Клінічна етика. Ця галузь фактично є частиною прийняття медичних 
рішень. У кожному конкретному випадку клінічна етика оцінює моральність 
рішень, які приймаються пацієнтами та їхніми сім’ями щодо надання допомоги. 
Тип проблем, які виникають у цій галузі медичної етики, включає: рішення 
припинити життєзабезпечувальне лікування близької людини; прийняття 
рішень для пацієнтів, які занадто молоді або занадто старі, щоб приймати їх 
самостійно; реагування на запити про активну, пряму евтаназію; лікування 
новонародженого з відхиленнями. Діапазон рішень, що приймаються - від 
народження до смерті людини. 

Зазначені три гілки медичної етики не є чітко розділеними, вони 
переплітаються. Люди, хворі на СНІД, пов’язують своє життя з державною 
політикою щодо доступних ліків і недискримінації (державна політика 
медичної етики), вони вступають у комунікації щодо того, чи зобов’язані лікарі 
їх лікувати (прикладна медична етика), рішення щодо догляду за ними, 
включно з їхньою смертю, повинні прийматись разом із їхніми близькими та 
лікарями (клінічна етика).  

Людина похилого віку переймається питанням зобов’язань суспільства 
піклуватися про людей похилого віку (державна політика медичної етики), 
аргументами щодо використання апаратів штучної вентиляції легенів при 
інсульті для літніх людей, які мають інші захворювання (прикладна медична 
етика), і приймати завчасні рішення щодо медичного догляду наприклад у 
будинку для літніх людей, таких питань як заповіт тощо (клінічна етика).  

Загалом медична етика публічної політики має справу зі статистичними 
групами людей, прикладна медична етика – з цільовими проблемами, а клінічна 
етика – з конкретним пацієнтом.   
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Основні міжнародні правові документи, що є підґрунтям для регулювання 
питань з етики в галузі медицини включають: Міжнародний кодекс лікарської 
етики [11], Гельсінську декларацію [12], Загальну декларації про геном і права 
людини [10], Конвенції про захист прав та гідності людини з огляду на 
застосування досягнень біології та медицини [6]. 

У контексті сфери публічного управління сфокусуємо нашу увагу на 
теорії медичної етики публічної політики. Медична етика публічної політики 
стосується широкого кола суспільних проблем, які останніми роками 
підживлювалися тими галузями медицини, науки та політики, що швидко 
розвиваються. Якщо основне завдання медицини - це втручання у розвиток 
хвороби, суспільствам доводиться здебільшого займатися питаннями захисту, 
тобто запобігання поширенню хвороби. З огляду на нові досягнення в 
різноманітних сферах, медична етика державної політики вимушена 
вирішувати низку складних питань: хто що отримує в епоху зростаючих 
наукових можливостей, але обмежених ресурсів; чи викликані ці обмеження 
доступністю самих процедур або оплатою цих процедур. 

Медична етика державної політики стосується також таких аспектів як 
«треба» та «можна». Що має робити суспільство для своїх членів? Що воно 
реально може зробити?  

Медична етика державної політики поділяється на такі піделементи або 
галузі:  

- інституційна політика,
- нормативні акти,
- законодавство.
Інституційна політика. Це політика, розроблена закладами охорони

здоров'я – ЗОЗ, щодо етичних питань. Гарним прикладом може бути дилема, 
пропонувати чи ні деякі репродуктивні послуги, такі як вагітність (клініка 
безпліддя) або переривання вагітності (клініка аборту). Організація, а сюди 
включаються медичні страхові компанії як заклади з охорони здоров’я, 
розглядає, якою може бути її місія та філософія щодо прийому пацієнтів з 
документом медстрахування на руках, або, можливо, зайняти більш активну 
позицію у запобіганні підлітковій вагітності чи поширенні захворювань, що 
передаються статевим шляхом. Таким чином, ці організації зважують, якою має 
бути їхня роль у цих суспільних проблемах з огляду на їхню ресурсну базу.  

Нормативні акти. Регуляторні органи, які існують за кордоном – 
наприклад Служба охорони здоров’я та соціальних служб США (Health and 
Human Services - HHS), Управління з контролю за продуктами й ліками (the 
Food and Drug Administration - FDA) або національні служби охорони здоров’я, 
такі як Департамент у справах ветеранів (Department of Veterans Affairs - VA), 
спрямовують свою увагу на етичні питання, встановлюючи рамки, у межах 
яких ці питання існують – кому вони адресовані. Вони публікують такі правила, 
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як рекомендації щодо досліджень на тваринах і людях, етичні міркування щодо 
досліджень людських ембріонів і фетальної тканини, правила звітування про 
несприятливі ефекти в дослідженнях генетичної терапії або пропонують 
правила розподілу обмежених ресурсів, трансплантації. Таким чином, 
різноманітні регуляторні органи наводять порядок у хаосі, породженому 
швидким прогресом медицини.  

Законодавство. Переважно законодавчі органи приймають закони, які 
включають біоетичні принципи. У минулому показовим прикладом було 
законодавство щодо лікування та звітності про хворих на СНІД, мінімальної 
кількості днів у лікарні для пологів та обов’язкового страхового покриття 
невідкладної допомоги.  

Висновки. Медична етика державної політики забезпечує широкий 
спектр етичних положень, які суспільство має враховувати при розподілі та 
наданні медичної допомоги своїм громадянам. Багаторівневість медичної етики 
визначає необхідність регулювання взаємозв’язків на відповідних рівнях 
управління. Лише усвідомивши складність окреслених питань, можна краще 
зрозуміти, як почасти складні етичні рішення можна приймати справедливіше 
для пацієнта, сім’ї, закладу охорони здоров’я та суспільства в цілому. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК 

ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  

Анотація. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти є 
базовою складовою освітнього процесу України, що в свою чергу є 
потенціалом для розвитку національної економіки та чинником для 
забезпечення продовольчої та екологічної безпеки, формування соціально-
економічних основ розвитку територій держави, та підвищення 
матеріального добробуту населення. 

У нових соціально-економічних умовах сучасна система управління 
освітою поступово набуває ознак громадського самоврядування та державно-
громадської моделі управління, що має забезпечити перехід України до 
постінформаційного суспільства. Водночас, сучасна система управління 
професійною (професійно-технічною) освітою має забезпечити 
випереджувальний інноваційний розвиток, а також створити умови для 
відтворення соціокультурного середовища заради розвитку, самоствердження 
та самореалізації особистості впродовж усього життя.    Основоположним 
чинником ефективної діяльності та стійкого розвитку закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти в умовах запровадження діджеталізації в країні 
є стратегічне планування системи ПТО.  

Стратегічне планування розвитку системи ПТО на національному та 
регіональному рівнях є як об’єктом, так і механізмом публічного управління, до 
того ж  відбувається його інституціоналізація в системі публічного управління 

https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-9(27)-


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 9(27) 2022 

122 

на основі формування комплексу нормативного забезпечення такої 
управлінської діяльності.  У межах інституційного підходу стратегічне 
планування слід розглядати як комплексний механізм публічного управління 
розвитком регіональної системи ПТО на основі забезпечення узгодженості між 
попитом на робітничі кадри ринкового характеру та тенденціями соціально-
економічного розвитку, а також потребами індивідуальних та корпоративних 
споживачів освітніх послуг.  

  Ключові слова: державне управління, професійно-технічна освіта, 
стратегічне планування, регіональний розвиток, кадровий потенціал, механізми 
публічного управління, система, моделювання, модернізація, євроінтеграція, 
інновації. 
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STRATEGIC PLANNING OF THE DEVELOPMENT OF THE 
REGIONAL VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION SYSTEM 

AS AN INNOVATIVE MECHANISM OF STATE ADMINISTRATION 
AND ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 

Abstract. The purpose of the article it consists in the study of theoretical and 
methodological approaches of the system The dissertation research is devoted to the 
complex analysis of strategic planning of the regional system of vocational education, 
public regulation of training in the higher education system of Ukraine, its role in 
ensuring modernization of the industry and optimization mechanisms and directions 
in the context of reforming the domestic public administration system. The domestic 
and foreign scientific works devoted to the problem of strategic planning of the 
regional system of vocational education are considered, the specifics of this level of 
strategic planning as an institutional object of public administration are substantiated. 

Regarding vocational education, strategic planning is studied as the definition 
of strategic directions of transforming the content of vocational education, 
development of strategy for designing innovative educational process in vocational 
education, substantiation and disclosure of information and network transformation 
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of vocational education, systematic justification of innovations in vocational 
education technical education as the main mechanism for implementation the 
strategic goals of sectoral development. Within the available scientific research, such 
important areas as generalization of the current state of public regulation of the 
vocational education system as a basis for strategic planning of its development, 
updating the system of evaluating the effectiveness of vocational education, 
optimizing the structure of the vocational education network in general and regional 
levels, mechanisms for financing the system of vocational education etc. Solving 
these problems is possible only through using of strategic planning to bring 
innovative changes in the public management of VET institutions in the region to 
address the external efficiency of this educational sector, based on the priority of 
achieving socio-economic results rather than sectoral goals. The research 
methodology is formed as a synthesis of innovative-synergetic and model-system 
approaches, which guarantees a comprehensive analysis of strategic planning of the 
regional VET system in relationship of all factors and components at both structural 
and functional and spatial level and taking into account the dynamism of 
sociocultural context. In the categorical and conceptual dimension, the studied 
phenomenon has been interpreted primarily as a mechanism of public administration, 
which ensures the implementation of management strategy at the regional level for 
the development of the VET system. 

Keywords: governance, vocational education, strategic planning, regional 
development, personnel potential, mechanisms of public management, system, 
modeling, modernization, European integration, innovations. 

 
Постановка проблеми. В сучасному світі, функціонування закладів 

освіти надзвичайно залежить від системи фінансово-економічної безпеки, яка 
викликає неабияку  необхідність та зацікавленість на шляху реалізації нових 
підходів до її організації. Кожен заклад освіти, незалежно чи він є державним 
або приватним, з його системою фінансово-економічної безпеки, якщо бажає 
досягти поставлених цілей та завдань, повиннен виходити з необхідності 
протистояти небезпекам і загрозам. Але це стає неможливим без правильно 
організованої системи та обліково-аналітичного забезпечення фінансово-
економічної безпеки в університеті, коледжі чи професійному училищі. [1, с. 5–8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми державної освітньої 
політики і управління освітою, державно-громадського управління, управління 
закладами та установами професійної (професійно-технічної) освіти, залучення 
громадськості до управління закладами та установами освіти досліджували 
науковці та освітяни, зокрема Ю. Алексєєв, В. Андрущенко, В. Биков,                          
Я. Болюбаш, В. Бочкарьов, Ю. Вітренко, Г. Гаєвська, А. Гошко,                                  
В. Грабовський, Б. Гранже, Л. Гриневич, А. Гуржій, М. Дарманський,                               
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Т. Десятов, Д. Дзвінчук, Н. Діденко, Г. Дмитренко, Г. Єльникова, 
В. Журавський, О. Зайченко, І. Зязюн, Л. Калініна, Л. Карамушка, Н. Клокар, 
М. Комарницький, С. Королюк, К. Корсак, В. Кремень, В. Куйбіда, 
Н. Лавриненко, І. Лікарчук. Що стосується теоретичних аспектів  системи 
економічної безпеки, то даній проблематиці присвячено багато наукових праць 
вітчизняних  і зарубіжних вчених. Серед зарубіжних  можна відзначити: 
В. Архипова, О.А. Бородіна, Д.Л. Ламберта, Л.П. Гончаренка, Т.Є. Кочергіну, 
Р.А. Караллі та ін. Значення системи економічної безпеки вивчали такі 
вітчизняні вчені як: Т.Г. Васильців, Я.А. Жаліло, Є.А. Олєйніков, 
А. І. Паламарчук, В. С. Пономаренко, А. Козаченко, В. П. Пономарьов, 
В.П. Мартинюк, Т.Г. Сухорукова, Г.А. Пастернак-Таранушенко, С.І. Пирожков, 
В. І. Щелкунов. 

Праці цих вчених мають високу науково-теоретичну й практичну 
цінність, оскільки надають фундаментальний і методологічний апарат та 
зазначають основні напрями подальших наукових досліджень у цій сфері з 
метою поглиблення та всебічного розвитку розуміння економічної безпеки, як 
однієї з фундаментальних категорій економічної науки. Виходячи з цього 
важливість досліджень організації та функціонування системи економічної 
безпеки закладів освіти  зумовлюють актуальність теми статті. 

Мета статті. Полягає у дослідженні теоретико-методичних підходів 
комплексному аналізу стратегічного планування розвитку регіональної системи 
професійно-технічної освіти, публічного регулювання  підготовки кадрів у 
системі  вищої освіти України, його ролі в забезпеченні модернізації галузі та 
механізмів і напрямів оптимізації в контексті реформування вітчизняної 
системи публічного управління. 

Виклад основного матеріалу. Стратегічне планування  професійно-
технічної освіти  становить собою визначення стратегічних напрямів 
трансформування змісту професійно-технічної освіти, розроблення стратегії 
проєктування інноваційного освітнього процесу в професійно-технічній освіті, 
обґрунтування та розкриття стратегії інформаційно-мережевої трансформації 
професійно-технічної освіти, системне обґрунтування інновацій у професійно-
технічній освіті як основного механізму реалізації стратегічних цілей 
галузевого розвитку. У наявних наукових розвідках недостатньо розглянуто 
такі важливі напрями, як узагальнення  сучасного стану публічного 
регулювання системи професійно-технічної освіти як основи стратегічного 
планування її розвитку, оновлення системи оцінювання ефективності 
функціонування професійно-технічної освіти, оптимізація структури мережі 
професійно-технічної освіти загалом та на регіональному рівні,  механізмів 
фінансування системи професійно-технічної освіти тощо. Розв’язання цих 
проблем можливе лише на основі використання стратегічного планування для 
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підпорядкування інноваційних змін у системі публічного управління закладами 
ПТО регіону вирішенню завдань забезпечення зовнішньої ефективності цієї 
освітньої галузі, виходячи з пріоритетності досягнення соціально-економічних 
результатів, а не галузевих цілей. Методологія дослідження формується як 
синтез інноваційно-синергетичного та модельно-системного підходів, що 
гарантує комплексний аналіз стратегічного планування розвитку регіональної 
системи ПТО у взаємозв’язку всіх чинників та складників як на структурно-
функціональному, так і просторовому рівні та з урахуванням динамізму 
соціокультурного контексту. У категоріально-понятійному вимірі 
досліджуваний феномен інтерпретують насамперед як механізм публічного 
управління, що забезпечує реалізацію управлінської стратегії на регіональному 
рівні стосовно розвитку системи ПТО. За умови такого підходу пріоритетним є 
дослідницький інструментарій, який пов’язаний з моделюванням та 
проєктуванням процесів розвитку регіональної системи ПТО. [2, с. 10–11]. 

Стратегічне планування розвитку системи ПТО на національному та 
регіональному рівнях є як об’єктом, так і механізмом публічного управління, до 
того ж  відбувається його інституціоналізація в системі публічного управління 
на основі формування комплексу нормативного забезпечення такої 
управлінської діяльності.  У межах інституційного підходу стратегічне 
планування слід розглядати як комплексний механізм публічного управління 
розвитком регіональної системи ПТО на основі забезпечення узгодженості між 
попитом на робітничі кадри ринкового характеру та тенденціями соціально-
економічного розвитку, а також потребами індивідуальних та корпоративних 
споживачів освітніх послуг.  

Стратегічне планування слід розглядати як механізм переходу публічного 
управління галуззю до кластерної моделі, що сформує інтегрований об’єкт 
публічного управління у єдності самої регіональної системи ПТО та суміжних 
соціальних сфер і чинників впливу на її розвиток. Така трансформація в 
інституційний механізм публічного управління приводить до інтегрування 
досліджуваного феномена в процес становлення моделі публічного управління з 
наростанням публічно-громадського складника стратегічного планування. 
Напрями подальшої інституціоналізації досліджуваного об’єкта включають 
розробку нової регіональної структури управління системою ПТО на основі 
інтеграції  системи публічного управління та системи громадського управління; 
формування інституціолізованих механізмів співпраці органів місцевого 
самоврядування та ПТО для становлення й узгодження інтересів усіх 
стейкхолдерів; упровадження багатоканального фінансування системи ПТО; 
визначення базових компетенцій для суб’єктів управління регіональною 
системою ПТО та механізмів їх формування;  розроблення і впровадження 
ефективного інструментарію аналізу та прогнозування потреби і запитів 
регіонального ринку праці в кваліфікованих робітничих кадрах [3]. 
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В основі аналізу стану регіональної системи ПТО лежить розуміння 
залежності між стабільним розвитком регіональної економіки, наданням 
якісних послуг у різноманітних секторах, економічною активність населення, з 
одного боку, та кадровим забезпеченням галузей економіки і достатніми для 
потреб її розвитку професійними навичками наявних працівників – з іншого.  Є 
серйозні економічні проблеми в процесі стратегічного планування розвитку 
регіону, джерелом яких є невідповідність наявного людського капіталу у сфері 
робітничих спеціальностей реальним та потенційним вимогам ринку праці та 
роботодавців. В основі стратегічного планування розвитку регіональної 
системи ПТО, спрямованого на уникнення та мінімізацію  дисбалансів на ринку 
праці, має лежати її інтерпретація у термінах ринку. У розділі здійснено аналіз 
взаємозв’язку між ринком праці та регіональним ринком послуг професійно-
технічної освіти з уточненням дефініції останнього. Його визначаємо як 
систему взаємовідносин між суб’єктами професійно-технічної освіти регіону, 
яка має своєю метою задоволення потреб індивідуальних та корпоративних 
споживачів у професійно-кваліфікаційній підготовці на основі  опанування 
професійними компетенціями, необхідними для успішної адаптації до потреб 
ринку праці та роботодавців. Системно-модельний підхід забезпечує 
комплексність та цілісність стратегічного планування, оскільки дозволяє 
визначити єдину модельну конструкцію у вигляді сукупності взаємозалежних 
моделей діяльності, управління та комунікації, інтегрованих на кількох рівнях – 
цілепокладання, організації, інструментального забезпечення тощо. Це 
полегшує подання стратегічного планування розвитку системи ПТО у вигляді 
ідеалізованої моделі з використанням її різноманітних форм – структурно-
системної, процесно-функціональної, програмно-цільової. Системна публічно-
управлінська визначеність моделювання процесу стратегічного планування 
розвитку регіональної системи ПТО  полягає у впливі на цей процес державної 
політики і стратегії та її репрезентації у вигляді регіональної публічно-
управлінської стратегії розвитку освіти загалом та професійно-технічної освіти 
зокрема. Об’єднувальною основою складників моделі слід вважати процес 
прийняття управлінського рішення, що поєднує структурні, процесуально-
функціональні та змістовно-цільові складові. У нашому випадку реалізація 
публічно-управлінського рішення стосовно здійснення обраної стратегії 
розвитку регіональної системи ПТО є одночасно процесом реалізації цієї 
стратегії. В основу визначення суб’єктного складника моделі стратегічного 
планування розвитку регіональної системи ПТО необхідно покласти засади 
децентралізації та регіоналізації публічного управління галузі, залучення до 
цього процесу органів місцевого самоврядування, громадськості, соціальних 
партнерів (роботодавців) та інших стейкхолдерів. Управлінські рішення щодо 
стратегічного планування розвитку регіональної системи ПТО приймає 
конкретний орган публічного управління, у даному випадку – департамент 
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освіти і науки облдержадміністрації. Відповідно процес моделювання 
ухвалення управлінського рішення має бути конкретизований до рівня 
організаційного планування. Враховуючи зростання особистісного чинника у 
системі сучасного публічного управління, моделювання стратегічного 
планування діяльності департаменту освіти і науки облдержадміністрації має 
виходити на рівень кожного публічного управлінця [4]. 

Висновки.    Отже, виходячи з вище проаналізованої інформації в статті, 
регіональна система ПТО як об’єкт стратегічного планування  являє собою 
комплекс освітніх та регулюючо-управлінських процесів, які забезпечують 
оволодіння споживачами освітніх послуг як потенційними суб’єктами 
регіонального ринку праці професійними компетенціями та когнітивно-
ціннісними складниками особистісного розвитку, необхідними для подальшої 
ефективної участі у виробничій діяльності та соціокультурному житті регіону. 
У межах такого підходу забезпечується  освітня та економічна функції 
регіональної системи ПТО, тобто поєднання процесів соціалізації та 
професійного становлення споживачів освітніх послуг з продукуванням 
кваліфікованих трудових ресурсів для регіональної економіки. Аналіз 
регіональної системи ПТО показує основні цілі стратегічного планування та 
механізми їх досягнення. На його основі визначено комплексні напрями 
стратегічного планування, що поєднують інноваційні цілі та механізми 
модернізації регіональної системи ПТО [5, с. 231–232]. 
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ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВІ ОСНОВИ З РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНИ 

Анотація. Україна у 2014 році підписала і ратифікувала 2014 Угоду про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони (далі – Угоди про асоціацію між Україною та ЄС). 

Таким чином, вибір проєвропейського курсу розвитку й поступового 
входження в геополітичну структуру Західної Європи, узгоджується з 
принципами демократизації суспільства України. На сьогодні, порушення 
цілісності кордонів російською федерацією, ведення військових операцій на 
території України є великою загрозою сутності держави. 

Поряд з тим, є багато внутрішньодержавних факторів: високий рівень 
корупції; перешкоди, що заважають громадянському суспільству здійснювати 
контроль за діяльністю органів влади. 

Прагнення громадян до євроінтеграції вимагало від органів державної 
влади не тільки до якісно нового формату політичних та економічних відносин 
із ЄС, а й до суттєвих перемін внутрішньої адміністративно-господарської 
системи та нормативно-правової бази (адаптація вітчизняного законодавства до 
законодавства ЄС). 

Вироблення та впровадження законодавчо-правової бази, яка буде 
спрямована на імплементацію демократичних принципів управління на всіх 
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рівнях життя соціуму та в усіх сферах його діяльності, захист прав і свобод 
людини, загалом на утвердження в Україні реального громадянського 
суспільства. Як свідчить сьогодення, раніше підписаний «Меморандум про 
гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї» , в якому сказано, що Російська Федерація, 
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені 
Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози 
силою чи її використання  проти територіальної цілісності чи політичної 
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися 
проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі 
Статутом Організації Об'єднаних Націй [1]. Він не спрацював, і країна, яка 
виступала гарантом, сама ж порушила меморандум, стала країною агресором, 
яка впроваджує геноцид проти українського народу. 

Ключові слова: громадянське суспільство, органи державної влади, 
євроінтеграція України, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, меморандум. 
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EUROINTEGRATION COURSE OF UKRAINE 

Abstract. In 2014, Ukraine signed and ratified the 2014 Association 
Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European 
Atomic Energy Community and their Member States, on the other (hereinafter-the 
Association Agreement between Ukraine and the EU). 

Thus, the choice of pro -European course in development and gradual entry 
into the geopolitical structure of Western Europe is consistent with the principles of 
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democratization of society of Ukraine. To date, the violation of border integrity by 
the Russian Federation, conducting military operations in the territory of Ukraine is a 
great threat to the essence of the state. 

At the same time, there are many internal factors: high levels of corruption; 
Obstacles that prevent civil society to control the activities of the authorities. 

The desire of citizens for European integration required from public authorities 
not only for a qualitatively new format of political and economic relations with the 
EU, but also for significant changes in the internal administrative and economic 
system and regulatory framework (adaptation of domestic legislation to EU 
legislation). 

The development and implementation of the legislative framework, which will 
be aimed at the implementation of democratic principles of management at all levels 
of life of society and in all spheres of its activity, protection of human rights and 
freedoms, in general to establish real civil society in Ukraine. According to the 
present, the previously signed "Memorandum of Security Guarantees in connection 
with Ukraine's accession to the Nuclear Weapon Non -Publication Treaty", which 
states that the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland and the United States confirm their obligations To refrain from the threat of 
force or its use against the territorial integrity or political independence of Ukraine, 
and that no weapons will never be used against Ukraine other than self-defense 
purposes or in any way in accordance with the Charter of the United Nations [1]. He 
did not work, and the country, which was the guarantor, itself violated the 
memorandum, became the country of the aggressor, which introduces genocide 
against the Ukrainian people. 

Keywords: Civil society, public authorities, European integration of Ukraine, 
the Association Agreement between Ukraine and the EU, a memorandum. 

 
Постановка проблеми. Прагнення України вступити в Європейський 

Союз зумовлені метою забезпечити національну цілісність країни, створити 
умови для соціальної захищеності населення. Насамперед, щоби забезпечити 
взаємодію громадянського суспільства й органів державної влади, необхідністю 
відбудови основ партнерства, соціальної справедливості, подолання 
адміністративної бюрократі в ухваленні рішень і виробленні стратегій розвитку 
демократичного суспільства, соціальної захищеності. 

Поряд з тим, необхідно на сучасному перехідному етапі побудови 
демократичного суспільства враховувати наявні чинники, які характеризують 
суспільство як громадянське, а владу – як демократичну. На нашу думку, них 
відносяться: 

 бурхливі безперервні зміни, в яких відбуваються економічні, 
соціальні, політичні зміни парадигм побудови громадянського суспільства, 
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розподіл влади в цих змінах відбується не передбачувано, що породжує 
недовіру до органів державної влади; 

 одночасне реформування усіх галузей економки зумовлює втрату
автономності уже діючих еліт, їхнього впливу на суб’єкти прийняття владних 
рішень; 

 швидка зміна балансу між центрами прийняття рішень впливає на
побудову балансу між державою і громадянським суспільством, росту 
протиріччя між вимогами, що висуваються новими політичними партіями і 
соціумом; 

 необхідність розвинутої політичної структуризації суспільства, яке
базується на взаємодії органів державної влади і прагненнями громадян до 
життя на принципах побудови Європейського Союзу. 

Однак, органи державної влади зі свого боку повинні виступати 
насамперед організуючим елементом у соціумі, тобто виробляти такий 
інституційний механізм врядування,  який заохочуватиме соціум до взаємодії, 
приймаючи законодавчо-правові основи, організаційно-адміністративні 
рішення й інформаційно-комунікативні умови, для реалізації Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством. Що гарантуватиме прийняття України 
повноправним членом країн Європейського Союзу. 

На нашу думку, дослідження, яке б висвітлювало взаємодії 
громадянського суспільства та органів державної влади, в якому б системно 
було проаналізовано їхню взаємодію в контексті євроінтеграції України та з 
урахуванням стратегічних пріоритетів забезпечення національної безпеки, у 
становленні демократичного врядування проводилося не повній мірі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зарубіжні, вітчизняні учені 
досліджували теоретичні основи, умови євроінтеграційного курсу України в 
контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, зокрема В. Устименко, Ф. С. Генсен, О. Бурлюк, К. Вольчук, 
Р. Драґнєва, К. Зарембо, П. Касула, М. Кузьо, С. Павлюк, С. Степаненко, 
С. Куц, Н. Шаповалова, та ін. 

Аналіз механізмів забезпечення національної безпеки, принципів й 
пріоритетів національних інтересів України, громадських об’єднань 
здійснювали О. Корнієвський, О. Глазов, В. Желіховський, В. Ліпкан, 
Ю. Максименко, Б. Парахонський, Г. Яворська, В. Крутов. 

О. Косілова, В. Кравчук, О. Радченко, С. Рябов, Л. Томаш, Ю. Якименко 
досліджували змістовно-сутнісні характеристики «громадянське суспільство», 
співвідношення громадянського суспільства і держави, політичні функції 
громадянського суспільства. 

Сучасний стан упровадження громадянської освіти – І. Іванюк,  
О. Овчарук, А. Терещенко, а О. Бабкіна, О. Крутій, Є. Романенко вивчали 
налагодження комунікації між органами державної влади та громадськістю. 
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Мета статті – проаналізувати основні аспеккти взаємодії громадянського 
суспільства та органів державної влади з реалізації впровадження 
демократичних механізмів ефективного врядування, які застосовуються в 
країнах Європейського Союзу.  

Виклад основного матеріалу. Прагнення суспільства України до вступу 
в Європейський Союз було настільки сильним, що коли 2014 році органи влади 
змінили свій курс, почали впроваджувати політику відтермінування, це 
призвело до супротиву на майдані. Через те, що в основі розвитку, 
функціювання, будь-якої держави як окремого національного утворення 
перебуває можливість збереження національної цілісності держаних кордонів, 
національної безпеки, функціювання демократичних принципів побудови 
громадянського суспільства. 

На нашу думку, створення таких умов функціональної спроможності 
країни, вимагає впровадження принципів, які регулюють нормативно-правові 
основи, а саме: на національному, міждержавному й міжнародному рівнях.  

Поряд з тим, органи державної влади повинні дотримуватися 
законодавчих та виконавчих механізмів становлення громадянського 
суспільства в Україні, враховувати інтереси громадських утворень, 
недержавних інституцій, рухів. В законодавстві чинному на сьогодні 
передбачено функції нагляду і контролю громадських об’єднань за діяльністю 
органів державної влади [2]. 

Проте, державно-громадська взаємодія супроводжується вирішення низки 
проблем, які залежать від рівня демократії в суспільстві, економічного 
розвитку, ідеології, міжнародної політики, історичних установок та інших. У 
кожній країні формується своя система такої взаємодії.  

Отже, як свідчить накопичений світовий досвід, держава виконує свої 
функції як суто політичний інститут, інструмент володарювання. Звідси 
завдання: зміцнення позицій групи, яка досягла влади, тобто легітимності 
правлячого режиму. Таким чином взаємодія органів державної влади з 
громадянським суспільством будується за принципом володарювання і 
підлеглості. Наприклад, в тоталітарному режимі вона може бути повністю 
усунута, в демократичному – проявляється через діяльність політичних партій, 
груп інтересів, електоральної активності громадян.  

Наступний тип взаємодії утворюється, коли держава має головною метою 
врегулювання та упорядкування соціальних взаємин людей. Тут ми остерігаємо 
відносини керуючих і керованих. Громадянське суспільство представлене 
людьми, що вступають в асоціацію один з одним не для діалогу з владою, а для 
самостійної реалізації власних інтересів у різних сферах. В країнах 
Європейського Союзу така можливість реалізується домінуючим в суспільстві 
середній клас. На жаль, Україні ж на даний час він недостатньо представлений, 
тому гальмується механізм розбудови громадянського суспільства. 
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В країнах з розвинутою демократією притаманний тип взаємодії що 
характеризується основами законодавчо-правовими, коли держава виступає як 
об’єднання громадян, як сукупність специфічних, багатогранно-змістовних 
організацій, завдання яких полягає в реалізації побудови громадянського 
суспільства, задоволення інтересів усіх членів суспільства і наданні людям 
конкретних практичних необхідних послуг потрібних для їх життєдіяльності. 

На нашу думку, розбудова в Україні такого громадянського суспільства, 
коли воно контактує з державою не як суб’єкта , а як об’єкт , що отримує 
послуги. Ключові питання життєдіяльності країни будуть вирішуються 
громадянським суспільством, а у випадку неспроможності останнього держава 
надає йому послуги з реалізації прав та усунення дисбалансів. 

Порівнюючи одну з найбільш поширених, зокрема  Американську 
модель, яка побудована на ліберально-конституційній демократії, для якої 
характерне громадянське суспільство. Вона характеризується поділом влади, 
має інституціолізоване вето, двопалатний парламент. Звідси механізм 
взаємозв’язків між державою і суспільством. В США партії функціонують як 
електоральні апарати, які висувають кандидатів на вибори.  

Європейська модель взаємодії держави та громадянського суспільства 
ґрунтується на принципах суверенної демократії, заснованої на владі народу, 
якою характерні країни Європейського Союзу. Партії відіграють вирішальну 
роль у взаємодії держави та громадянського суспільства. Звідси ґрунтується 
можливість об’єднанням можливості тиску на органи державної влади та діючи 
або через них, або через механізми виходу безпосередньо на уряд. 

Прагнення суспільства України до європейської моделі демократії 
ближче тому, що історично притаманно було прийняття важливих рішень для 
громади на віче, іще за доби козацької вільності. Проте, слід зауважити, що на 
сучасному етапі відбувається трансформація європейської моделі: зростає роль 
мас-медіа, посилюється вплив на політику різного роду громадських і 
неурядових об’єднань, в тому числі міжнародних. Все це викликано процесами 
глобалізації в світі, що також відноситься і до України. 

Позитивним кроком стало розроблення після Революції Гідності 
(2014 рік) й підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, і корелятивний зв’язок між документами вбачається насамперед у 
пріоритетності приведення національної правової бази відповідно до 
законодавства ЄС. І вже проект другого Плану Дій було винесено на онлайн-
обговорення громадськості, де було впроваджено три регіональні заходи, на 
яких представники громадських організацій запропонували свої рекомендації 
щодо зобов’язань (антикорупційні ініціативи задля поліпшення діяльності 
держустанов учасниками обговорень були визначені як пріоритетні). 

Досягненням вважаємо, що на вимогу громадських об’єднань України 
пріоритетами другого Плану Дій стали антикорупційна реформа і залучення 
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громадськості до вироблення політики на місцевому рівні в рамках 
децентралізації.  

На нашу думку, така еволюція механізмів залучення громадянського 
суспільства у реалізації вироблення стратегій розвитку країни, підтверджує 
щодо тенденцій збільшення можливостей і зацікавленості громадських 
об’єднань в розробці нормативно-правових актів національного значення. А 
саме: подолання корумпованості органів влади; неспроможності органів влади 
розробляти та імплементувати рішення щодо вступу повноцінним членом 
Європейського Союзу. 

На сьогодні прийнята низка нормативно-правових актів, які сприяють 
становленню громадянського суспільства, наближенню його до європейських 
принципів демократії, це: указ Президента України «Про забезпечення умов 
для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики» 2004 р.; Порядок сприяння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади 2008 р.; постанову уряду «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики» 2010 р., закон «Про доступ до публічної інформації»; закон «Про 
громадські об’єднання», указ Президента України «Питання сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні»,  

Отже, на сьогоднішній день сформована в більшій мірі політико-правова 
база для побудови громадянського суспільства в Україні, спроможної взаємодії 
його інститутів з інститутами держави, шляхів реалізації вступу Європейський 
Союз. 

Указом Президента України від 21 квітня 22 року затверджено 
«Національну раду з відновлення України від наслідків війни» [3]., положення 
про її роботу. Яка у липні 2022 року представила Проект «Плану відновлення 
України Матеріали робочої групи «Європейська інтеграція» [4].  

Зазначаючи, що у лютому 2022 року, Російська Федерація здійснила 
неспровокований повномасштабний напад на Україну, розпочавши перше 
відкрите воєнне протистояння між державами у Європі з часів Другої світової 
війни. Реагуючи на екзистенційну загрозу державі, Президент України 
Володимир Зеленський подав заявку про вступ до Європейського Союзу                   
28 лютого 2022 року, активізувавши таким чином процес європейської 
інтеграції в державі. Вже 15 червня Європейська комісія рекомендувала надати 
Україні статус кандидата у члени ЄС, а 24 червня Європейська Рада надала 
Україні статус кандидата у члени ЄС. Ці події визначають напрямок і темп 
роботи у сфері європейської інтеграції на майбутнє і роблять євроінтеграцією 
однією з найбільш нагальних задач у повоєнному відновленні України Метою 
цього розділу Плану відновлення є досягнення відповідності України критеріям 
повноправного членства та готовності до вступу в ЄС [4]. 
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Метою Плану відновлення є досягнення відповідності України критеріям 
повноправного членства та готовності до вступу в ЄС. Поряд з тим, слід 
заначити, що група з європейської інтеграції є наскрізною відносно інших груп 
Національної ради з відновлення України від наслідків війни.  

Відповідно, група з європейської інтеграції співставила напрацювання 
усіх робочих груп між собою для уникнення невідповідносте та дублювань та 
забезпечила включення релевантних євроінтеграційних положень до 
напрацювань відповідних секторальних груп. У межах робочої групи з питань 
європейської інтеграції не створювалися окремі підгрупи, оскільки процес 
європейської інтеграції є надзвичайно комплексним. У межах розділу Плану 
відновлення присвяченого європейській інтеграції покриваються теми 
впровадження євроінтеграційних реформ та наближення до acquis ЄС, 
збільшення інституційної спроможності органів влади, здійснення відновлення 
з урахуванням принципів та стандартів Європейського Союзу, а також 
здійснення процедурних заходів з наближення до ЄС [4]. 

Серед основних завдання та необхідних заходів/кроків 
(короткострокових) етапу «Економіка воєнного часу: Все для перемоги!», 
червень – грудень 2022р., План відновлення України ставить: забезпечити 
інституційну та адміністративну спроможність Уряду, Парламенту та органів 
виконавчої влади для проведення реформ, імплементації acquis ЄС та 
виконання завдань, пов'язаних з процесом набуття членства України в ЄС. 

Що в свою чергу передбачає підвищення інституційної спроможності 
органів виконавчої влади та збільшення людського капіталу, залученого до 
євроінтеграційних реформ, імплементації acquis ЄС з метою виконання завдань, 
пов'язаних з переговорами стосовно набуття членства України в ЄС та 
недопущення погіршення умов праці[4]. 

Слід заначити, що при підготовці Плану відновлення України 
спостерігаються тенденції формування соціальної, правової держави та 
громадянського суспільства в Україні, де домінує оптимізація розвитку 
громадянського суспільства та його взаємодії з державою. Започатковується 
модель взаємодії держави та громадянського суспільства та її подальшу 
еволюцію, модель взаємодії.  

На нашу думку, побудова соціальної правової держави і громадянського 
суспільства в Україні в політичній сфері повинно бути й подальшому 
закріплений принцип багатопартійності, створення державою на основі закону 
рівних умов для діяльності політичних партій, інших об’єднань громадян. 

Також, не повинно бути  заборона будь-якій політичній партії чи 
громадської організації, щодо можливості привласнювати собі право 
здійснювати державну владу, що призводить до авторитарного стилю 
управління і як насідок до диктатури. 
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Необхідна збереження проведення виборів на реальній багатопартійній 
основі, щоб в ідеологічній галузі не могла будь-яка ідеологія зводитися до 
рангу державної, уже не кажучи про конституційний рівень. 

В публічного врядуванні перевага децентралізації публічної влади, 
зміцнення місцевого самоврядування, зняття надмірної державної опіки над 
територіальними громадами. 

Цілком логічним є запропонований механізм підготовка спеціальних 
навчальних програм для державних службовців (на національному та 
субнаціональному рівнях) на теми: політика згуртованості ЄС, принципи 
політики згуртованості ЄС, робота зі структурними фондами ЄС (ERDF, ESF, 
CF, EAFRD, ESI), міжнародною допомогою та МФО, робота з інструментами 
(програмами) Pre-accession Assistance (IPA) ЄС, стратегічне планування та 
програмування в контексті політики згуртованості, управління проектами 
(проєктний менеджмент), транскордонне співробітництво тощо [4]. 

Слід відзначити, що позитивним стало, з ініціативи численних 
громадських організацій в Україні, втілення інноваційної моделі врядування, 
яка багато років впроваджена в країнах ЄС, – електронна демократія, в основі 
якої, по суті, перебувають загальнолюдські демократичні принципи й 
активності громадянського суспільства у взаємодії з владою, але яка 
ґрунтується на використанні всього комплексу інформаційно-комунікаційних і 
програмних технологій. Упроваджуються зовсім нові для України механізми 
взаємодії громади й державної влади: е-консультації, е-звернення, е-петиції. 
Законодавчо унормовано доступ до публічної інформації (відкриті дані), а 
також введено практику громадського бюджету участі як головного чинника 
прозорості фінансової діяльності державної влади [5, с. 178-180]. 

Висновки. Для здійснення процесу набуття членства України в ЄС, 
необхідно оптимізувати розвиток українського соціуму, а саме: щодо політико-
правових основ, які зумовлюють потребу адаптації державно-правових актів 
європейської цивілізації до традицій і ментальності українського народу. 

Поряд з тим, зберігаючи цінності українського народу розвивати  
економічну свободу, яка тісно переплетена соціальна можливостями, які 
потребують суспільних відносин з високим рівнем свободи й відповідальності 
суб’єктів, формування середнього класу. 

Невідкладними завданнями постають проблеми подолання відриву 
держави від потреб соціуму, який вимагає розширення участі громадян в 
управлінні державою, системної співпраці на принципах партнерства органів 
державної влади з елементами громадянського суспільства, громадських 
об’єднань, рухів. 

Посилення участі громадськості у виробленні держаної політики, їхнього 
впливу на роботу органів державної влади, підвищення прозорості й гласності, 
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доступності до адміністративних послуг, створення механізмів відповідальності 
органів державної влади перед суспільством.  
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ГІБРИДНА ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

Анотація. Новий світ XXI століття народжується в війнах і повстаннях, у 
революційних технічних відкриттях, у всепереможності цифрової інформатики, 
в запереченні старих догм і геополітичних розкладів середини XX століття. В 
цьому новому світі безмірно зростає глобальна роль України, яка веде боротьбу 
за незалежність від колишніх “господарів” – московських “братів”, що мислять 
себе лише “старшими” братами й господарями – незалежність політико-
державну, духовну, за звільнення від страху, від рабських комплексів та 
почуття меншовартості.  Після того, як росія розгорнула своє повномасштабне 
вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року, рівень загроз та 
викликів, що виникають (та виникнуть найближчим часом) перевищує всі 
історичні виклики, які стояли перед нашою державою за останні 50 років.  

російська війна проти України також активно ведеться і на 
інформаційному просторі. росія розгорнула та інтегрувала ряд дипломатичних, 
інформаційних, військових та економічних засобів з метою проведення того, 
що деякі науковці називають “нелінійні операції”, що є елементом більш 
широкого поняття, як гібридна війна. Інформація використовується як зброя 
масового ураження, а правда – зусиллями войовничих пропагандистів – стає 
раритетним продуктом, зрівнюється в правах із позамежною брехнею засобів 
масової інформації, перетворюючи пересічну людину на безсилого заручника 
професійних маніпуляторів.  

Інформаційна війна – організовані державою або окремими групами 
насильницькі дії у сфері інформації з метою досягнення певних політичних, 
військових, економічних, духовно-ідеологічних цілей і переваги над ворогом. 
Серед методів інформаційної війни – поширення всіма можливими технічними 
засобами пропаганди та дезінформації, знищення інформаційного потенціалу 
супротивника, кібернетичні атаки. Інформаційна війна є невід’ємним 
елементом існування авторитарно-тоталітарних державних систем, 
спрямованим, насамперед, на зомбування власного населення, починаючи з 
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системи освіти й закінчуючи широкою сферою культури і мистецтва. Ведення 
інформаційної війни в демократичному суспільстві різко обмежується 
наявністю вільних конкурентоспроможних каналів інформації, плюралізмом 
ЗМІ, можливістю піддати сумніву будь-яке фейкове повідомлення.  

Мета інформаційної війни – посіяти хаос у стані супротивника, викликати 
недовіру суспільства до керівництва держави, підірвати волю до опору, 
знеохотити народ до захисту Вітчизни, примусити керівництво ворога до 
прийняття хибних рішень.  

На щастя, на сьогоднішній день в Україні вдалося очистити від ворожої 
пропаганди український інформаційний простір, і українці з великою шаною 
культивують традиційні цінності, зміцнюють національну гідність та 
свідомість.  

Ключові слова: гібридна війна, бойова пропаганда/спецпропаганда, 
інформаційна безпека, інформаційні загрози, інформаційна зброя, асиметричні 
заходи. 
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HYBRID WAR OF RUSSIA AGAINST UKRAINE: 
 INFORMATION ASPECT 

Abstract. The new world of XXI century is born in wars and uprisings, in 
revolutionary technical discoveries, in the omnipresence of digital informatics, in the 
denial of old dogmas and geopolitical schedules of the middle of XX century. In this 
new world, the global role of Ukraine is growing immeasurably, which is fighting for 
independence from its former "masters" – the moscow "brothers" who think of 
themselves only as "elder" brothers and masters – independence political-state, 
spiritual independence, freedom from fear, from slave complexes and feelings of 
inferiority. After russia started its full-scale invasion of the territory of Ukraine on 
February 24, 2022, the level of threats and challenges that have arisen (and will arise 
in the near future) exceed all historical challenges that have faced our country in the 
last 50 years. 

the russian war against Ukraine is also actively being waged in the information 
space. russia has deployed and integrated a range of diplomatic, information, military, 
and economic means to conduct what some scholars call “non-linear operations,” an 
element of a broader concept like hybrid warfare. Information is used as a weapon of 
mass destruction, and the truth – due to the efforts of militant propagandists – 
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becomes a rare product, equal in rights to the extraterrestrial lies of the mass media, 
turning the average person into a powerless hostage of professional manipulators. 

Information war – violent actions organized by the state or individual groups in 
the field of information with the aim of achieving certain political, military, 
economic, spiritual and ideological goals and superiority over the enemy. Among the 
methods of information warfare are the dissemination of propaganda and 
disinformation by all possible technical means, the destruction of the enemy's 
information potential, and cyber-attacks. Information warfare is an integral element 
of the existence of authoritarian-totalitarian state systems, aimed, first of all, at 
zombification of its own population, starting with the education system and ending 
with the broad sphere of culture and art. Waging an information war in a democratic 
society is sharply limited by the availability of free competitive channels of 
information, pluralism of mass media, and the ability to question any fake message. 

The purpose of the information war is to sow chaos in the state of the enemy, 
cause public distrust of the state leadership, undermine the will to resist, discourage 
the people from protecting the Motherland, and force the enemy's leadership to make 
wrong decisions. 

Fortunately, nowadays, in Ukraine, it has been possible to clear the Ukrainian 
information space of hostile propaganda, and Ukrainians cultivate traditional values 
with great respect, strengthen national dignity and consciousness. 

Keywords: hybrid war, militant propaganda/special propaganda, information 
security, information threats, information weapons, asymmetric measures. 

 
Постановка проблеми. Гібридну війну можна трактувати як модель 

війни, яка намагається приховати свій воєнний характер, а також участь у ній 
державних структур. Саме тому в ній різко зростає роль інформаційної 
складової, оскільки реальні фізичні контексти замінюються неадекватними 
інформаційними, приховують і закривають реальний стан справ інтенсивніше, 
ніж це має місце у війні звичайного порядку. Крім цього, важливою 
особливістю гібридної війни є те, що військове ховається за мирне. Тому 
важливим компонентом стає заперечення державою-агресором своєї військової 
участі у конфлікті. І вона (держава-агресор) починає зображати із себе 
стороннього спостерігача. Все це вимагає потужної участі пропаганди у даному 
процесі. 

Гібридна війна потребує пропагандистської підтримки з низки причин. 
По-перше, у ній є необхідність постійних інтерпретацій та реінтерпретацій, 
оскільки відбувається досить швидка зміна подій. По-друге, те, що 
відбувається, розходиться з пропагандисткою картинкою, що у свою чергу 
вимагає постійного посилення пропагандистського супроводу. По-третє, 
гібридна війна створює складну ситуацію, в якій багато чого потрібно 
приховати, а дещо посилити, наприклад, є чіткий поділ на свій/чужий. 
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У гібридної війни немає одного єдиного обличчя, вона постійно 
змінюється, зокрема, в інформаційному плані. Тому для оперування з нею треба 
вводити так зване попереджувальне керування, коли майбутні ситуації 
починають програвати заздалегідь. В іншому випадку реакція на те, що 
відбувається, завжди буде запізнюватися [1]. 

Гібридна війна не прийшла нізвідки – творять її люди. Але якщо ведуть її 
військові та отримують за це смерть або нагороди, конструюють її зовсім інші 
áктори. І від них великою мірою залежить, коли така війна закінчиться. 
Планують війну військові, але створюють потребу у ній цивільні. Сьогодні 
війна типу гібридної під тією чи іншою назвою (проксі-війна, нелінійна війна) 
стала реальністю досить жорсткого порядку. Тому її доводиться визнавати поза 
нашим бажанням. Але тоді слід шукати як нові шляхи її прояву, так нові шляхи 
протидії їй. 

Розуміючи сутність та небезпеку, яку породжує гібридна війна, головним 
завданням державних та недержавних суб’єктів забезпечення інформаційної 
безпеки України є збільшення опірності українського суспільства до різного 
роду російських інформаційних атак та пропаганди. Не втрачають своєї 
актуальності такі дієві інструменти протидії інформаційним загрозам, як 
державні та недержавні широкомасштабні просвітницькі кампанії. Лише 
залишається відкритим питання, чи може більш глибока взаємодія державних і 
недержавних суб’єктів посилити стійкість України до інших гібридних, 
інформаційних загроз, і на якій інституційний рівень взаємодії варто це було б 
підняти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Гібридна війна росії проти 
України (інформаційний аспект, зокрема) стала предметом ряду досліджень не 
тільки в Україні – А. Баровський, Є. Магда, Г. Почепцов, а і у наукових колах 
Західної Європи, наприклад, у працях П. Померанцева (Великобританія), 
Я. Берзінса (Латвія), О. та С. Васюта (Польща) та ін. 

Мета статті – дослідження основних характеристик гібридної війни, яку 
росія веде проти України, а саме її інформаційної складової. 

Виклад основного матеріалу. російський гібридний вплив на 
національний інформаційний простір сусідніх держав проявляється у 
застосуванні інформаційно-технічних та інформаційно-психологічних 
інструментів. російські військові агресори завжди зважали на те, що 
найголовнішою умовою успішної операції є встановлення домінування в 
інформаційному просторі супротивника. Використання російської пропаганди 
спрямоване на формування відповідної реальності на цілеспрямованій 
території, для забезпечення легітимності дій власних збройних сил за межами 
держави та впливу на думку міжнародних та військово-політичних організацій 
у світі. Особливо віртуозним виглядає використання для пропаганди 
інформаційних ресурсів опонента, як то проросійські європейські медіа, 
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російські телеканали Європи, китайські програмно-комп’ютерні платформи для 
ведення хакерських атак.  

росія розглядає наступальні інформаційні кампанії скоріше як спосіб 
впливу, ніж руйнівні дії, хоча ці обидва поняття не є взаємовиключними. 
Інформаційний простір дозволяє інформаційним ресурсам, включаючи “зброю” 
або інші інформаційні засоби, впливати на внутрішню і зовнішню аудиторію за 
допомогою ретельно складених послань, дезінформації та пропаганди [2]. 

Як стверджують у своєму дослідженні польські науковці О. Васюта та С. 
Васюта: росія підготувалася до гібридної війни з Україною задовго до 
Революції гідності. Теорія, стратегія і практика сучасної гібридної війни почала 
розроблятися в СРСР ще з 1987 року – як підготовка до “тотальної війни на всіх 
рівнях”. З шести рівнів (пріоритетів) контролю людства, тільки один був 
військовим, інші п’ять – методи інформаційної війни. 

Серед тих рівнів: 
- ідеологічні  погляди суспільства на ключові поняття добра і зла; 
- хронологічний рівень: “перепиши історію народу і ти поневолиш 

його”. росія використовує історичні міфи, щоб обґрунтувати свої претензії на 
загарбання території; 

- фактологічний: догми, ідеологія, релігійні культи, роль церкви, 
зокрема мпц, і підтримці агресивної політики путіна в Україні; 

- рівень економіко-фінансовий, вплив зовнішніх чинників (росії) на 
курс гривні; 

- генетична або екологічна зброя; 
- зброя військова (конвенційна). 
Серед “інноваційних” напрямів військово-стратегічної думки автори 

називають “бунтовійна” (заколоти) – кібервійна та війна на “придушення 
свідомості” – знищення людської здатності до самоусвідомлення й критичної 
оцінки агітації [3]. 

Готуючись до війни з Україною, росія розпочала в 2012-2014 рр. могутню 
пропагандистську артпідготовку, задіявши всі види інформаційної зброї: 
канали телебачення, радіо, кінематограф, інтернет, книжковидання. Вітрини 
книжкарень прикрасили галасливо-строкаті обкладинки книжок із виразними 
назвами: “Геноцид русских на Украине”, “Новороссия, восставшая из пепла ”, 
“Бандера и бандеровщина”, “Охота на Бандеру”, “Украина – вечная руина. 
Гопак на крови”, “Киев – капут”, “Евромайдан. Кто уничтожил Украину?”, 
“Киевская хунта”, “Поле боя – Украина. Сломанный трезуб”, “Крах Украины” – 
й багато інших. 

Поточну фазу інформаційної гібридної війни, яку росія активно веде 
проти України можна охарактеризувати окремим словом – спецпропагада або 
бойова пропаганда. Це військова облікова спеціальність, запис у військовому 
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квитку, така сама як танкіст, артилерист, військовий льотчик та ін. Повна назва 
– спецпропаганда серед військ та населення противника. Її призначення –
мотивувати своє населення їхати в іншу країну вбивати, демотивувати
населення противника вмирати за свою країну та показувати третім країнам, що
це не агресія, і що дії агресора вимушені. І взагалі жертва агресії не варта, щоб
їй допомагали і що легітимні дії агресора, а не жертви.

Більш детально логіка дій спецпропаганди виглядає наступним чином: 
державі-агресору спочатку потрібно переконати власне населення у 
правильності своїх дій. Тобто навіть війну кремль не називає війною, а 
називається все це спецоперацією. Логіка спецоперації в тому, що Україна 
напала на “якісь народні республіки” на території України, які були створені 
раніше, а російська федерація ці “народні республіки” захищає. Якщо 
подивитися на реалії, то немає жодних, так званих, народів Донецької та 
Луганської республік. Тобто немає жодних мовних, релігійних чи інших будь-
яких відмінностей між жителями Донецької та Луганської області, як 
окупованої частини, так і тієї частини, що знаходяться під контролем України. 
Єдина відмінність – це те, що якась частина перебуває під військовою 
окупацією та в зоні дії бойової пропаганди противника. В результаті дії бойової 
пропаганди протягом останніх восьми років, на сьогоднішній день за 
соцопитуваннями до вісімдесяти відсотків росіян підтримують “спецоперацію”. 

Один із інструментів спецпропаганди – це приписати свої справжні 
наміри ворогові. Ми зараз спостерігаємо, як російська федерація намагається 
окупувати та приєднати до себе частину українських територій, при цьому 
кремлівські пропагандисти звинувачують у таких намірах Польщу, що начебто 
Польща хоче зробити те саме. Для росії важливо подавати свої дії, як суто 
законні та легітимні, а дії супротивника, як порушення усіх правил та норм. 

І остання характеристика сьогоднішнього етапу – спецпропаганда має 
бути тотальною. Знову ж таки – і російські політики, і російський парламент, і 
російський президент, і російське МЗС, і російські, нібито, незалежні ЗМІ, 
передають одні й ті самі наративи, одні й ті самі меседжі одними й тими 
самими хвилями.   

П. Померанцев говорить про новий тип російської пропаганди таке: 
“Суттю нової пропаганди є не переконання когось, а захоплення та утримання 
глядача, щоб перервати західний наратив, а не запропонувати свій 
контрнарратив. Це чудовий жанр для конспірологічних теорій, які добре 
представлені російським телебаченням” [4]. 

Як це з'явилося в Росії? Відкриваємо федеральний російський закон "Про 
ветеранів" і там наприкінці є додаток – список військових конфліктів за участю 
громадян російської федерації. Після 1945 року офіційно визнаних у цьому 
законі 40 воєн і приблизно стільки ж невизнаних. За цей час, безумовно, були 
відпрацьовані методи ведення інформаційної війни. 
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На західну аудиторію, і взагалі на іноаудиторію у росії фахівців готували 
у Військовому інституті іноземних мов – там була кафедра спецпропаганди, де 
готували профільних спеціалістів зі знанням іноземних мов, із записом у 
військовому квитку – спецпропаганда. Спецпропаганда – це зброя, мистецтво 
вбивати. Нині цей навчальний заклад теж працює, і називається Військовим 
університетом Міністерства оборони. Тому інструменти є, технології є, питання 
лише в тому, де кремль і проти якої країни вирішить цей інструмент 
використати для того, щоб розпалити внутрішні протиріччя. 

У багатьох країнах із розвиненою культурою, які раніше воювали та 
мають спецслужби, у них теж є такі технології. Відмінність між росією та 
Британією не в тому, що у Британії технологій, припустимо, немає. В Британії 
при владі політики, що обираються, є незалежний суд, і є незалежна преса. 
Якщо британський лідер надасть наказ використати спецпропаганду проти 
власного населення, або навіть проти третьої країни, і це опиниться в ЗМІ, 
швидше за все він позбудеться влади на перших же виборах, а можливо навіть і 
раніше, і з великою ймовірністю потрапить до в'язниці за рішенням суду.  

У росії влада не обмежена жодними демократичними інституціями, а 
країну очолює людина, яка все своє життя працювала у спецслужбах. 
Сьогоднішній лідер росії і вся його команда до 2000-го року все своє життя 
займалися спецопераціями, стеженнями, замовними вбивствами, тобто вони 
працювали в таємній поліції однієї з найтоталітарніших держав у світі – СРСР. 

Одним із головних завдань сучасного демократичного світу залишається 
пошук інструментів боротьби із російською пропагандою. Після того, як 
facebook вирішив боротися зі спецопераціями та з розповсюдженням фейків у 
своїй соцмережі, за перший квартал 2022 року вони видалили понад 500 млн 
фейкових облікових записів, які маскувались під реальних людей, а насправді 
займалися у тому числі і поширенням бойової пропаганди. За наступний 
квартал facebook відзвітував за видалення понад 600 млн. За офіційними 
даними Офісу Президента України, зараз у цій війні проти України задіяно 
близько 10 000 співробітників інтернет-військ. 

Так, на жаль, треба розуміти, що це асиметрична війна і що демократії не 
можуть відповісти симетричними заходами. Не може, припустимо, Німеччина 
включити кампанію бойової пропаганди у російській федерації, щоб росіяни 
почали ненавидіти один одного, і не може включити її проти власного 
населення, щоб німці вважали, що в росії нацисти і поїхали туди вбивати. Тобто 
у демократіях це неможливо. 

Отже, потрібні асиметричні заходи – запровадження санкцій. Але 
потрібні в тому числі заходи щодо інформаційної освіти, поясненню 
населенню, як це працює, та обмеження мовлення в західних країнах засобів 
масової дезінформації.  
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На сьогоднішній день інформаційний простір в Україні набагато кращий, 
різноманітніший та більш конкурентний у порівнянні із 2014 роком. Вісім років 
тому ми не розуміли, що відбувається. Сьогодні, коли нам розповідають нові 
історії про розіп'ятого хлопчика, більшість громадян України розуміє, що це 
російські фейки. 

Варто наголосити на тому, що протягом цих останніх восьми років 
українські лідери громадської думки, блогосфера, незалежні українські ЗМІ 
зробили більше для протидії російській бойовій пропаганді, ніж зробили 
уповноважені на це державні інституції. Мережеві та горизонтальні структури, 
які з'явились у 2014 році, зокрема, і на інформаційному фронті також 
пояснюють, як ця бойова пропаганда працює. 

Ефективна централізована взаємодія державних і недержавних суб’єктів 
забезпечення інформаційної безпеки в умовах гібридної війни сприятиме 
згуртуванню українського суспільства та перемозі Української держави у війні, 
яку розгорнула росія.  

Висновки. У сучасному світі інформація та інформаційні технології, по 
суті, стають одними із найперспективніших і найнебезпечніших видів озброєнь. 
Це, зокрема, підриває резильєнтність країн і ставить під загрозу їхню 
національну безпеку, особливо в контексті гібридної війни. Для організації 
ефективної протидії гібридній війні на інформаційному фронті потрібно задіяти 
можливості всіх державних та недержавних суб’єктів забезпечення 
інформаційної безпеки України. Свою діяльність залучені структури повинні 
спрямувати на формування такого вітчизняного інформаційного простору, який 
відповідає національним інтересам та стійкості України. 
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АНАЛIЗ ЧИННИХ СТРАТЕГІЧНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ 
ДОКУМЕНТIВ У СФЕРI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

Анотація. Розробка стратегічних документів держави, що стають 
основою  для розробки та затвердження галузевих програм є однією з ключових 
умов ефективного функціонування будь-якої системи публічного управління. 
Для України в сучасних умовах особливо актуальним є розробка таких 
документів у сфері національної безпеки, та її складової – 
зовнішньоекономічної безпеки.  

В статті досліджується низка взаємопов’язаних стратегічних документів, 
що були прийняті у сфері національної безпеки протягом останніх років. 
Зокрема, Стратегія національної безпеки, Стратегія воєнної безпеки, Стратегія 
зовнішньоекономічної безпеки, Стратегія економічної безпеки на період до 
2025 року та інші.  

Встановлено, що Стратегія національної безпеки визначає пріоритети 
національних інтересів України та забезпечення національної безпеки, цілі та 
основні напрями державної політики у сфері національної безпеки, основні 
напрями зовнішньополітичної та внутрішньополітичної діяльності держави для 
реалізації її національних інтересів та забезпечення національної безпеки. В 
Стратегії воєнної безпеки акцентується увага на наступних загрозах 
національній безпеці України: посиленні боротьби за ресурси, розвиток 
міждержавної конкуренції із застосуванням політико-дипломатичних, 
економічних, інформаційних, воєнних і гібридних інструментів, зокрема 
економічних важелів впливу, приватних військових компаній, регулярних 
військ. 

З’ясовано, що метою зовнішньополітичної діяльності України є 
утвердження України у світі як сильної та авторитетної європейської держави, 
здатної забезпечити сприятливі зовнішні умови для стійкого розвитку і 
реалізації свого потенціалу, економіки та українського суспільства. А Стратегія 
економічної безпеки України визначає шляхи досягнення цілей і реалізації 
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пріоритетів національних інтересів у сфері забезпечення економічної безпеки. 
Таким національним інтересам України відповідає сталий розвиток 
національної економіки, інтеграція України в європейський економічний 
простір, розвиток рівноправного взаємовигідного економічного 
співробітництва з іншими державами. 

Зроблено висновок про те, що в нормативно-правових актах стратегічного 
рівня особлива увага приділяється протидії російській агресії, а РФ 
розглядається як головна загроза національній безпеці України. 

Ключові слова: нормативно-правовий документ, стратегія, 
зовнішньоекономічна безпека, економічна безпека, загрози. 
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ANALYSIS OF CURRENT STRATEGIC NORMATIVE LEGAL 
DOCUMENTS IN THE FIELD OF ENSURING THE FOREIGN 

ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE 

Abstract. The development of state strategic documents, which become the 
basis for the development and approval of branch programs, is one of the key 
conditions for the effective functioning of any public administration system. The 
development of such documents in the field of national security, and its component - 
foreign economic security, is especially relevant for ukraine in modern conditions. 

The article examines a number of interrelated strategic documents adopted in 
the field of national security in recent years. In particular, the National Security 
Strategy, Military Security Strategy, Foreign Economic Security Strategy, Economic 
Security Strategy for the period until 2025 and others.  

It is establish that the National Security Strategy defines the priorities of 
Ukraine's national interests and ensuring national security, the goals and main 
directions of state policy in the field of national security, the main directions of the state's 
foreign and domestic political activities of the state to realize its national interests and 
ensure national security. The Military Security Strategy focuses attention on the 
following threats to the national security of Ukraine: the strengthening of the struggle for 
resources, the development of interstate competition with the use of political-diplomatic, 
economic, informational, military and hybrid tools, in particular, economic levers of 
influence, private military companies, regular troops. 

It is clarify that the goal of Ukraine's foreign policy activity is to establish 
Ukraine in the world as a strong and authoritative European state capable of 
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providing favorable external conditions for the sustainable development and 
realization of its potential, economy and Ukrainian society. In particular, the Strategy 
of Economic Security of Ukraine defines ways of achieving goals and implementing 
priorities of national interests in the field of ensuring economic security. Such national 
interests of Ukraine correspond to the sustainable development of the national economy, 
the integration of Ukraine into the European economic space, the development of equal 
and mutually beneficial economic cooperation with other states. 

It is conclude that strategic-level regulatory acts pay special attention to 
countering Russian aggression, and Russian Federation is considered the main threat 
to Ukraine's national security. 

Keywords: normative legal document, strategy, foreign economic security, 
economic security, threats. 

Постановка проблеми. Нормативно-правове забезпечення державної 
політики відіграє ключову роль у розвиткові будь-якої держави, визначає 
пріоритети та напрями руху системи публічного управління, шляхи досягнення 
поставлених управлінських цілей. Саме від наявних стратегічних документів 
залежить ефективність діяльності центральних органів державної влади, 
поставлені задачі для органів місцевого самоврядування, взаємодія між різними 
гілками влади тощо. Вважаємо, що актуальним є дослідження наявних 
стратегічних нормативно-правових актів публічного управління у сфері 
зовнішньоекономічної безпеки, їх цілей та завдань, механізмів реалізації їх 
основних положень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасних умовах все 
більшої актуальності набувають питання забезпечення національної безпеки, та 
її складових. Саме тому, вітчизняні науковці активно досліджують окремі 
аспекти забезпечення національної безпеки. Зокрема, В. Абрамов, С.Андреєв, 
О. Бандурка, О. Борисенко, О. Власюк, О.Давидюк, В. Ліпкан, Є Романенко,   
Г. Ситник, В. Смолянюк, М. Шевченко та інші з різних сторін розглядають 
системні питання розробки публічної політики у сфері забезпечення 
національної безпеки, окремі механізми забезпечення складових національної 
безпеки. Такою складовою є розробка стратегічної документації у сфері 
національної безпеки та зовнішньоекономічної безпеки в тому числі, оскільки в 
нинішніх складних умовах важливою є усестороння взаємодія України з 
іншими країнами, міжнародними організаціями, учасниками глобального 
простору саме в сфері економіки, розподілу ресурсів, підтримки конкуренції, 
укладення багатосторонніх угод та домовленостей. Все це обумовлює 
актуальність дослідження та мету публікації. 

Метою статті є аналіз основних стратегічних нормативно-правових 
документів України на предмет виокремлення в них загальних засад 
забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України. 
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Виклад основного матеріалу. Протягом 2020 – 2021 років у нормативно-
правовому полі публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки 
України відбулися суттєві зміни, пов’язані з розробкою та прийняттям 
стратегічних документів та планів щодо їх реалізації.  

Указом Президента України №392/2020 введено в дію рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про 
Стратегію національної безпеки України» [1]. Даний документ є базовим щодо 
визначення та розробки: 

1) пріоритетів національних інтересів України та забезпечення
національної безпеки, цілей та основних напрямів державної політики у сфері 
національної безпеки;  

2) поточних та прогнозованих загроз національній безпеці та
національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та 
внутрішніх умов; 

3) основних напрямів зовнішньополітичної та внутрішньополітичної
діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки; 

4) напрямів та завдань реформування й розвитку сектору безпеки і
оборони. 

Основними засадами, на яких ґрунтується Стратегія національної безпеки 
України, є [1]: 

стримування – розвиток оборонних і безпекових спроможностей для 
унеможливлення збройної агресії проти України; 

стійкість – здатність суспільства та держави швидко адаптуватися до змін 
безпекового середовища й підтримувати стале функціонування, зокрема 
шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх вразливостей; 

взаємодія – розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними 
партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їх державами-
членами, Сполученими Штатами Америки, прагматичне співробітництво з 
іншими державами та міжнародними організаціями на основі національних 
інтересів України. 

В свою чергу такий перелік базових засад створює передумови для 
реалізації пріоритетів національних інтересів України та забезпечення 
національної безпеки, зокрема: відстоювання незалежності і державного 
суверенітету; відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно 
визнаного державного кордону України; суспільний розвиток, насамперед 
розвиток людського капіталу; захист прав, свобод і законних інтересів 
громадян України; європейська і євроатлантична інтеграція. 

25 березня 2021 року Указом Президента України №121/2021 було 
введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про 
Стратегію воєнної безпеки України» [2]. В Стратегії зазначається, що «на 
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глобальному рівні основними аспектами воєнної безпеки є руйнування 
створеної після Другої світової війни системи міжнародної безпеки, 
підвищення рівня невизначеності і непередбачуваності безпекового 
середовища, яке характеризується: 

посиленням боротьби за ресурси та міждержавної конкуренції із 
застосуванням політико-дипломатичних, економічних, інформаційних, воєнних 
і гібридних інструментів, зокрема економічних важелів впливу, приватних 
військових компаній, регулярних військ без знаків розрізнення; 

загостренням конфліктів, спричинених етнічними, релігійними, 
міграційними, економічними та іншими чинниками; 

конкуренцією держав у сфері космічних, квантових, інформаційних, 
кібернетичних, гіперзвукових, біологічних, нано- та інших технологій, 
розробленням на їх основі систем озброєнь з використанням нових фізичних 
принципів, робототехніки та новітніх матеріалів, мілітаризацією 
навколоземного космічного простору; 

загрозами виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема спричинених 
епідеміями; 

поширенням міжнародного тероризму та злочинності, загрозою 
розповсюдження зброї масового ураження» [2]. 

Вищевикладені загрози Україні у воєнній сфері суттєвим чином 
впливають на забезпечення зовнішньоекономічної безпеки. Тому, вважаємо, що 
системне забезпечення національної безпеки є необхідною умовою реалізації її 
національних інтересів у різних сферах.  

В липні 2021 року Указом Президента України №448/2021 було введено в 
дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року 
«Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України» [3]. 

Метою зовнішньополітичної діяльності України визначено утвердження 
України у світі як сильної та авторитетної європейської держави, здатної 
забезпечити сприятливі зовнішні умови для стійкого розвитку і реалізації свого 
потенціалу, економіки та українського суспільства. Забезпечення незалежності і 
державного суверенітету України, відновлення її територіальної цілісності, 
протидія агресії Російської Федерації, курс на набуття повноправного членства 
в ЄС та в НАТО, просування українського експорту і залучення іноземних 
інвестицій, захист прав та інтересів громадян України за кордоном, 
утвердження позитивного іміджу України у світі є пріоритетними напрямами 
зовнішньополітичної діяльності [3]. 

Крім визначення основних положень в Стратегії зовнішньополітичної 
діяльності України:  

1. Проводиться аналіз зовнішнього середовища. Зокрема, в даному
документі вказано, що політика РФ сьогодні є основною загрозою для України і 
Європи. 
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2. Визначаються виклики та загрози.
3. Формують цілі зовнішньополітичної діяльності. Серед них варто

наголосити на актуальній меті для України: сприянню зовнішній торгівлі та 
інвестиціям. 

4. Вказуються напрями зовнішньополітичної діяльності України:
протидія агресії РФ політико-дипломатичними засобами;
зовнішньополітична діяльність щодо РФ;
європейська інтеграція;
євроатлантична інтеграція;
розбудова двосторонніх відносин. Відносини пріоритетного стратегічного

характеру та стратегічного партнерства; 
регіональне співробітництво; 
співробітництво з державами Індо-Тихоокеанського регіону, Центральної 

Азії та з регіональними організаціями; 
співробітництво з державами Близького Сходу та Африки; 
співробітництво з державами Латинської Америки; 
багатостороннє співробітництво. Глобальний вимір; 
багатостороннє співробітництво. Регіональний вимір; 
економічна дипломатія; 
публічна дипломатія; 
захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном; 
відносини із закордонними українцями. Зовнішня трудова міграція. 
Загалом, варто вказати на всеохоплюючий та усесторонній формат 

документу, який визначає межі та інструменти використання публічних 
механізмів у сфері зовнішньоекономічної безпеки України. 

Крім того, Указом Президента України № 347/2021 було введено в дію 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року 
«Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року» [4]. 

Зазначимо, що досить тривалий час в Україні питання забезпечення 
економічної безпеки перебували не на першому плані. Стратегію економічної 
безпеки було затверджено лише через 30 років від моменту визнання 
незалежності України.  

Стратегія економічної безпеки України визначає шляхи досягнення цілей 
і реалізації пріоритетів національних інтересів у сфері забезпечення 
економічної безпеки. Таким національним інтересам України відповідає сталий 
розвиток національної економіки, інтеграція України в європейський 
економічний простір, розвиток рівноправного взаємовигідного економічного 
співробітництва з іншими державами. 

В Стратегії економічної безпеки детально аналізуються складові 
економічної безпеки, серед яких важливе місце відводиться 
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зовнішньоекономічній безпеці. Зазначимо, що відповідно до даних, які 
наводяться у Стратегії, стан зовнішньоекономічної безпеки протягом 2010 - 
2019 років оцінювався як небезпечний. Попри відносне поліпшення окремих 
показників зовнішньоекономічної безпеки у 2019 році та першій половині 2020 
року низька конкурентоспроможність вітчизняного виробництва, значна частка 
сировини в структурі експорту товарів і попередня зосередженість на ринках 
пострадянських країн зумовлювали розбалансування зовнішньоекономічної 
діяльності в нестабільних умовах розвитку світової економіки, гібридної війни 
Російської Федерації проти України [4]. 

Основними викликами та загрозами у сфері зовнішньоекономічної 
безпеки є [4]: 

недостатні темпи диверсифікації торговельних потоків України для 
забезпечення її міцних конкурентних позицій на світовому ринку; 

суттєвий рівень частки торгівлі з Російською Федерацією в загальних 
обсягах торгівлі, а також використання цією державою економічних 
інструментів впливу з метою прийняття рішень, що суперечать основним 
національним економічним інтересам України; 

дисфункціональна структура торговельних потоків із превалюванням в 
експорті сировини, а в імпорті - високотехнологічної продукції; 

високий рівень імпортозалежності економіки; 
збільшення кількості протекціоністських заходів, які застосовують 

іноземні держави, зокрема, щодо українських товарів (високий рівень ставок 
митних тарифів, інших митних зборів, платежів, а також використання 
нетарифних бар'єрів - сертифікація, дозволи, ліцензії тощо); 

нерозвиненість зовнішньоторговельної інфраструктури, недостатній 
рівень інституційної спроможності для представлення торговельних інтересів 
України у рамках діяльності міжнародних торговельних організацій, зокрема 
Світової організації торгівлі (далі - СОТ); 

існуючий стан доступу товарів та послуг на ринок ЄС, що вимагає 
якнайшвидшого перегляду положень Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони (далі - Угода про 
асоціацію між Україною та ЄС); 

ризики обмеження експорту в разі введення нових вуглецевих податків 
для українських товарів. 

Поряд з тим, Стратегією визначено завдання у сфері 
зовнішньоекономічної безпеки на період до 2025 року та механізми реалізації 
завдань у сфері забезпечення економічної безпеки.  

Крім цих стратегічних документів, що визначають напрями та механізми 
забезпечення зовнішньоекономічної безпеки, у нормативному полі діють: 
Стратегія інформаційної безпеки, Стратегія біобезпеки та біологічного захисту, 
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Стратегія кібербезпеки, Національна економічна стратегія на період до                 
2030 року, Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність» та інші.  

Отож, вітчизняний нормативно-правовий простір наповнюється базовими 
стратегічними документами, які відповідно до сучасних загроз та викликів 
закладають основи формування пріоритетів та національних цілей розвитку 
економічної системи України на міжнародній арені. 

Висновки. Проведене дослідження стратегічних нормативно-правових 
документів у сфері національної безпеки України дозволяє зробити наступні 
висновки. 

Протягом декількох останніх років в законодавчому полі України велася 
активна робота щодо розробки або удосконалення правових актів, що 
регулюють питання забезпечення як національної безпеки загалом, так і 
окремих її складових. Таким чином було прийнято нову Стратегію національної 
безпеки, розроблено Стратегію воєнної безпеки, вперше в історії України 
прийнято Стратегію економічної безпеки. Можна впевнено стверджувати, що 
українська влада взяла курс на змістовне наповнення тих питань, які є 
основоположними для функціонування держави та забезпечення її 
суверенітету.  

При аналізі вказаних стратегій встановлено, що особлива увага 
приділяється відносинам України з РФ, яка в стратегіях визнається головною 
загрозою національній безпеці України. Тому, більшість задач, які ставила 
перед собою українська влада в 2020-2021 рр. була пов’язана із проблематикою 
вирішення збройного конфлікту з РФ. Сучасна система публічного управління 
України, після 24 лютого 2022 року до сьогодення ставить перед собою 
завдання завершенням бойових дій та досягнення перемоги України. 

В подальшому наукові розвідки можна зосередити на питаннях шляхів 
реалізації вказаних стратегій, їх детальному аналізі та пошукові механізмів 
нейтралізації реальних загроз у сфері зовнішньоекономічної безпеки.  
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УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

Анотація. Удосконалення процесу управління персоналом в системі 
державної служби передбачає активне використання цифрових технологій на 
всіх етапах управлінської діяльності. Реформування системи державної служби 
України можливе за умови здатності цієї системи до сприйняття викликів 
зовнішнього середовища, адекватного, швидкого та ефективного 
пристосування до них. Цифровізація, як складова концепції діджиталізації в 
сучасному суспільстві, є одним із реальних і невідворотніх викликів, з яким 
зіштовхується сучасна система державної служби України. З цієї позиції 
упровадження цифрових технологій є важливою складовою процесу 
цифровізації, яка суттєво впливає на усі сфери суспільно-політичного, 
економічного та адміністративного життя країни. 

Зважаючи на високий рівень використання цифрових технологій у 
повсякденній управлінській діяльності державних службовців, а також на той 
факт, що сучасні ІТ-технології стають дедалі складнішими, різноманітнішими 
та розвиваються швидкими темпами, стає переконливою і нагальною вимога 
щодо постійного підвищення рівня власної цифрової компетентності 
державних службовців для належного втілення цифрових змін. 

Упровадження цифрових технологій у процес управління персоналом в 
системі державної служби можливе за умови адекватного, виваженого 
нормативно-правового супроводу, а також – якісної кваліфікаційної підготовки 
державних службовців, що здатні будуть успішно і доречно використовувати 
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можливості, які відкривають сучасні ІТ-технології, зокрема: забезпечення 
електронного обміну інформацією між державними органами; покращення 
показників результативності та ефективності діяльності державних органів; 
підвищення прозорості та відкритості інформації про людські ресурси в 
державних органах тощо. 

Ключові слова: управління персоналом, система державної служби, 
державні службовці, цифровізація, цифрова компетентність державних 
службовців, цифрові технології.  
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HR IN THE CIVIL SERVICE SYSTEM OF UKRAINE 
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

Abstract. Improving the personnel management process in the civil service 
system involves the active use of digital technologies at all stages of management 
activity. Reforming the civil service system of Ukraine is possible under the 
condition of this system's ability to perceive the challenges of the external 
environment, adequate, quick and effective adaptation to them. Digitization, as a 
component of the concept of digitalization in modern society, is one of the real and 
inevitable challenges that the modern civil service system of Ukraine faces. From this 
point of view, the introduction of digital technologies is an important component of 
the digitalization process, which significantly affects all spheres of the country's 
socio-political, economic and administrative life. 

Considering the high level of use of digital technologies in the day-to-day 
management activities of civil servants, as well as the fact that modern IT 
technologies are becoming more and more complex, diverse and developing at a fast 
pace, there is a compelling and urgent demand for the continuous improvement of the 
level of digital competence of civil servants in order to proper implementation of 
digital changes. 
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The introduction of digital technologies into the process of personnel 
management in the civil service system is possible under the condition of adequate, 
balanced regulatory and legal support, as well as high-quality qualification training of 
civil servants who will be able to successfully and appropriately use the opportunities 
that modern IT technologies open, in particular: ensuring electronic exchange of 
information between state bodies; improving performance and efficiency indicators 
of state bodies; increasing the transparency and openness of information about human 
resources in state bodies, etc. 

Keywords: personnel management, civil service system, civil servants, 
digitalization, digital competence of civil servants, digital technologies. 

Постановка проблеми. Сучасним трендом системи державної служби є 
активний процес впровадження цифрових технологій, який супроводжується 
якісною підготовкою нової генерації державної службовців. Це обумовлює 
необхідність формування та запровадження інноваційних підходів до процесу 
управління персоналом, адже саме людський ресурс виступає важливим 
фактором подальшого розвитку усієї системи державної служби зокрема, і 
української держави – у цілому. 

Реформування системи державної служби України можливе за умови 
здатності цієї системи до сприйняття викликів зовнішнього середовища, 
адекватного, швидкого та ефективного пристосування до них, на основі 
ретельного аналізу загроз та можливостей, врахуванні кризових явищ, 
акумуляції та використання дієвих механізмів та інструментів управління 
системою, постійного моніторингу та прогнозуванню подальших дій. 

Цифровізація, як складова концепції діджиталізації в сучасному 
суспільстві, є одним із реальних і невідворотніх викликів, з яким зіштовхується 
сучасна система державної служби України. Сучасні трансформаційні процеси 
управління персоналом визначають нові тенденції та відкривають нові 
можливості для запровадження інновацій в умовах цифровізації. Саме цифрові 
технології суттєво впливають на усі структурні елементи системи державної 
служби та спрямовані на покращення відносин з громадянами-отримувачами 
адміністративних послуг, удосконалення внутрішніх управлінських процесів у 
середині конкретного структурного підрозділу органу публічної влади, 
здійснюють позитивний вплив на швидкість та якість прийняття управлінських 
рішень, унормовують систему документообігу, удосконалюють горизонтальні 
та вертикальні управлінські взаємозв’язки у зазначеній системі тощо. 

Констатуючи той факт, що впровадження цифрових технологій у систему 
державної служби у сфері управління персоналом сприяє вже на сьогодні її 
удосконаленню, слід зазначити, що існує низка проблем, які потребують 
вирішення: правового та інституційного унормування процесу цифровізації на 
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рівні конкретних органів публічної влади, визначення необхідних нових 
цифрових компетенцій державних службовців, які є суттєво необхідними для 
виконання їх управлінських функцій у сучасних реаліях та становлять основу 
конкурентноспроможності на специфічному ринку державної служби, 
вироблення певного алгоритму дій подальшого упровадження цифрових 
технологій у повсякденну управлінську практику діяльності державних 
службовців. Саме ці проблемні зони потребують більш детального розгляду та 
аналізу для подальшого формування пропозицій щодо вдосконалення процесу 
управління персоналом у системі державної служби в сучасних умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень та 
публікацій засвідчив, що проблема удосконалення процесу управління 
персоналом в системі державної служби на сьогодні достатньо висвітлена у 
наукових публікаціях таких вітчизняних дослідників, як: Г. Дмитренко, 
Т. Гречко, В. Жуковська, Т. Королюк, Н. Обушна, Л. Прудиус, О. Руденко, 
К. Січкаренко, А. Пустоварова, О. Тищенко, С. Хаджирадєва, В. Яровий та 
інших. 

Так, науковці Т. Королюк та О. Тищенко визначають, що основні 
проблеми розвитку державної служби пов’язані із невідповідністю державної 
кадрової політики сучасним вимогам інформатизації, глобалізації та 
європеїзації, що обумовлює низький рівень професіоналізму державних 
службовців, вмотивованості, відкритості та прозорості, подолати які неможливо 
без реформування системи управління персоналом у сфері державної служби, а 
тому на основі грунтовного аналізу зарубіжних практик у цьому напрямку, 
пропонують шляхи удосконалення системи управління персоналом в 
державних органах у розрізі забезпечення рівного та відкритого доступу 
громадян до державної служби, підвищення мотивації, професіоналізму, 
ефективності та відповідальності державних службовців, якості надання 
адміністративних послуг, подолання бюрократії та корупції [1]. 

Науковці С. Хаджирадєва, Т. Гречко, А. Пустоваров, розглядаючи 
процес управління персоналом у системі державної служби, зазначають, що 
розвиток технологій як способів трансформації речовини, енергії та 
інформації є основним детермінантом якісних характеристик систем 
управління. Зокрема, процесний менеджмент є системою управління, 
адекватною завданням високотехнологічних галузей п’ятого технологічного 
устрою (чи Індустрії 3.0), яка відповідає наступним характеристикам: розгляд 
діяльності як ієрархії процесів, впровадження в структуру управління 
менеджерів і власників процесу, орієнтацією управління на кінцевий вимірний 
результат, виражений в термінах ефективності процесів [2]. 

Важливі аспекти впровадження цифровізації у сфері публічного 
управління висвітлюють такі українські учені, як: Т. Барановська, 
Л. Сметаніна, І Сопілко, С. Чукут, О. Панкратова та ін. Сферою досліджень 
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науковців О. Кіпішинової та О. Сметаніної є новітні тренди та особливості 
управління персоналом в умовах глобальної цифровізації суспільства та 
уточнення сутності поняття «цифровізація» в сфері управління персоналом в 
органах виконавчої влади [3]. Дослідники І. Сопілко та В. Крутась надають 
авторське визначення інтегрованої інформаційної системи управління 
персоналом (людськими ресурсами) на державній службі [4]. Таким чином, 
зважаючи на актуальність наукової теми, питання цифровізації управління 
персоналом в системі державної служби потребує подальшого дослідження та 
уточнення, особливо в умовах ризиків та кризових явищ, які спостерігаються на 
сучасному етапі.  

Мета статті полягає у дослідженні процесу персоналу в системі 
державної служби в умовах цифровізації та визначені можливих шляхів щодо 
його удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Системне реформування державної служби в 
Україні розпочалося із підписання Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 р. [5], яке було 
задеклароване, як одна із обов’язкових умов щодо залучення України до 
європейської спільноти. Що є цілком закономірним, адже саме від професійно-
кваліфікаційних характеристик сучасних державних службовців, дотримання 
ними європейських стандартів державної служби залежать швидкість 
впровадження задекларованих галузевих та секторальних змін, якість 
ухвалених управлінських рішень, які суттєво впливають і впливатимуть у 
подальшому на рівень життя громадян. Слід зазначити, що сьогодні існує низка 
проблем розвитку державної служби, пов’язаних із недостатнім рівнем 
професіоналізму державних службовців, вмотивованості, відкритості та 
прозорості, подолати які неможливо без реформування системи управління 
людськими ресурсами, отже, як зазначає науковець С. Зелінський, назріла 
«нагальна потреба у зміні управлінської парадигми у сфері державної кадрової 
політики, розробці моделі дієвої кадрової системи, впровадженні нових 
кадрових технологій» [6]. 

Реформування системи державної служби в Україні супроводжується 
ухваленням та реалізацією цілої низки важливих нормативно-правових актів, 
які унормовуюють процес проходження державної служби, сприяють 
підвищенню статусності посади державного службовця України, слугують 
створенню позитивного іміджу та закріпленню високого репутаційного реноме 
в українському громадянському суспільстві, а також формують нові 
кваліфікаційно-етичні стандарти, що є необхідним для подальшого 
удосконалення усієї системи. 

Так, ухвалення нової редакції Закону України «Про державну службу» у 
2015 році, фактично, дало поштовх для повного переосмислення місця, мети, 
ролі та функцій державної служби загалом та державних службовців – зокрема. 
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Закон задекларував максимальне наближення до європейських стандартів у 
зазначеній системі, які прослідковуються як у новому визначенні категорій 
посад державної служби, так і у формулюванні прав та обов’язків державного 
службовця, функцій органів системи управління державною службою, 
особливості системи оплати праці, заохочення і соціальних гарантій, 
проведенні конкурсного відбору на посаду, дисциплінарної та матеріальної 
відповідальності державних службовців та інших особливостях [7]. 

У 2015 р. було ухвалено Стратегію реформування державної служби та 
служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року 
та затвердження плану заходів щодо її реалізації (втратила чинність 19.05.2020 
на підставі 366-2020-п), яка спрямована на підвищення якості роботи посадових 
осіб публічного управління, оптимізацію функцій інститутів державної влади, 
розподіл повноважень і сфер відповідальності шляхом розмежування 
політичних посад та посад державних службовців, забезпечення рівного 
доступу громадян до державної служби шляхом проведення відкритого 
конкурсу на зайняття вакантних посад, формування ефективної системи 
управління людськими ресурсами на державній службі, встановлення прозорої 
моделі оплати праці [8]. 

У 2016 році Стратегією реформування державного управління України 
визначено 5 пріоритетів: стратегічні засади реформування державного 
управління; стратегічне планування, координація формування і реалізації 
політики; державна служба та управління людськими ресурсами; підзвітність - 
організація, прозорість, нагляд; адміністративні процедури, адміністративні 
послуги та електронне урядування. Метою стратегії у контексті пріоритету 
«Державна служба та управління людськими ресурсами» є побудова 
професійної, доброчесної, політично нейтральної і орієнтованої на громадян 
державної служби, а одним із складових реформи є створення інтегрованої 
інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі 
шляхом забезпечення підвищення ефективності та прозорості державної 
служби шляхом автоматизації процесів, систем управління людськими 
ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 
Зазначений аспект, фактично, декларує широке запровадження ІТ-технологій у 
системі управління персоналом на державній службі, що і є сутністю поняття 
«цифровізація» [9]. 

Ухвалена у 2021 році Стратегія реформування державного управління 
України  на 2022-2025 роки, метою якої є побудова в Україні спроможної 
сервісної та цифрової держави, яка забезпечує захист інтересів громадян на 
основі європейських стандартів та досвіду, пролонгувала процес 
впровадження інтегрованої інформаційної системи управління людськими 
ресурсами в державних органах (HRMIS), яка уможливила оперативний 
прозорий моніторинг чисельності працівників органів державної влади і 
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фонду оплати праці та в подальшому замінити подібні інформаційні системи в 
таких органах [10]. 

На основі розглянутих вище нормативно-правових актів можемо 
констатувати, що протягом 2015-2021 років відбулася певна інтеграція 
можливостей цифрових технологій у систему державної служби в аспекті 
удосконалення процесу управління персоналом. Впровадження інформаційної 
системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS), яке 
було започатковане Національним агентством з питань державної служби 
України, фактично запустив процес автоматизації систем управління 
людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій [13]. Це дозволить: забезпечити електронний обмін інформацією 
між державними органами; покращити показники результативності та 
ефективності діяльності державних органів; підвищити прозорість і 
відкритість інформації про людські ресурси в державних органах; узагальнити 
інформацію про людські ресурси, що сприяє ефективному обміну 
інформацією між усіма державними органами; підвищити продуктивність 
робочого процесу за рахунок швидкої обробки даних, поліпшити робоче 
середовище, зменшити рівень дублювання робіт і автоматизації процедур; 
поліпшити процес прийняття рішень за результатами аналітичної звітності 
інформаційної системи; забезпечити отримання інтегрованої, точної 
інформації про державних службовців та інших працівників державних 
органів; підвищити продуктивність за рахунок підвищення рівня автоматизації 
певних процесів і процедур в галузі управління людськими ресурсами в 
державних органах; удосконалити робочі процеси і процедури, що дасть змогу 
більше часу займатися стратегічними завданнями аналізу і планування; 
підвищити ефективність та зменшити час обробки, виконання особливо 
оперативних функцій за рахунок використання сучасних інформаційних 
технологій; підвищити рівень централізованого збору інформації, що 
сприятиме аналізу та формуванню статистичних звітів, що стосуються 
управління людськими ресурсами; підвищити мотивацію та продуктивність; 
використовувати зручну і гнучку в роботі інформаційну систему; для 
громадськості: забезпечити прозорість і доступність інформації про людські 
ресурси та фонд оплати праці в державних органах; проводити моніторинг та 
контроль результативності діяльності державних службовців [13]. 

Погоджуючись із трактуванням науковців поняття «цифровізація 
управління персоналом в органах публічної влади» як переходом державних 
органів на цифрові платформи управління людськими ресурсами, слід 
акцентувати увагу на тому, що із збільшенням темпів розвитку цифрових 
технологій, впровадженням інноваційних рішень у всіх сферах публічного 
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управління, виникає необхідність у підвищенні якості підготовки державних 
службовців для створення можливості удосконалення системи державної 
служби відповідно до сучасних реалій повноцінного функціонування цифрової 
держави. Зважаючи на високий рівень використання цифрових технологій у 
повсякденній управлінській діяльності державних службовців, а також на той 
факт, що сучасні ІТ-технології стають дедалі складнішими, різноманітнішими 
та розвиваються швидкими темпами, стає переконливою і нагальною вимога 
щодо постійного підвищення рівня власної цифрової компетентності 
державними службовцями для належного втілення цифрових змін, яка включає 
в себе не лише вміння використовувати комп’ютерні засоби в професійній 
діяльності, а й відповідати викликам кібер-ризиків, уникати небезпек в 
цифровому просторі, зберігати конфіденційні дані, вміти ефективно 
впроваджувати електронні послуги для громадян та вирішувати проблемні 
ситуації за допомогою цифрових технологій.  

Цифрова компетентність державних службовців визначається як 
динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 
інших особистих якостей у сфері інформаційно-комунікаційних та цифрових 
технологій, що визначає здатність управлінця успішно соціалізуватися, 
провадити професійну управлінську діяльність, а також – подальше підвищення 
кваліфікації із використанням таких технологій. 

Науковці пропонують різні підходи до класифікації знань, умінь, навичок, 
які є складовими цифрової компетентності державних службовців (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Підходи до класифікації складових цифрової компетентності 

державних службовців 

Автори : В. Куйбіда, О. Петроє, 
Л. Петроє, Г. Андрощук [11] 

Автори: S.Hunnius, B Paulowitsch, 
T. Schuppan [12]

Сфери 
використання 

Сутність Назва навички Сутність 

Інформація та 
вміння працювати 
з даними 

перегляд, пошук, 
відфільтровування, 
редагування 
цифрового контенту 

Технічні всі навички, пов’язані з ІТ 
(основи, стратегія та 
дизайн інформаційних 
систем). 

Комунікація та 
співробітництво 

взаємодія між 
державними 
інститутами, 
громадськістю за 
допомогою 
оцифрованих 
технологій 

Соціально-
технічні 

знаходяться на межі між 
технічними системами та 
людьми, поєднуючи їх, 
наприклад, ключові вимоги 
щодо впливу 
ІТ/електронного уряду 
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Створення 
цифрового 
контенту 

обробка, розробка, 
програмування 

Організаційні інтеграція ІТ/е-уряду, 
організаційних структур та 
управління процесами 

Безпека захист персональних 
даних і 
конфіденційність у 
мережевому просторі 

Управлінські ділові та управлінські навички 
в контексті ІТ/е-уряду 

Політико-
адміністративні 

стосуються контексту, в якому 
працює ІТ/е-уряд, таких як 
правові умови та політика 

Важливо усвідомлювати, що цифрові компетенції державних службовців – 
це бажаний рівень кваліфікації, який допомагає формувати цілісну, ціннісно-
орієнтовану, унормовану основу для удосконалення системи державної служби 
у подальшому.  

Із метою підвищення цифрової грамотності державних службовців, а 
також удосконалення здатності ефективно та безпечно використовувати сучасні 
цифрові технології в роботі, Міністерством цифрової трансформації України 
було оголошено листопад 2021 року «Місяцем цифрової грамотності», який 
проходив у межах національного проєкту «Дія. Цифрова освіта». Державним 
службовцям було запропоновано долучитися до цієї кампанії та пройти 
навчання на платформі «Дія. Цифрова освіта» і переглянути наступні освітні 
серіали: «Цифрові юристи» (https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-lawyers), 
«Цифрові юристи 2.0.» (https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-lawyers), «Основи 
кібергігієни» (https://osvita.diia.gov.ua/courses/cyber-hygiene), «Кіберняні» 
(https://osvita.diia.gov.ua/courses/cybernanny), «Медіаграмотність в часи 
пандемії» (https://cutt.ly/STsw6aZ), окрім того, була надана можливість пройти 
тестування на цифрову грамотність «Цифрограм для громадян» 
(https://osvita.diia.gov.ua/digigram). За результатами проведеного «Місяця 
цифрової грамотності» Міністерство цифрової трансформації України 
планувало опублікувати опублікує рейтингову долученість кожного 
міністерства та їх активності в плані навчання цифровій грамотності.  

Важливу роль у розвитку та закріплені цифрових компетенцій відіграє 
система формування та розміщення державного замовлення на підготовку та 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування, що є невід’ємним компонентом удосконалення системи державної 
служби та здійснюється закладами освіти, установами, організаціями, які мають 
право надавати відповідні освітні послуги, незалежно від форми власності. 

Так, протягом 2021 року у  Центрі підвищення кваліфікації кадрів 
(ЦПКК) Навчально-наукового інституту публічної служби та управління 
Національного університету «Одеська політехніка» більше 300-х публічних 
службовців категорій «Б» та «В» Одеського регіону мали можливість 
підвищити рівень цифрових компетенцій за допомогою низки загальних 
короткострокових програм підвищення кваліфікації державних службовців за 
темами: «Сервіси Google для публічних службовців. Цифрові комунікації. 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-lawyers
https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-lawyers
https://osvita.diia.gov.ua/courses/cyber-hygiene
https://osvita.diia.gov.ua/courses/cybernanny
https://cutt.ly/STsw6aZ
https://osvita.diia.gov.ua/digigram
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«Держава в смартфоні»; «Впровадження інструментів діджиталізації в місцевих 
державних адміністраціях»; «Управлінські технології в органах публічної 
влади»; «Організація діловодства та архівної справи в державному органі. 
Робота в системі електронного документообігу».  

Таким чином, впровадження цифрових технологій у процес управління 
персоналом в системі державної служби можливе за умови адекватного, 
виваженого нормативно-правового супроводу, а також – якісної кваліфікаційної 
підготовки державних службовців, які здатні будуть успішно і доречно 
використовувати можливості, які відкривають сучасні ІТ-технології: 
забезпечення електронного обміну інформацією між державними органами; 
покращення показників результативності та ефективності діяльності державних 
органів; підвищення прозорості та відкритості інформації про людські ресурси 
в державних органах. Упровадження цифрових технологій сприятиме 
створенню умов для здійснення відкритого, прозорого та ефективного 
управління персоналом в системі державної служби, враховуючи специфіку 
управлінських функцій та меж владних повноважень різних категорій 
державних службовців: керівників державних органів; фахівців служб 
управління персоналом; державних службовців та інших працівників 
державних органів (табл. 2.). 

Таблиця 2. 
Аспекти удосконалення процесу управління персоналом в системі 

державної служби на основі впровадження цифрових технологій 

Керівники державних 
органів 

Фахівці служб управління 
персоналом Державні службовці 

Ефективний обмін 
інформацією між усіма 
державними органами  

Швидке отримання інтегрованої, 
точної інформації про 
державних службовців та інших 
працівників державних органів 

Налагодження ефективного 
обміну інформацією між 
державними органами 

Підвищення 
продуктивності робочого 
процесу за рахунок 
швидкої обробки даних 

Підвищення продуктивності за 
рахунок автоматизації певних 
процесів і процедур в галузі 
управління людськими 
ресурсами в державних органах 

Забезпечення самостійної 
перевірки статусу кожної 
виконаної операції та 
самостійне формування 
необхідних звітів 

Зменшення рівня  
дублювання робіт і 
автоматизації 
управлінських процедур; 

Підвищення рівня централізованого 
збору інформації, що сприятиме 
аналізу та формуванню  
статистичних звітів 

Підвищення мотивації та 
продуктивності щоденної 
управлінської праці 

Спрощення процесу 
прийняття рішень за 
результатами аналітичної 
звітності інформаційної 
системи 

Вивільнення часу для 
стратегічного аналізу та 
планування у сфері управління 
персоналом установи 

Забезпечення прозорості та 
доступності інформації про 
людські ресурси та фонд 
оплати праці в державних 
органах 
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Слід зазначити, що досягнення позитивних результатів процесу 
впровадження цифрових технологій в управління персоналом в системі 
державної служби можливе за певних умов: гарантування простоти, дієвості та 
зручності в роботі для користувача інформаційної системи і формування 
максимально зручного інтерфейсу для полегшення процесу освоєння 
інструментів самообслуговування; забезпечення високого рівня безпеки 
інформаційної системи та виконання вимог щодо сертифікації інформаційної 
системи для забезпечення її безпеки; забезпечення захисту інформації, 
включаючи персональні дані, в інформаційній системі згідно із законодавством; 
впровадження інформаційної системи в трьох ключових вимірах: 
функціональному (організаційні структури, функції та процеси управління 
людськими ресурсами); інституціональному (перелік посад в державних 
органах); технічному (вимоги функціонування інформаційної системи в 
зазначених функціональному та інституціональному вимірах та вимоги щодо 
захисту інформації); забезпечення організації перенесення нерелевантних даних 
з управління людськими ресурсами до архіву даних [13]. 

Висновки. Цифрові технології позитивно впливають на процес 
управління персоналом в системі державної служби, забезпечуючи якісну зміну 
всієї моделі управління: від стратегії розвитку установи, органу – до 
послідовної цифровізації рутинних повсякденних управлінських процесів. 
Успішні приклади цифровізації в системі публічної служба можуть слугувати 
стимулюючим прикладом як для всієї системи публічного управління (суттєвим 
елементом якого є державна служба), так і для громадянського суспільства, 
будучи дороговказом того, яким чином потрібно використовувати переваги 
«цифрового» світу: мобільних, соціальних, «хмарних» технологій, «інтернету 
речей» та технологій аналізу даних, потенціал яких здатен бути рушійною 
силою для зміни та удосконалення всієї системи, привносячи певну 
реактивність у обміні інформації, створенні нового інформаційного контенту, 
ухваленні управлінських рішень, наповненні ціннісними характеристиками 
кожен управлінський процес. Упровадження цифрових технологій у процес 
управління персоналом в системі державної служби можливе за умови 
адекватного, виваженого нормативно-правового супроводу, а також – якісної 
кваліфікаційної підготовки державних службовців, які здатні будуть успішно і 
доречно використовувати можливості, які відкривають сучасні ІТ-технології: 
забезпечення електронного обміну інформацією між державними органами; 
покращення показників результативності та ефективності діяльності державних 
органів; підвищення прозорості та відкритості інформації про людські ресурси 
в державних органах. Інструментами удосконалення процесу управління 
персоналом в системі державної служби на основі впровадження цифрових 
технологій є такі:   
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– оптимізація управлінських процесів на усіх рівнях та скорочення
часових та фінансових витрат; 

– раціональне використання наявних та новонадбаних цифрових
компетенцій усіх учасників процесу; 

– удосконалення існуючої інфраструктури;
– інтегроване управління на основі планування та звітності;
– запровадження інноваційних методів управління персоналом з

урахуванням кращого зарубіжного досвіду та особливостей його адаптації до 
вітчизняних реалій; 

– розробка національної стратегії щодо формування цифрових навичок
державних службовців на основі відповідних стратегій країн ЄС. 

Однак для ефективного використання цифрових технологій суб’єкти 
повинні постійно впроваджувати нові ІТ-технології, тестувати їх і 
використовувати отримані результати з метою максимальної адаптації до 
змінних у зовнішньому і внутрішньому середовищі та граничної готовності до 
виконання нових завдань і постійного моніторингу вже досягнутих результатів. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Анотація. У статті обґрунтовані сучасні аспекти оцінювання 
ефективності екологічної безпеки України. Зазначено, що екологічна безпека – 
це найважливіший статус безпеки життєво важливих екологічних інтересів 
людини, насамперед її прав на чисте, здорове, захищене, сприятливе 
навколишнє природне середовище для життєдіяльності, що виникає при 
досягненні збалансованого співіснування довкілля та господарської діяльності 
людини, коли рівень навантаження на довкілля не перевищує її здатності до 
самовідновлення. Основною метою екологічної безпеки є досягнення сталого 
розвитку зі створенням сприятливого та чистого довкілля, та проживання, а 
також комфортних умов для відтворення населення, забезпечення охорони 
природних ресурсів та біорізноманіття, уникнення техногенних аварій та 
катастроф.  

У статті класифіковані види екологічної безпеки, зокрема: глобальний, 
регіональний, локальний. Зазначено, що показники ефективності екологічної 
безпеки у різних видах такої безпеки – різні. 

Зазначено, що загальноприйнятої «шкали» вимірювання та оцінювання 
екологічної безпеки на сьогодні поки що не існує. Це є прямим наслідком 
недостатнього розвитку самої концепції екологічної безпеки. Ми вважаємо, що 
в основі концепції екологічної безпеки має лежати методологія, що включає: 
телеологію (тобто цілепокладання) екологічної безпеки, що забезпечує 
формування цілей різного рівня, їх структуризацію та взаємозв'язок (правильне 
визначення цілей зумовлює ефективність як політики, і стратегії); розробку 
стратегії реалізації екологічної безпеки; постулювання основних принципів 
екологічної безпеки; визначення індикаторів досягнення цілей екологічної 
безпеки (за якими ознаками можна будувати висновки про рух до мети); 
визначення міри досягнення цілей екологічної безпеки, розробка критеріїв 
оцінки ефективності досягнення цих цілей; розробку принципів прийняття 
рішень під час реалізації цілей екологічної безпеки;  розробку принципів оцінки 
невірно прийнятого рішення при реалізації цілей екологічної безпеки. 
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MODERN ASPECTS OF ASSESSING THE EFFICIENCY OF 
ENVIRONMENTAL SAFETY IN UKRAINE 

Abstract. The article substantiates modern aspects of evaluating the 
effectiveness of ecological security of Ukraine. The author states that ecological 
safety is the most important status of the safety of the vital ecological interests of a 
person, first of all, his rights to a clean, healthy, protected, favorable natural 
environment for life, which arises when a balanced coexistence of the environment 
and human economic activity is achieved, when the level of stress on the 
environment does not exceed its capacity for self-healing. The main goal of 
ecological security is to achieve sustainable development with the creation of a 
favorable and clean environment, and living, as well as comfortable conditions for 
the reproduction of the population, ensuring the protection of natural resources and 
biodiversity, avoiding man-made accidents and disasters. 

The article classifies types of environmental security, in particular: global, 
regional, local. It is noted that the indicators of the effectiveness of environmental 
safety in different types of such safety are different. 

It is noted that a generally accepted "scale" for measuring and evaluating 
environmental safety does not yet exist. This is a direct consequence of insufficient 
development of the very concept of environmental safety. We believe that the 
concept of environmental safety should be based on a methodology that includes: 
teleology (that is, goal setting) of environmental security, which ensures the 
formation of goals of different levels, their structuring and interconnection (the 
correct definition of goals determines the effectiveness of both policies and 
strategies); development of a strategy for the implementation of environmental 
safety; postulating the basic principles of environmental safety; determination of 
indicators for achieving environmental safety goals (on the basis of which signs one 
can draw conclusions about progress towards the goal); determination of the degree 
of achievement of environmental safety goals, development of criteria for evaluating 
the effectiveness of achieving these goals; development of decision-making 
principles during the implementation of environmental safety goals; development of 
the principles of assessment of an incorrectly made decision in the implementation of 
environmental safety goals. 
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Постановка проблеми. У сучасний період екологічні проблеми у 
глобальному масштабі, такі як трансформація кліматичних умов, витончення 
шару озону в атмосфері, проблеми пустелі, скорочення біорізноманіття тощо, 
мають у своїй основі економічну складову і безпосередньо пов'язані з 
найважливішою проблемою, яка стоїть перед будь-якою державою – із 
забезпеченням її безпеки. 

Глобалізація, як процес, що активно протікає у всіх без винятку областях 
міжнародних відносин, безпосередньо впливає на формулювання глобальної 
безпеки у її понятті. Так, міжнародне експертне співтовариство, зокрема, 
пояснює зміщення базових акцентів, присутніх на концептуальному рівні 
проблем, пов'язаних з безпекою у глобальному форматі, зростаючим впливом 
на всі сфери життєдіяльності сучасного суспільства з боку таких явищ, як 
економічні та фінансові кризи, наркобізнес та організована, транснаціональна 
злочинність, перенаселеність, природні катаклізми, масова міграція населення, 
лімітування природних ресурсів та ін. 

Водночас, екологічна безпека актуалізується у зв’язку з воєнними діями 
та повномасштабним вторгненням росії на територію України, адже активні 
бойові дії, які шкодять навколишньому середовищу, стану природних лісів, 
життєдіяльності дикої природи, а також пошкодження атомних АЕС можуть 
призвести до непоправних наслідків не тільки на території України, а й на 
планеті в цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Система екологічної безпеки, 
показники екологічної безпеки галузей промисловості, підприємств, сучасні 
аспекти вимірювання екологічної безпеки в певних населених пунктах, 
визначення екологічних ризиків та небезпек тощо фрагментарно аналізують 
науковці з різних галузей знань, у тому числі: економісти, соціологи, 
правознавці, фахівці з державного управління, зокрема: М. Адаменко, В.Бакай, 
А. Гетьман, В. Дудюк, М.Євдомаха, О. В. Жмурик, Заржицький, О. Крамная, 
О. Палієнко, О. Половян, Н. Реймерс, В. Селіванов, Б. Скиннер, А. Урсул, 
М. Хилько, А. Хуршудов, та ін. Зазначені автори аналізують поняття 
«екологічна безпека», «екологічні ризики», теоретико-методичні й практичні 
положення щодо шляхів досягнення екологічної безпеки, методи економічного 
регулювання екологічної безпеки. Разом з тим, відсутні системні дослідження 
сучасних аспектів оцінювання ефективності екологічної безпеки України. 

Метою статті є здійснення системного аналізу сучасних аспектів 
оцінювання ефективності екологічної безпеки України. 
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Виклад основного матеріалу. Враховуючи те, що експертне та наукове 
співтовариство на даний час активно обговорює проблематику глобальної 
безпеки, обумовленою екологічними обставинами, формулюючи такі поняття, 
як «охорона довкілля», а також «екологічна безпека» різними визначеннями. 
При цьому поняття «екологічна безпека» розглядається в трьох основних 
аспекти: по-перше, захист та охорона навколишнього середовища від наслідків 
життєдіяльності людини, у всіх її проявах, включаючи дії, орієнтовані на 
лімітування використання ресурсів природного походження та її забруднення, 
формування різних природоохоронних та заповідних зон та територій, 
збереження та реставрація біологічного розмаїття рослинного та тваринного 
світу; по-друге, структурна та якісна трансформація господарської діяльності 
суспільства з метою забезпечення його сталого розвитку, що включає, серед 
іншого, раціональне використання природних і техногенних ресурсів, а також 
створення механізмів, що забезпечують баланс між запитами суспільства та 
можливостями, зокрема. перспективними, біосферними; по-третє, управління 
ризиками екологічного характеру, обумовленими техногенними аваріями чи 
природними катастрофами, і навіть глобальними чи локальними міжнародними 
конфліктами. 

На нашу думку, екологічна безпека – це найважливіший статус безпеки 
життєво важливих екологічних інтересів людини, насамперед її прав на чисте, 
здорове, захищене, сприятливе навколишнє природне середовище для 
життєдіяльності, що виникає при досягненні збалансованого співіснування 
довкілля та господарської діяльності людини, коли рівень навантаження на 
довкілля не перевищує її здатності до самовідновлення. У поняття екологічної 
безпеки включено, як система регулювання, так і система управління, яка дає 
нам знати точний прогноз і не допустити екологічних проблем. А у випадку 
виникнення надзвичайних ситуацій – ліквідувати наслідки. 

Існує три види екологічної безпеки: глобальний, регіональний, 
локальний. 

Глобальний рівень екологічної безпеки дає точний прогноз і відстежує 
процеси стану оболонки нашої Землі в цілому. Ефективність глобального 
контролю полягає в управлінні, відновленні та збереження природного 
механізму навколишнього середовища. Регулюванням глобальною екологічною 
безпекою є функцією міждержавних відносин на рівні ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП 
та подібних організацій міжнародного рівня. До нього включені різні способи 
управління різних заходів щодо прийняття актів (міжнародного характеру) 
захисту навколишнього середовища в рамках біосфери, реалізація 
міждержавних екологічних програм, створення міжурядових заходів щодо 
ліквідації екологічних надзвичайних ситуацій, які мають як антропогенний, а й 
природний характер [1]. 
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На глобальному рівні було вирішено безліч важливих екологічних 
проблем міжнародного масштабу. Великим успіхом міжнародної спільноти 
стала заборона випробування ядерної зброї у всіх середовищах, за винятком 
підземних випробувань. Ця заборона допомогла знизити техногенне 
навантаження нашої планети. 

Водночас, на сьогодні існує актуальна проблема – це пошкодження 
російськими військовими українських АЕС, які росіяни використовують з 
метою впливу та тероризму на сучасний цивілізаційний світ. І тому 
міждержавним організаціям слід виробити механізми знешкодження таких 
інноваційних викликів екологічній безпеці. 

Регіональний рівень зачіпає великі географічні або економічні території, 
інколи ж навіть території кількох країн. Контроль та управління ведеться на 
рівні уряду держави, а також на рівні міждержавних зв'язків (приклад: ЄС, союз 
африканських держав). 

На цьому рівні до системи управління входять: 
- екологізація економіки;
- збереження темпу економічного розвитку;
- запровадження нових екологічно безпечних (чистих) технологій;
Локальний рівень охоплює міста, райони, підприємства металургії,

хімічної, нафтопереробної, гірничодобувної промисловості та оборонного 
комплексу, а також спостереженням за контролем викидів, скидів, стоків. 
Управління екологічною безпекою виконується на рівні адміністрації міста, 
району, підприємства з залученням певних служб, відповідальних за стан 
навколишнього середи [2]. 

Вирішення певних проблем на даному рівні дає можливість досягнення мети 
управління екологічною безпекою регіонального та глобального рівня. За 
дотримання принципу передачі даних про стан навколишнього середовища від 
локального до регіонального та глобального рівнів, досягається мета управління. 

Проаналізуємо проблеми оцінювання ефективності екологічної безпеки в 
Україні. 

Існує багато видив екологічних ризиків, які розглядаються як ймовірність 
несприятливих для природних ресурсів наслідків будь-яких антропогенних змін 
природи. У практиці природокористування ризики, що узагальнюються 
поняттям «екологічні», діляться наступним чином: – ризики забруднення 
середовища при виробництві, зберіганні і використанні хімічних речовин, у 
тому числі добрив; – ризики забруднення середовища внаслідок емісії 
шкідливих побічних продуктів промислового виробництва; – ризики, пов’язані 
з урбанізацією (ризики скорочення ріллі, деструкції лісів, зникнення видів 
флори і фауни, шумового забруднення і т. д.); – ризики стихійних лих (повнів, 
землетрусів та ін.) [3].  
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Основні вимоги до переліку індикаторів оцінювання ефективності 
екологічної безпеки досить очевидні: повнота та збалансованість (адекватне 
відображення загального стану здоров'я населення); чутливість (статистично 
достовірна зміна при зміні умов); статистична залежність між індикаторами 
здоров'я та середовища; інтерпретованість (доступність для розуміння); 
доступність та надійність даних (стандартні методики оцінки та можливість 
зіставлення за часом та регіонами); економічність. За основу Переліку 
індикаторів здоров'я населення можна взяти, наприклад, відповідні 
рекомендації ВООЗ [4]. Однак, для використання всередині країни через дуже 
широке розмаїття умов проживання у різних регіонах список необхідно 
розширити, доповнивши показниками, що дозволяють порівнювати території та 
оцінювати динаміку стану здоров'я населення та довкілля.  

Якщо ми визнаємо найважливішою метою екологічної безпеки – захист 
життя, здоров'я та умов життєдіяльності людини, то шкала виміру, на якій ми 
визначатимемо досягнення цих цілей, має відображати міру виміру життя 
людини, тісно пов'язану зі станом її здоров'я та умовами її життєдіяльності. 
Цілком логічним було б прагнення продовжити це життя в стані здоров'я 
якомога довше і по відношенню до цього стану визначати міру безпеки як 
кількість років життя або тривалість життя у стані гарного здоров'я. Чим довша 
тривалість життя у стані хорошого здоров'я як окремої людини, так і групи 
людей у певних умовах на певній території, тим вищий рівень екологічної 
безпеки у цієї людини та групи людей.  

ООН вже кілька десятиліть широко використовує соціально-економічний 
індикатор, який повністю відображає стан екологічної безпеки з точки зору 
сформульованих вище позицій – цим показником є «life expectancy» – очікувана 
тривалість життя за певного віку, найчастіше у міжнародних організаціях ООН 
(наприклад, ВООЗ) використовується очікувана тривалість життя при 
народженні, яке відповідно до визначення Всесвітньої Організації Охорони 
Здоров'я (ВООЗ), «є сумарною мірою всіх смертельних випадків у населення, 
яка мало піддається впливу будь-якої структури вікової та статевої піраміди, 
структури народжуваності чи історії міграції» [5]. Вона є одним із 
найефективніших показників рівня життя населення з точки зору його здоров'я, 
що характеризує, мабуть, найважливішу мету розвитку, ту найважливішу 
цінність, яка визначає головний зміст розвитку суспільства [6]. Недарма ще з 
найдавніших часів філософи стверджували, що життя – міра всіх речей. Так, 
очікувана тривалість життя є інтегральним індикатором розвитку суспільства та 
цивілізації та має чітку залежність не тільки від доступної якості охорони 
здоров'я та рівня розвитку медицини, а й від стандартів життя, якості послуг, 
що надаються населенню, та стану природного середовища. 

Водночас, потрібно визначити який рівень екологічної безпеки в цих 
конкретних умовах може вважатися безпечним, який рівень безпеки буде 
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необхідним і достатнім і чому. Тобто рівень безпеки є поняттям не абсолютним, 
а відносним і у його визначенні ключову роль мають відіграти критерії безпеки. 
У свою чергу, критерії безпеки повинні чітко визначати, наскільки ми 
наблизилися до декларованої нами мети екологічної безпеки. Звідси, для 
кожної мети безпеки має бути своя шкала виміру, свої одиниці вимірювання на 
цій шкалі та свої критерії того, наскільки даний рівень безпеки наближається до 
декларованої мети безпеки та рівня необхідної та достатньої безпеки. Такий 
підхід вимагатиме повного переосмислення всієї існуючої методології безпеки 
та переходу від якісних оцінок до кількісних. 

Слід зазначити, що загальноприйнятої «шкали» вимірювання та 
оцінювання екологічної безпеки на сьогодні поки що не існує. Це є прямим 
наслідком недостатнього розвитку самої концепції екологічної безпеки. Ми 
вважаємо, що в основі концепції екологічної безпеки має лежати методологія, 
що включає: 

- телеологію (тобто цілепокладання) екологічної безпеки, що забезпечує
формування цілей різного рівня, їх структуризацію та взаємозв'язок (правильне 
визначення цілей зумовлює ефективність як політики, і стратегії); 

- розробку стратегії реалізації екологічної безпеки;
- постулювання основних принципів екологічної безпеки;
- визначення індикаторів досягнення цілей екологічної безпеки (за якими

ознаками можна будувати висновки про рух до мети); 
- визначення міри досягнення цілей екологічної безпеки, розробка

критеріїв оцінки ефективності досягнення цих цілей; 
- розробку принципів прийняття рішень під час реалізації цілей

екологічної безпеки; 
- розробку принципів оцінки невірно прийнятого рішення при реалізації

цілей екологічної безпеки. 
Водночас, показники та інструменти оцінювання ефективності 

забезпечення екологічної безпеки будуть залежати від рівня екологічної 
безпеки, зокрема: глобального, регіонального, локального. 

Висновки. Обґрунтовано, що екологічна безпека – це найважливіший 
статус безпеки життєво важливих екологічних інтересів людини, насамперед її 
прав на чисте, здорове, захищене, сприятливе навколишнє природне 
середовище для життєдіяльності, що виникає при досягненні збалансованого 
співіснування довкілля та господарської діяльності людини, коли рівень 
навантаження на довкілля не перевищує її здатності до самовідновлення. 
Основною метою екологічної безпеки є досягнення сталого розвитку зі 
створенням сприятливого та чистого довкілля, та проживання, а також 
комфортних умов для відтворення населення, забезпечення охорони природних 
ресурсів та біорізноманіття, уникнення техногенних аварій та катастроф. 
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Автором запропонована методологія оцінювання ефективності концепції 
екологічної безпеки. 
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ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО НАДАННЯ 
МЕДИЧНИХ ТА НЕМЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: ДОСВІД ДЕРЖАВ СВІТУ 

Анотація. Стаття висвітлює досвід зарубіжних держав, який є відмінним 
від практики публічного управління в Україні. Залучення громадського сектору 
до процесів надання медичної і немедичної допомоги стосуються 
інституалізації даного виду партнерства, зокрема: створюються лікарні; 
розвиваються системи медичного догляду поза лікарнею; розвиваються 
громадські організації лікарень; створюються асоціації пацієнтів; 
запроваджується сімейно-орієнтовний догляд поза медичним закладом. 

Завдання і рівень участі громадських організацій в сфері охорони 
здоров’я  пов’язані зі специфікою конкретної країни, її культурними 
традиціями, інституційними рамками тощо. 

У державах світу суб’єкти публічного управління та адміністрування 
підтримують громадські обєднання, які надають медичні та немедичні послуги 
або будь-яким іншим чином впливають на них. 

Будується партнерство між суб’єктами сфери охорони здоров’я і 
громадянським суспільством. У багатьох державах громадські організації 
об’єднуються задля впливу на надання медичних послуг. Всі види партнерства 
суб’єктів публічного управління в сфері охорони здоров’я можуть існувати і 
бути ефективними, оскільки розроблено спеціальні правові акти щодо 
пільгового оподаткування або повного зняття податків і переведення медичних 
закладів в статус громадських об’єднань з відповідними пільгами. 
Виокремлюються три напрями використання партнерства в сфері охорони 
здоров’я зарубіжних держав: економічний, медичний, соціальний. Такі 
партнерства мають різні форми. Залучення громадських організацій до надання 
медичної та немедичної допомоги побудовані на взаємозалежності медичних 
послуг, догляду, допомоги та немедичних заходів. 

Окремими проєктами є процеси деінституалізації медичних закладів і 
перенесення відповідальності за їх існування на місцеві громади. Моделі 
охорони здоров’я, орієнтовані на споживача, набувають більшої привабливості 
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на ринку, оскільки вони мають змогу краще подолати розрив між тим, чого 
хочуть споживачі та що може забезпечити медичне обслуговування. 

Ключові слова: публічне управління та адміністрування, партнерство, 
громадянське суспільство, громадські організації, надання медичних та 
немедичних послуг.  
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Administration of the Educational and Scientific Institute of Economics, 
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INVOLVEMENT OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE PROVISION 
OF MEDICAL AND NON-MEDICAL SERVICES: EXPERIENCE OF 

THE COUNTRIES OF THE WORLD 

Abstract. The article shows the experience of foreign countries, which is 
different from the practice of public administration in Ukraine. Involvement of the 
public sector in the processes of providing medical and non-medical care refers to the 
institutionalization of this type of partnership, in particular: creation of hospitals; 
development of the system of medical care outside the hospital; development of 
public organizations of hospitals; creating a patient association; introduction of 
family-oriented care outside a medical institution. 

The tasks and level of participation of public organizations in the field of 
health care are related to the specifics of a specific country, its cultural traditions, 
institutional framework, etc. 

Subjects of public management and administration in countries of the world 
support public associations that provide medical and non-medical services or 
influence them in any other way. 

A partnership is being built between subjects in the field of health care and 
civil society. Civil society organizations are coming together to influence health care 
delivery in many countries. All types of partnership of public administration subjects 
in the field of health care can exist and be effective, because there are special legal 
acts regarding preferential taxation or complete tax exemption and the transfer of 
medical institutions to the status of public associations with corresponding benefits. 
There are three directions of using partnership in the field of health care of foreign 
countries: economic, medical, and social. Such partnerships take different forms. 

The involvement of public organizations in the provision of medical and non-
medical assistance is based on the interdependence of medical services, care, 
assistance and non-medical measures. 

The processes of deinstitutionalization of medical facilities are separate 
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projects. Responsibility for their existence is transferred to local communities. 
Consumer-oriented health care models are becoming attractive in the market, 

because they are better able to bridge the gap between what consumers want and 
what health care can provide. 

Keywords: public management and public administration, partnership, civil 
society, public organizations, provision of medical and non-medical services. 

Постановка проблеми. Проблема залучення громадських організацій до 
надання медичних і немедичних послуг є актуальною проблемою для держав 
світу, у тому числі розвинених. Мова йде про делегування повноважень, 
утримання закладів охорони здоров’я, забезпечення доступу до закладів 
охорони здоров’я тощо. Актуальними постали питання надання таких 
можливостей для тих громадських об’єднань, які надають послуги як 
неприбуткові підприємства і які в зарубіжній науці називають неурядовими 
організаціями. В українській науці і практиці неурядові організації називають 
громадськими організаціями. Зарубіжні фахівці [1] зазначають, що у країнах, 
що розвиваються, громадські організації стали безперечно потужним «третім 
сектором». Вони мають давню традицію залучення громад на місцевому рівні 
щодо послуг, соціального капіталу та захисту вразливих груп. Їх роль полягає в 
посередництві між урядами та громадами. Такі громадські організації 
розглядаються як постачальники гуманітарних послуг допомоги, особливо під 
час стихійних лих, людських конфліктів та епідемій, катастроф тощо. 
Розглядаючи взаємовідносини громадських організацій та міської влади фахівці 
констатують, що за останні кілька десятиліть спостерігається значне 
збільшення кількості громадських організацій, які відіграють важливу роль у 
країнах, що розвиваються. Обмежені фінансові ресурси та погана (або базова) 
інфраструктура дозволити таким організаціям виконувати допоміжну роль в 
управлінні, впровадженні та забезпеченні здоров'я. 

У зарубіжних публікаціях розглядають роль громадських організацій, які 
є неприбутковими але надають фінансовані послуги і діють як неприбуткове 
підприємство, хоча здійснюють комерційну діяльність, але прибуток не 
розподіляють між членами організації, а спрямовують його на розвиток 
організації та надання нового виду послуг. У деяких джерелах такі організації 
розглядають як приватні добровільні організації  (PVO). На міжнародному рівні 
такі організації надають приблизно 20% усієї зовнішньої допомоги в галузі 
охорони здоров’я країнам, що розвиваються. [2] 

В українські науці дана проблематика мало досліджена як в контексті 
державного регулювання побудови партнерських відносин між громадськими 
організаціями та органами державної влади і місцевого самоврядування, так і в 
аспекті залучення громадських організацій до надання медичної та немедичної 
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допомоги. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. G. Zihindula, R. A. John, 

D. M. Gumede, MGr. R. Gavin акцентують увагу на тому, що у багатьох
державах сектор громадських організацій має доступ до численних
кваліфікованих людських ресурсів та капіталу, що може надати корисну
інформацію для тих, хто розробляє політику, щодо впровадження механізмів
подолання нестачі медичних закладів. Громадські організації можуть
допомогти у виконанні різних незначних обов'язків, не роблячи шкідливого
впливу на якість медичних послуг, одночасно зменшуючи навантаження
кількох медичних закладів у сільській місцевості, і даючи їм час зосередитись
на більш спеціалізованих та складних проблемах. Найбільш корисним є
залучення громадських організацій до надання медичних послуг у сільській
місцевості важливо. [3]

S. Gh. Rahman звертає увагу на то, що певні проблеми охорони здоров'я
включати питання про те, чи здатні громадські організації захищати здоров'я 
європейських громадян, спричинили суттєві дискусії. [4] Надзвичайно 
важливою для розробки політики партнерства та її реалізації вважається 
інфраструктура охорони здоров’я, яка має забезпечувати як стратегічне, так і 
технічне керівництво, що, у свою чергу, має розвивати партнерство з 
громадами та організаціями різних секторів в аспекті підтримки надання послуг 
та програм охорони здоров'я. У процесі розробки політики найважливішу роль 
відіграють національні асоціації. 

В зарубіжній науці партнерство вивчається з економічних позицій і 
незалежно від того, про який назву якого виду партнерства йдеться, 
партнерство розглядається з позицій створення спільного підприємства, яке має 
певну структуру і фінансові відносини.  

Дослідники зазначають, що залучення партнерів з різних секторів - 
державного, приватного, добровільного та спільноти - може принести широкий 
спектр інтересів, навичок, перспектив, ресурсів та рівнів знань, але це також 
може спричинити упередженість, стереотип, втому та недовіру. Партнерство 
полягає в тому, що створення партнерства є важливим кроком, але 
продовжувати його не просто, це складний процес, який слід підтримувати, і 
який вимагає, постійної уваги. [5] 

Вважається, що такі процедури, як управління партнерством, прозоре 
фінансування, створення потенціалу, моніторинг/оцінка та інші мають бути 
чітко встановлені. Цільове навчання та необхідні вказівки - особливо на ранніх 
стадіях - і активне спілкування та інформація є важливими для партнерства. 
Стратегія для громадськості також вважається дуже важливою. Ключовими 
факторами успіху партнерства є: 

- залучення всіх важливих партнерів та суб’єктів державного сектору,
місцевого чи регіонального самоврядування, громадських організацій, 
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неурядових організацій, неформальних громад, бізнес-сектору, фізичної особи 
громадянина та добровільних установ, установ громадського сектору, а також 
урядів; 

- взаємна довіра та повага серед партнерів і високий рівень обміну
інформацією; 

- міцна згода між партнерами щодо чіткого та простого бачення та набору
результатів, яка допоможе основному бізнесу; 

- ясність у свідомості всіх партнерів щодо їх ролі. [5]
Мета статті полягає у висвітленні результатів дослідження зарубіжного

досвіду залучення громадських організацій до надання медичної і немедичної 
допомоги в контексті партнерських відносин держави і громадянського 
суспільства.   

Виклад основного матеріалу. F. Rezaei,  M. Keyvanara , 
M. H. Yarmohammadian, M. R. Maracy наголошують, що країни з низьким
рівнем доходу повинні пропагувати відповідальність за захист громад,
враховуючи допоміжну роль органів місцевого самоврядування (ОМС) у
надзвичайних ситуаціях у галузі охорони здоров'я, виходячи з усіх потенційних
можливостей. Вважається, що організації є некомерційними якщо
представляють певну частину більшої спільноти та націлені на задоволення
конкретних потреб у цій громаді. Організації охорони здоров'я слугують
зв'язком між органами охорони здоров'я та громадою та посилюють зв'язок зі
споживачами медичної послуги. [6]

Існує поняття «громадське обслуговування», коли благодійні організації 
збирають нові речі для дитячих лікарень або відділень. Запрошують до 
співпраці різні сервісні організації. Наприклад, проєкт «Програма дитячого 
життя» (США), де основну роль грає спільнота. Запрошуються для благодійної 
роботи бізнес і підприємницькі організації, в першу чергу, а також окремі 
спільноти.  [7] 

Інша практика – це створення партнерських лікарень, клінік тощо. 
Особливо активно практикуються таки види партнерства в сфері педіатрії  і 
стосуються міжнародної співпраці через обєднання, наприклад: мережа 
лікарень педіатричних рідкісних пухлин.  Польща та 21 зацікавлені сторони, що 
співпрацюють в проєкті PARTNER зосереджується на створенні Європейського 
реєстру дитячих рідкісних пухлин, присвяченого дітям та підліткам із дуже 
рідкісними пухлинами (ВРТ), що зв’язує існуючі національні реєстри та 
забезпечує реєстр для тих країн, які ще не мають подібного реєстру. Очікувані 
результати проєкту: створення всеосяжної платформи ЄС, присвяченої 
вдосконаленню догляду за дітьми та підлітками за допомогою ВРТ; 
гармонізація даних у існуючих національних реєстрах у співпраці з 
платформою реєстру JRC; зв’язування реєстру ЄС з віртуальною системою 
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консультацій; надання реєстру для тих країн, які ще не мають реєстру VRT; 
забезпечення детальних рекомендацій щодо діагностики / лікування, до яких 
постачальники медичних послуг з ЄС можуть легко отримати доступ; 
збільшення спроможності надавати міжнародні консультації та сприяти 
доступу до експертної діагностики та лікування, що покращує шанси на 
лікування дітей із ВРТ по всій Європі; покращення догляду за пацієнтами та 
зменшення нерівності в результатах раку в країнах-членах ЄС. [8] 

Досвід США стосується медико-правового партнерства Дитячого 
медичного центру, який розпочався у 2000 році як перша медико-правова 
співпраця в штаті Коннектикут, і друга в своєму роді в США. Населені пункти 
цієї території дозволяють сім’ям легко отримувати медико-правові 
послуги. MLPP є національним лідером, що забезпечує міждисциплінарне 
правове втручання та співпрацює з партнерами для вирішення проблем, 
пов’язаних з охороною здоров’я дітей, які перебувають у групі ризику. Вони 
співпрацюють з педіатричними працівниками у громадах з низьким рівнем 
доходу, щоб покращити доступ до медичної допомоги та зменшити соціальні та 
екологічні фактори, такі як неякісне житло, неадекватний дохід, права 
інвалідності, доступ до освіти, охорони здоров’я та психічного здоров’я, що 
негативно впливає на здоров’я дітей. Адвокати MLPP надають юридичну 
підтримку сім'ям з низьким рівнем доходу.  Вони представляють клієнтів у 
таких питаннях, як: пропаганда медичної допомоги; громадські блага; права 
інвалідності; юридичні права підлітків; освітні права; житло; захист 
комунальних послуг; іммігранти та біженці. Послуги не стягуються. [9] 

N. Hopwood, C. Fowler, A. Lee досліджували проєкти щодо практики
медсестер, що підтримують сім'ї з малими дітьми та зосереджені на 
встановленні партнерських відносин між професіоналами та користувачами 
послуг в Австралії та Новій Зеландії. Впровадження моделі сімейного 
партнерства (FPM) береться як конкретна точка відліку. Цілі FPM стосуються: 
можливостей постійного навчання; ролі окремих медсестер у формуванні 
практики; відносин з однолітками та менеджерами; організаційних 
особливостей; та позаорганізаційних факторів. [10] 

Partners For Kids використовує підзвітну модель організації догляду. Вона 
об'єднує провідний дитячий медичний центр, загальнодержавну дитячу лікарню 
- та понад 2100 індивідуальних постачальників. Працюючи у партнерстві, вони
можуть надавати скоординовані послуги більш ніж 325000 дітям на рік у
південній частині центрального та південно-східного штату Огайо. Інновації
програми «Партнери для дітей» полягають у використанні підзвітних
принципів догляду та принципів, що базуються на цінностях, для певної групи
населення. Ранній якісний догляд може допомогти запобігти пізнішим
захворюванням. [11]

Ph. Rees, J. Wimberg, K. E. Walsh розглядають проєкти пацієнтського та 
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сімейного партнерство для безпечнішої охорони здоров’я. Була створена мережа 
«Рішення для безпеки пацієнтів» - мережа дитячих лікарень США, що 
співпрацюють з метою створення серйозних заходів безпеки. Партнерство з 
пацієнтами та їхніми сім'ями лежить в основі їхньої стратегії вдосконалення, і 
вони досягли значних переваг у безпеці. [12] 

Дослідження K. Jayaratne, M. Kelaher, D. Dunt показали, що приватні та 
волонтерські групи разом з неурядовими організаціями (NGO) сформували 
альянси по декількох програмах. Багато програм припускали реорганізацію 
існуючих послуг в рамках наявних ресурсів і розвиток регіональних зв'язків 
між партнерськими агенціями. Використовується «Модель сприяння 
партнерству» з провідною роллю NGO як засіб розподілу державного 
фінансування. У більшості ініціатив використовуються аутріч-послуги. [13] 

У 2016 р. дослідницький та освітній фонд Health Research & Educational 
Trust (США) випустив рекомендації для громадськості та професіоналів-лікарів 
«Створення ефективної лікарні – спільнота партнерів. Створюйте культуру 
здоров’я». Ідея в розповсюдженні концепції створення ефективних 
партнерських відносин між лікарнею та спільнотою для формування культури 
здоров’я на підставі законодавства щодо звільнення від податків на прибуток 
таких лікарень. Вони стають неурядовими організаціями (громадськими 
організаціями) незалежно від чисельності штату та обсягу послуг. [14] 

Ефективні партнерства важливі для формування культури здоров'я в 
суспільстві. Це керівництво по лідерству узагальнює ряд підходів, які лікарні 
системи охорони здоров'я і спільноти успішно використовували, що 
забезпечило основу для побудови ефективних партнерських відносин. [14] 

Розвиток партнерських відносин для задоволення потреб населення в 
галузі охорони здоров'я має вирішальне значення для побудови культури 
здоров'я. Коли існуючі партнери не можуть повністю задовольнити медичні 
потреби громади, лікарні можуть шукати додаткових партнерів. Багато лікарень 
розвивають партнерські відносини з державними чи муніципальними установами, 
заснованими на конфесії організації, транспортно-житлових послугах, оскільки 
мають унікальні потреби громади або відсутність доступних ресурсів. Створення 
стійких позитивних результатів у випадку охорони здоров'я, що ведуть до 
культури здоров'я, вимагає сталого партнерства, яке може успішно реалізувати 
стратегії і плани дій для вирішення потреби громади. [15] 

Партнерські відносини між лікарнею і співтовариством стикаються з 
деякими загальними перешкодами і проблемами, в тому числі і з деякими 
обмеженнями: регулярне фінансування; відсутність структури; різні 
організаційні культури; розрізнений збір даних і зберігання; обмежені 
операційні ресурси; потреба в лідерстві та організаційних діях. Структура і 
культура партнерства: визначення ролі і обов'язки кожного партнера; 
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налагодження роботи активних робочий груп і комітетів, які зосереджені на 
виконанні і постійній роботі над усуненням проблем і перешкод; залучення 
партнерів до прийняття спільних рішень щодо загальних проблем; прийняття 
узгоджених рішень щодо змінення і зміцнення партнерства, структур і 
процесів; забезпечення прозорого і частого спілкування між партнерами та 
іншими ключовими зацікавленими сторонами; проведення «неформальних 
оглядів партнерства». Партнерства, які розробили статут, були значно 
більшими, мали більш формальні структури або зосереджені на декількох 
різних втручаннях.  [16]. 

Результативність партнерства лікарень визначається шляхом опитування 
«Оцінка членів комісії». [17] 

У документі «Прогнози галузі охорони здоров’я ЄС на 2020 рік» (EU 
Healthcare Industry Forecasts, 2020) йдеться про нове бачення охорони здоров’я 
на 2020 рік і пізніше, зосереджуючи увагу не тільки на доступі, якості та 
доступності, але також на прогнозних, профілактичних та орієнтованих на 
результати моделей допомоги, що сприяють соціальній та фінансовій 
інтеграції. У 2020 році орієнтовані на споживача моделі охорони здоров’я 
набудуть більшої привабливості на ринку, оскільки вони мають змогу краще 
подолати розрив між тим, чого хочуть споживачі та що може забезпечити 
медичне обслуговування. [18] 

Висновки. В зарубіжній науці партнерство розглядається більш широко з 
різними варіантами. Розробка і застосування різних видів партнерства в сфері 
охорони здоров’я вважається інноваційним механізмом, який створює умови 
для покращення ситуації і поліпшення якості щодо здоров’я населення. 
Приватні та волонтерські групи разом з неурядовими організаціями формують 
альянси по декількох програмах. Виокремлюються три напрями використання 
партнерства в сфері охорони здоров’я зарубіжних держав: економічний, 
медичний, соціальний. Такі партнерства мають різні форми, зокрема: коаліційні 
програми; партнерство між організаціями; медико-правове партнерство; моделі 
сімейного партнерства (FPM); коаліційне партнерство (між різними 
організаціями); пацієнтське та сімейне партнерство; сімейно-професійне 
партнерство; партнерство зі службами органів публічної влади.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМАТИКА СИСТЕМИ 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

УКРАЇНИ 

Анотація. Відмічено, що державно-управлінським пріоритетом для 
України варто визначити конструювання внутрішнього туризму та 
ефективізацію прийому іноземних мандрівників. У свою чергу, виїзний туризм – 
радше соціальний феномен, що надає можливість громадянам України вільно 
перетинати кордон із туристичною метою. Державне регулювання даної сфери 
не є імперативним. Доведено, що законодавчий базис України у сфері туризму є 
широким та розгалуженим – його представлено сегментарними та суміжними 
актами вітчизняного законодавця (в т.ч. цивільного та господарського).  

Робота організаційно-економічних способів туристичного впливу 
гальмується глобальними безпековими загрозами (спочатку – COVID-19, далі – 
повномасштабне вторгнення РФ в Україну) – так, застосування методу 
«цінового стимулювання» іноземного туриста на часі неактуальне, а на 
внутрішньому ринку може не справити ефекту через суттєву втрату дохідності 
громадян та стрімку девальвацію національної валюти – гривні. 

Соціально-економічні чинники туристичної політики України на рівні 
державного управління, за ідеальною моделлю, повинні продукувати туризм-
попит шляхом інфраструктурної, маркетингової та PR-підтримки окремих 
туристичних точок. Активність внутрішнього та в’їзного туризмів України – 
основа наповнення місцевих та державних бюджетних фондів України. 

Відзначено, що проблематика державного регулювання розвитку туризму 
в Україні має не лише гуманітарний інституційно-законодавчий, але й 
економічний характер. Діяльність Міністерства інфраструктури України, 
(якому підпорядковується ДАРТ – Державне агентство розвитку туризму), 
навіть до введення воєнного стану Указом Президента № 64/2022 від 24.02.2022 
та повномасштабної агресії РФ проти України не вирішувало питань 
недостатнього фінансування, бюджетування та асигнування туристичної сфери 
України. Ідеологічно, відновлення туристичної інфраструктури повинне 
відбуватися за рахунок державних та місцевих бюджетів. Владно-урядовим 
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апаратом не здійснено спроб інвестиційної координації з фізичними та 
юридичними особами (інвесторами) задля розвитку в’їзного та виїзного 
вітчизняного туризмів.  

Ключові слова: державне регулювання туризму, туристична 
інфраструктура, в’їзний та виїзний вітчизняний туризм, повномасштабна 
агресія РФ проти України, формування загальнонаціональної туризм-культури. 
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THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF THE SYSTEM OF 
STATE REGULATION OF THE TOURIST INDUSTRY OF UKRAINE 

Abstract. It was noted that the construction of domestic tourism and the 
efficiency of the reception of foreign travelers should be determined as a state-
management priority for Ukraine. In turn, outbound tourism is rather a social 
phenomenon, which provides the opportunity for citizens of Ukraine to freely cross 
the border for the purpose of tourism. State regulation of this area is not mandatory. It 
has been proven that the legislative base of Ukraine in the field of tourism is wide 
and extensive - it is represented by segmental and related acts of the national 
legislator (including civil and economic ones). 

The work of organizational and economic methods of tourist influence is 
hampered by global security threats (first - COVID-19, then - the full-scale invasion 
of the Russian Federation in Ukraine) - yes, the use of the method of "price 
stimulation" of foreign tourists is currently irrelevant, and in the domestic market it 
may not have an effect due to significant loss of citizens' income and rapid 
devaluation of the national currency - the hryvnia. 

Socio-economic factors of tourism policy of Ukraine at the level of state 
administration, according to the ideal model, should produce tourism-demand 
through infrastructural, marketing and PR support of individual tourist spots. The 
activity of domestic and inbound tourism in Ukraine is the basis for filling the local 
and state budget funds of Ukraine. 

It was noted that the issue of state regulation of tourism development in 
Ukraine has not only a humanitarian, institutional and legislative nature, but also an 
economic one. The activities of the Ministry of Infrastructure of Ukraine, (which 
reports to DART - the State Tourism Development Agency), even before the 
introduction of martial law by Presidential Decree No. 64/2022 of February 24, 2022 
and the full-scale aggression of the Russian Federation against Ukraine, did not 
resolve the issues of insufficient funding, budgeting and allocation of the tourism 
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sector of Ukraine. Ideologically, the restoration of tourist infrastructure should take 
place at the expense of state and local budgets. The government apparatus has not 
attempted investment coordination with individuals and legal entities (investors) for 
the development of inbound and outbound domestic tourism. 

Keywords: state regulation of tourism, tourist infrastructure, inbound and 
outbound domestic tourism, full-scale aggression of the Russian Federation against 
Ukraine, formation of national tourism-culture. 

Постановка проблеми. Система державного регулювання туристичної 
галузі України є досить розгалуженою. Серед застосованих нормативно-
правових документів виділяємо профільні − Закон України «Про туризм» 
№ 324/95-ВР від 15.09.1995 р. (у редакції від 16.10.2020 р.) та Закон України 
«Про курорти» № 2026-III від 05.10.2000 р. (у редакції від 16.10.2020 р.), а, 
також, сегментовано-дотичні акти правотворчості – Закон України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015 р. 
(у редакції від 19.08.2022 р.), Закон України «Про порядок виїзду з України та 
в’їзду в Україну громадян України» № 3857-XII від 21.01.1994 р. (у редакції від 
01.01.2022 р.), ПКМУ Про затвердження Правил перетинання державного 
кордону громадянами України № 57 від 27. 01. 1995 р., Цивільний кодекс 
України, Господарський кодекс України та ін. 

Досліджуючи проблематику туристичного регулювання в Україні, варто 
відзначити часткову нееефективність додаткових механізмів державного 
регулювання – як-от Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 р., 
ухвалену Кабінетом Міністрів України 16.03.2017 р. (далі – Стратегія-2026, або 
Документ) [1]. Стратегією-2026 визначені методологічні, стратегічні та цільові 
завдання туристичної галузі України – серед яких: туризм-активація та туризм-
стандартизація, відповідно вимог та стандартів ЄС; підвищення конкурентного 
вітчизняного туристичного середовища на засадах його «маркетологізації»; 
формування передумов інфраструктурно-фінансового забезпечення 
туристичної галузі України відповідно концепції сталого щорічного 
фінансування з державного бюджету України тощо.  

Однак, на практиці реалізація положень підсегменту «Дорожня карта та 
напрями реалізації Стратегії» уповільнюється через відсутність реальних 
державно-управлінських, економічних та інформаційно-маркетингових важелів 
впливу на вітчизняну туристичну галузь. Документ визначає 
законність, прозорість та конституційність пріоритетами реалізації Стратегії-
2026, не надаючи предметно-планової концепції впровадження туристичних 
нововведень (пп.1 п.4 Розділу IV Стратегії-2026). Фактично, на виконання 
окреслених положень та сегментарних неузгодженостей, відповідно до ПКМУ 
«Питання утворення деяких центральних органів виконавчої влади» № 995 від 
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04.12.2019 р. [2] було створено ДАРТ – Державне агентство розвитку туризму, 
що спрямовує та координує державну туристичну та курортну політики 
України, відповідно до нормативних та євроінтеграційних основ урядування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти вітчизняної 
туристичної стратегізації розкриваються крізь призму теоретичних та 
методологічних основ її державного регулювання.  

Сучасний стан та проблематика системи державного регулювання 
туристичної галузі України залишається предметом наукових досліджень 
багатьох вітчизняних вчених. Зокрема як зазначає О. Мельниченко, держава 
впливає на туризм-сферу України опосередковано – так, Закон України «Про 
туризм» № 324/95-ВР від 15.09.1995 р. (у редакції 16.10.2020 р.) визначає 
сутність, специфіку та алгоритм туристичної сатисфакції [3]. Туристично-
потоковий аспект вітчизняного державного регулювання туризм-сфери формує 
позитивний, або негативний, відсотковий показник відвідуваності основних 
культурно-історичних, рекреаційних, лікувально-оздоровчих пам’яток 
(т. зв. «міжнародне туристичне сальдо»). 

Мета роботи – дослідження особливостей сучасного стану та 
проблематики системи державного регулювання туристичної галузі України. 

Виклад основного матеріалу. Державно-управлінським пріоритетом для 
України варто визначити конструювання внутрішнього туризму та 
ефективізацію прийому іноземних мандрівників. У свою чергу, виїзний 
туризм – радше соціальний феномен, що надає можливість громадянам України 
вільно перетинати кордон із туристичною метою. Державне регулювання даної 
сфери не є імперативним.  

Відзначимо, що із введенням на території України воєнного стану Указом 
Президента № 64/2022 від 24.02.2022 р. положення Закону України «Про 
порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України» № 3857-XII від 
21.01.1994 р. (у редакції від 01.01.2022 р.) зазнали суттєвих змін в області 
виїзду за межі державного кордону України з туристичною метою. Де-факто, 
виїзний туризм в Україні на часі – у стані «гроггі».  

Загалом, саме збройна агресія РФ проти України стала причиною 
гальмування економіко-туристичної розбудови України. Деякі положення 
Стратегії-2026, Закону України «Про туризм» та Закону України «Про курорти» 
на часі неможливо реалізувати. По-перше, Україна не є безпечною 
туристичною дестинацією; по-друге, обмеження на кшталт комендантської 
години, заборони відвідування заповідних, лісових зон та імовірність нанесення 
ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури виступають чинниками 
туристичної стагнації.  

За таких умов державно-управлінський апарат України повинен 
впроваджувати формально-засобовий вплив на вітчизняну туристичну сферу. 
Трактування позицій К. Жадько [4], А. Мельника та І. Чапліч [5] дозволяють 
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дійти висновку щодо прямої залежності туристичної сфери України від 
державного управління, що, трансформуючись, перетворюється у «непряме, 
проактивне державне регулювання вітчизняної туристичної сфери».  

Водночас, питання механізмів впливу вітчизняних профільних та 
позапрофільних державно-владних та місцево-самоврядних органів на сферу 
туризму є філософською категорією. Так, Л. Марценюк пропонує поділяти 
акцепти туристичної регуляції в Україні на законодавчі, організаційно-
економічні, соціально-економічні та інформаційні [6]. 

Пристосування даних доктринальних підходів до умов сьогодення 
дозволяє сформувати нижченаведені авторські погляди.  

По-перше, законодавчий базис України у сфері туризму є широким та 
розгалуженим – його представлено сегментарними та суміжними актами 
вітчизняного законодавця (в т.ч. цивільного та господарського).  

Робота організаційно-економічних способів туристичного впливу 
гальмується глобальними безпековими загрозами (спочатку – COVID-19, далі – 
повномасштабне вторгнення РФ в Україну) – так, застосування методу 
«цінового стимулювання» іноземного туриста на часі неактуальне, а на 
внутрішньому ринку може не справити ефекту через суттєву втрату дохідності 
громадян та стрімку девальвацію національної валюти – гривні [7]. 

Соціально-економічні чинники туристичної політики України на рівні 
державного управління, за ідеальною моделлю, повинні продукувати туризм-
попит шляхом інфраструктурної, маркетингової та PR-підтримки окремих 
туристичних точок. Активність внутрішнього та в’їзного туризмів України – 
основа наповнення місцевих та державних бюджетних фондів України. 
Відповідно положень пп. 10.2.2. ст. 10 Податкового кодексу України № 2755-VI 
від 02.12.2010 р. (у редакції від 03.09.2022 р.) [8], туристичний збір віднесений 
до категорії місцевих податків. У свою чергу, відповідно до пп. 268.2.1 ст. 268 
Податкового кодексу України, обов’язок щодо сплати туристичного збору 
покладений на туристів-громадян України та туристів-іноземців без 
виключення. Знову-таки, рамковий формат соціально-економічного механізму 
державного регулювання туризму в Україні на часі не працює через збройну 
агресію РФ, що загрожує рекреаційно-відпочинковій галузі України 
інфраструктурно, економічно та стратегічно. 

Аспекти державної інформаційної політики в галузі туризму України 
передбачають тісну роботу органів влади та ЗМІ щодо просування вітчизняного 
туристичного відпочинку. ДАРТ (Державне агентство розвитку туризму), 
спрямовуючи та координуючи державну туризм-курортну політику як 
центральний орган державної влади. В умовах воєнного стану, що діятиме в 
Україні до перемоги у війні з РФ, стимулювання внутрішнього туризму шляхом 
проведення маркетингово-рекламних кампаній набуває особливого змісту. 
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Демонстрація національно-туристичного колориту України та експансіювання 
вітчизняної туризм-культури шляхом двостороннього галузевого діалогу із     
ЄС – ключі до повоєнної соціально-економічної відбудови, де чільне місце 
посідає державно-управлінська стратегізація інформування потенційних 
туристів.  

Потрібно зауважити, що своєчасне виконання державно-управлінським 
апаратом України вищенаведеного «квартету туристичної регуляції» здатне 
забезпечити належні обсяги інвестиційних надходжень до державного бюджету 
України.  

Повертаючись до державно-управлінської туристичної проблематики, 
доцільно зупинитися на стагнаційних аспектах вітчизняної курортної сфери 
крізь призму Закону України «Про курорти». Адже бюрократизм нормативного 
документа ускладнює алгоритм визнання територій природного фонду 
державними та місцевими курортами, а також – потребує значних часових, 
матеріально-технічних та людсько-ресурсних витрат. При цьому, неотримання 
рекреаційною територією статусу «курорт» – юридична підстава 
неконтекстного використання ресурсно-природничого потенціалу [9]. 

Задля нівелювання наведених законодавчих колізій, Верховною Радою 
України від 02.05.2019 р. був опублікований Проєкт Закону про внесення змін 
до Закону України «Про курорти» № 10269. У пояснювальній записці до 
Проєкту зазначалося, що метою документа є гармонізація вітчизняного 
туристично-курортного законодавства щодо функціонального статусу 
«потенційно курортних» територій, а також – інституційне забезпечення 
(визначення відповідальних органів) щодо курортного планування, попередньо-
проєктного землевпорядкування, використання курортного потенціалу 
рекреаційних територій України [10]. Проєкт був відкликаний 29.08.2019 р.  

Натомість, до профільного Закону України «Про курорти» у редакції від 
16.10.2020 р. були внесені зміни до ст. 36 (державний кадастр природних 
територій курортів України) та ст. 37 (державний кадастр природних 
лікувальних ресурсів України). Так, ч. 3 ст. 36 та ч. 3 ст. 37 Закону України 
«Про курорти» геопросторові дані, метадані та сервіси були включені до 
курортного та лікувального держкадастру України, відповідно [11]. Як бачимо, 
жодних видозмін щодо послаблення статусної бюрократизації курортно-
рекреаційних територій України законодавцем не здійснено. 

Зауважимо, що проблематика державного регулювання розвитку туризму 
в Україні має не лише гуманітарний інституційно-законодавчий, але й 
економічний характер. Діяльність Міністерства інфраструктури України, 
(якому підпорядковується ДАРТ – Державне агентство розвитку туризму), 
навіть до введення воєнного стану Указом Президента № 64/2022 від 24.02.2022 
та повномасштабної агресії РФ проти України не вирішувало питань 
недостатнього фінансування, бюджетування та асигнування туристичної сфери 
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України. Ідеологічно, відновлення туристичної інфраструктури повинне 
відбуватися за рахунок державних та місцевих бюджетів. Владно-урядовим 
апаратом не здійснено спроб інвестиційної координації з фізичними та 
юридичними особами (інвесторами) задля розвитку в’їзного та виїзного 
вітчизняного туризмів.  

Зазначені колізії туризм-забезпечення варто врахувати у процесі 
повоєнного відновлення України. 

Розглядаючи інституційно-розвиткову проблематику туризму в Україні, 
до найсуттєвіших чинників її гальмування варто віднести саме несприятливий 
інвестиційний клімат. Причинами цього є негативний рекреаційно-
відпочинковий та оздоровчо-інфраструктурний іміджи України [12]. Питання 
недостатньої клієнтоорієнтованості – додатковий негативний туристично-
курортний чинник, що гальмує наповнення державних та місцевих бюджетів. 
Відтак, виникає прецедент відсутності ролі туризму України як соціально-
економічного двигуна.  

Похідною від зазначеної проблематики для України є нераціональне та 
неповноцінне використання потенціалу «зеленого туризму». Відзначимо, що 
ані профільними нормативно-правовими актами, ані «екологічним» Законом 
України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-XII від 
25.06.1991 р. (у редакції від 10.07.2022 р.) не окреслено даної дефініції. На 
офіційному веб-сайті Верховної Ради України можна знайти два Проєкти 
Закону про сільський та сільський зелений туризми – 4299 від 23.10.2003 р. [13] 
та 5206 від 05.03.2021 р. [14], відповідно. Жодна із версій документу не була 
схвалена для повноцінного нормативного застосування. 

На Рис. 1 зображений ланцюг доктринального, нормативного, економіко-
соціального та супутньо-дотичного гальмувань державного регулювання 
розвитку туризму в Україні. 
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Рис. 1 Чинники гальмування державного регулювання туризм-сфери 
України (теоретичний, законодавчий та економічний аспекти) 
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управлінське трактування туризм-галузі в Україні можна реалізувати через 
формування загальнонаціональної туризм-культури. Для цього необхідна 
злагоджена робота органів державної влади, органів місцевого самоврядування 
та закладів вищої освіти [15]. У даному контексті, доцільно згадати спільний 
проєкт ДАРТ і Міністерства культури та інформаційної політики України – 
Концепцію Державної цільової програми «Мандруй Україною» (2021 р) [16]. Її 
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послуг. В умовах військової агресії РФ більшість вищезазначених постулатів 
складно реалізувати: причинами є економічні, інфраструктурні, безпекові та 
соціальні загальнодержавні збитки, а, також, зміщення державно-управлінських 
пріоритетів убік підвищення обороноздатності. 

Супутня проблематика державного регулювання туризм-сфери в Україні 
полягає у неефективній реалізації органами влади профільної регулятивної 
функції. У спільному дослідженні стану вітчизняного туризм-регулювання, Н. 
Опанасюк та А. Охріменко відзначили, що сертифікаційно-ліцензійна 
діяльність даної галузі щодо приватних туристичних операторів є колізійною та 
здійснюється за аналогією права та закону – із використанням положень Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 
02.03.2015 р. (у редакції від 19.08.2022 р.) та частково – положень ст. 12 та 
ст. 14 Господарського кодексу України щодо ліцензування господарської 
діяльності державою [17]. 

Окрім вищеокреслених питань, на державно-управлінському рівні, наразі, 
не здійснено спроб гармонізувати та спростити вітчизняне бюджетно-
фінансове, податкове (Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України) 
та митно-прикордонне законодавства (Закон України «Про порядок виїзду з 
України і в’їзду в Україну громадян України» № 3857-XII від 21.01.1994 р. – у 
редакції від 01.01.2022 р.; ПКМУ Про затвердження Правил перетинання 
державного кордону громадянами України № 57 від 27. 01. 1995 р.) задля 
бюрократичного спрощення юридико-економічного механізму державного 
туристичного контролю та нагляду (контролююча функція). 

У свою чергу, контролююча функція вітчизняного державно-владного 
апарату у сфері туризм-послуг, виявляючись у захисті прав та інтересів 
учасників галузевих туристичних відносин, кореспондує демократично-
правовим, соціальним та людиноцентристським принципам держави Україна, 
означеним у ст. 1, ст. 3 та ст. 6 Основного закону – Конституції України [18]. 

Власне, функція державного контролю та нагляду у сфері туристичної 
діяльності має ознаки точкової диверсифікації. Наприклад, положення Закону 
України «Про туризм» та Закону України «Про курорти» не враховують 
туристичні агенції (далі – ТА) та туристичних операторів (далі – ТО) як 
повноцінних суб’єктів в’їзних та виїзних туристичних поїздок. Так, обов’язки 
туристичних операторів встановлені ст. 5, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про 
туризм», а їх права опосередковано визначені лише у ст. 24 Закону, де 
законодавець за нормативною аналогією відносить ТО до суб’єктів туристичної 
діяльності. Профільного нормативного акту, що регулював би діяльність ТА та 
ТО, в Україні взагалі не наявно [19]. 

Крім того, додаткових державно-управлінських допрацювань потребує 
аспект захисту українських туристів під час здійснення виїзного туризму. 
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про туризм», держава вживає необхідних 
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заходів задля реалізації прав та інтересів мандрівників–громадян України 
закордоном. Дане положення кореспондує ст. 13 Закону (безпека в галузі 
туризму), проте, за своїм змістом воно є статично-декларативним, адже не 
визначає алгоритму практичної реалізації даної норми органами галузевої 
юрисдикції (Міністерство інфраструктури України, Державне агентство 
розвитку туризму) [20]. 

Література: 
1. Розпорядження КМУ № 168-р від 16.03.2017 р. Про схвалення Стратегії розвитку

туризму та курортів на період до 2026 року // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text 

2. Постанова КМУ № 995 від 04.12.2019 р. Питання утворення деяких центральних
органів виконавчої влади // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2019-%D0%BF#Text 

3. Мельниченко, О. Теоретико-методологічні основи державного регулювання
туризму : Державне будівництво, 2010. –– № 2. –– 11 с. 

4. Жадько, К. Понятійне визначення механізмів державного управління міжнародним
туризмом : Держава та регіони, 2008. –– № 4. –– с. 119 – 125. 

5. Мельник, І., Чапліч, А. Перспективи розвитку вітчизняного туризму в умовах
євроатлантичної інтеграції : Вісник ХНУ, 2009. –– № 1. –– с. 76 – 80. 

6. Марценюк, Н. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні : Економічний
вісник, 2015. –– № 3. –– с. 76 – 82. 

7. Барвінок, Н. Вплив глобальних безпекових факторів на розвиток міжнародного
туризму в Україні : Veda a perspektivy, 2022. –– № 4 (11). –– с. 139 – 151. 

8. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. (у редакції від 03.09.2022 р.) //
Відомості Верховної Ради // Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

9. Кульчицький, С. Туристично-рекреаційна галузь в Україні : стан, проблеми, оцінка
перспектив : Україна : події, факти, коментарі : Київ, 2019. –– № 18. –– с. 62 – 73. 

10. Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про курорти» № 10269 від 02.05.2019 р. // Офіційний веб-сайт Ліга Закон // Режим 
доступу : https://ips.ligazakon.net/document/GH7X900A 

11. Закон України «Про курорти» № 2026-III від 05.10.2000 р. (у редакції від
16.10.2020 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/2026-14#Text 

12. Тарасюк, Г., Мілінчук, О. Розвиток вітчизняного туризму в контексті світових
туристичних тенденцій : Науковий вісник УжНУ, 2016. –– № 7 (3). –– с. 127 – 131. 

13. Проєкт Закону про сільський та сільський зелений туризм 4299 від 23.10.2003 р. //
Офіційний веб-портал Верховної Ради України // Режим доступу : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4299&skl=5 

14. Проєкт Закону про сільський та сільський зелений туризм 5206 від 05.03.2021 р. //
Офіційний веб-портал Верховної Ради України // Режим доступу : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71321 

15. Іванова, В. Розвиток туризму як територіальний аспект розвитку економіки :
інформаційна підтримка : Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні та світі : II 
Міжнародна науково-практична конференція, Луцьк – Світязь, 2017. –– с. 84 – 86. 

16. ДАРТ. Розпочинається громадське обговорення проєкту Концепції Державної
цільової програми «Мандруй Україною» (09.04.2021) // Офіційний веб-сайт ДАРТ // Режим 
доступу : https://www.tourism.gov.ua/blog/rozpochinaietsya-gromadske-obgovorennya-proiektu-
koncepciyi-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-mandruy-ukrayinoyu 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://ips.ligazakon.net/document/GH7X900A
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4299&skl=5
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71321
https://www.tourism.gov.ua/blog/rozpochinaietsya-gromadske-obgovorennya-proiektu-koncepciyi-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-mandruy-ukrayinoyu
https://www.tourism.gov.ua/blog/rozpochinaietsya-gromadske-obgovorennya-proiektu-koncepciyi-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-mandruy-ukrayinoyu


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 9(27) 2022 

 199

17. Опанасюк, Н., Охріменко, О. Державне регулювання туризму в Україні : правові
форми, засоби та моделі : Перспективи розвитку туризму в Україні та світі : управління, 
технології, моделі, 2018. –– с. 17 – 37. 

18. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. (ред. від 01.01.2020 р.) //
Відомості Верховної Ради // Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254% 
D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

19. Опанасюк, Н., Охріменко, А., Попович, С. Правове регулювання туристичної
діяльності в контексті реформування законодавства України про туризм : Journal 
«ScienceRise : Juridical Science», 2021. –– № 3 (17). –– с. 9 – 17. 

20. Механізми державного управління регіональним розвитком / О. М. Непомнящий,
О. А. Дєгтяр // Менеджер. - 2018. - № 1. - С. 165-170. 

References: 
1. Rozporjadzhennja KMU № 168-r vіd 16.03.2017 r. Pro shvalennja Strategії rozvitku

turizmu ta kurortіv na perіod do 2026 roku // Vіdomostі Verhovnoї Radi // Rezhim dostupu : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text 

2. Postanova KMU № 995 vіd 04.12.2019 r. Pitannja utvorennja dejakih central'nih organіv
vikonavchoї vladi // Vіdomostі Verhovnoї Radi // Rezhim dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/995-2019-%D0%BF#Text 

3. Mel'nichenko, O. Teoretiko-metodologіchnі osnovi derzhavnogo reguljuvannja turizmu :
Derzhavne budіvnictvo, 2010. –– № 2. –– 11 s. 

4. Zhad'ko, K. Ponjatіjne viznachennja mehanіzmіv derzhavnogo upravlіnnja mіzhnarodnim
turizmom : Derzhava ta regіoni, 2008. –– № 4. –– s. 119 – 125. 

5. Mel'nik, І., Chaplіch, A. Perspektivi rozvitku vіtchiznjanogo turizmu v umovah
єvroatlantichnoї іntegracії : Vіsnik HNU, 2009. –– № 1. –– s. 76 – 80. 

6. Marcenjuk, N. Problemi ta perspektivi rozvitku turizmu v Ukraїnі : Ekonomіchnij vіsnik,
2015. –– № 3. –– s. 76 – 82. 

7. Barvіnok, N. Vpliv global'nih bezpekovih faktorіv na rozvitok mіzhnarodnogo turizmu v
Ukraїnі : Veda a perspektivy, 2022. –– № 4 (11). –– s. 139 – 151. 

8. Podatkovij kodeks Ukraїni № 2755-VI vіd 02.12.2010 r. (u redakcії vіd 03.09.2022 r.) //
Vіdomostі Verhovnoї Radi // Rezhim dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

9. Kul'chic'kij, S. Turistichno-rekreacіjna galuz' v Ukraїnі : stan, problemi, ocіnka
perspektiv : Ukraїna : podії, fakti, komentarі : Kiїv, 2019. –– № 18. –– s. 62 – 73. 

10. Pojasnjuval'na zapiska do proєktu Zakonu Ukraїni «Pro vnesennja zmіn do Zakonu
Ukraїni «Pro kurorti» № 10269 vіd 02.05.2019 r. // Ofіcіjnij veb-sajt Lіga Zakon // Rezhim dostupu 
: https://ips.ligazakon.net/document/GH7X900A 

11. Zakon Ukraїni «Pro kurorti» № 2026-III vіd 05.10.2000 r. (u redakcії vіd 16.10.2020 r.) //
Vіdomostі Verhovnoї Radi // Rezhim dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14#Text 

12. Tarasjuk, G., Mіlіnchuk, O. Rozvitok vіtchiznjanogo turizmu v kontekstі svіtovih
turistichnih tendencіj : Naukovij vіsnik UzhNU, 2016. –– № 7 (3). –– s. 127 – 131. 

13. Proєkt Zakonu pro sіl's'kij ta sіl's'kij zelenij turizm 4299 vіd 23.10.2003 r. // Ofіcіjnij
veb-portal Verhovnoї Radi Ukraїni // Rezhim dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 
webproc4_2?pf3516=4299&skl=5 

14. Proєkt Zakonu pro sіl's'kij ta sіl's'kij zelenij turizm 5206 vіd 05.03.2021 r. // Ofіcіjnij
veb-portal Verhovnoї Radi Ukraїni // Rezhim dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 
webproc4_1?pf3511=71321 

15. Іvanova, V. Rozvitok turizmu jak teritorіal'nij aspekt rozvitku ekonomіki : іnformacіjna
pіdtrimka : Problemi ta perspektivi rozvitku turizmu v Ukraїnі ta svіtі : II Mіzhnarodna naukovo-
praktichna konferencіja, Luc'k – Svіtjaz', 2017. –– s. 84 – 86. 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 9(27) 2022 

200 

16. DART. Rozpochinaєt'sja gromads'ke obgovorennja proєktu Koncepcії Derzhavnoї
cіl'ovoї programi «Mandruj Ukraїnoju» (09.04.2021) // Ofіcіjnij veb-sajt DART // Rezhim 
dostupu : https://www.tourism.gov.ua/blog/rozpochinaietsya-gromadske-obgovorennya-proiektu-
koncepciyi-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-mandruy-ukrayinoyu 

17. Opanasjuk, N., Ohrіmenko, O. Derzhavne reguljuvannja turizmu v Ukraїnі : pravovі
formi, zasobi ta modelі : Perspektivi rozvitku turizmu v Ukraїnі ta svіtі : upravlіnnja, tehnologії, 
modelі, 2018. –– s. 17 – 37. 

18. Konstitucіja Ukraїni № 254k/96-VR vіd 28.06.1996 r. (red. vіd 01.01.2020 r.) //
Vіdomostі Verhovnoї Radi // Rezhim dostupu : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

19. Opanasjuk, N., Ohrіmenko, A., Popovich, S. Pravove reguljuvannja turistichnoї
dіjal'nostі v kontekstі reformuvannja zakonodavstva Ukraїni pro turizm : Journal «ScienceRise : 
Juridical Science», 2021. –– № 3 (17). –– s. 9 – 17. 

20. Mehanіzmi derzhavnogo upravlіnnja regіonal'nim rozvitkom / O. M. Nepomnjashhij,
O. A. Dєgtjar // Menedzher. - 2018. - № 1. - S. 165-170. 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 9(27) 2022 

 201

СЕРІЯ «Економіка» 

UDС: 658.3 

https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-9(27)-201 

Kuchmieiev Oleksandr Oleksandrovich Doctor of Economics, Associate 
Professor, Associate Professor of the Department of Management and 
Administration, Open International University of Human Development "Ukraine", 
Lvivska St., 23, Kyiv, tel.: (093) 227-65-39, https://orcid.org/ 0000-0003-1803-6231 

LEADERSHIP AS A PHENOMENON OF MODERN MANAGEMENT 

Abstract. Today Ukrainian enterprises operate in difficult conditions. In these 
conditions, the question of improving management arises. The work of a well-
coordinated team is required. We need a leader. There are managers who skillfully 
manage enterprises. They guide workers towards common goals. But there are those 
who cannot influence their subordinates. These leaders do not have the necessary 
leadership qualities. We believe that the issue of leadership in modern management is 
relevant and timely. The aim of the study is to clarify the concept of "leadership". 
The place and role of leadership in the enterprise management system has been 
determined. Some scholars combine leadership with the phenomenon of power. We 
believe that being a leader and being a leader in an organization are not the same 
thing. There is no single definition of leadership. Each researcher gives his own 
definition. The phenomenon of leadership is complex. There are many classifications 
of leader types. One part of them concerns life and professional experience. The 
second part relates to psychological characteristics. The third describes habits and 
style. Leader style is the manner in which the leader behaves with subordinates. 
Several manners are shown in the article. Leadership is the relationship between the 
leader and the members of the group. They influence each other and strive to achieve 
results. We believe that management and leadership are equally important for an 
enterprise. But, it is necessary to distinguish between a leader and a manager. The 
definition of management is similar to the definition of leadership: achieving the 
goals of an organization with the help of people subordinate to a manager. Managers 
should be leaders. The distinctive features of management and leadership are given. 
The main difference between a manager and a leader is the source of power. The 
ideal is the merging of the qualities of a leader and a manager in one person. 
Leadership is a form of manifestation of influence on people's behavior, based on 
socio-psychological contact and socio-psychological methods of management. 
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Management is a form of influencing people's behavior, based on administrative, 
legal and economic methods of management. Leadership does not replace the 
management process. It complements it when traditional management methods fail to 
solve the problem. Effective leadership is built on trust. The development of the 
leadership concept changes the content of modern management. Distinguishes 
between old and new approaches to management. These approaches are leadership 
and leadership oriented.  

Keywords: administration, chief, leader, leadership, management. 
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ЛІДЕРСТВО ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Анотація. Актуальність дослідження полягає в тому, що в умовах 
економічної кризи особливо гостро постає питання удосконалення системи 
менеджменту якості управління для досягнення високих показників 
ефективності господарської діяльності підприємства та забезпечення його 
конкурентоспроможності на ринку. У цих умовах особливо гостро постає 
питання удосконалення системи менеджменту для досягнення високих 
показників ефективності господарської діяльності підприємства та 
забезпечення його конкурентоспроможності на ринку Необхідна робота 
злагодженої команди, яка можлива лише за наявності лідера, який координує 
роботу свого колективу.  

У статті уточнено сутність поняття «лідерство», визначено місце й роль 
лідерства у системі менеджменту підприємства. Виділені ключові ознаки, що 
характеризують феномен лідерства; вказано, що першоосновою прояви 
лідерства є особистість лідера; наведено відмінні риси функціональної 
спрямованості менеджменту та лідерства. 

Зокрема зазначено, що одна з головних відмінностей між менеджером і 
лідером пов'язана із джерелом влади і рівнем лояльності породжених ним 
послідовників. Ідеал – злиття якостей лідера і менеджера в одній особі, що 
займає керівну посаду: у такої людини багатшими є інструментарій та 
можливості впливу, більш гнучкі підходи, включаючи індивідуальний, 
ймовірність появи в команді другого лідера-опозиціонера. Він може бути більш 
«довгограючим» і адаптивним до ситуацій, «синтетичним керівником». 
Вважаємо, що лідерство можна визначити таким чином. Лідерство – форма 
прояву впливу на поведінку людей, заснована на переважно соціально-
психологічному контакті і соціально-психологічних методах управління в 
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досягненні цілей організації за рахунок гармонізації інтересів організації та 
інтересів послідовників лідера і прагнення до досягнення синергетичного 
ефекту. У цьому контексті менеджмент – форма впливу на поведінку людей, 
заснована переважно на адміністративно-правових і економічних методах 
управління для досягнення цілей організації. І лідер, який займає керівну 
посаду, і менеджер повинні володіти всіма методами управління людьми і 
вміти підібрати в кожному разі найбільш ефективний метод. Відмінності 
полягають у пріоритетах. В ідеалі керівником повинна бути та людина, яка 
вміло поєднує лідерство і менеджмент в одній особі. Відзначимо, що лідерство 
не підміняє процес управління, а доповнює його тоді, коли традиційні методи 
менеджменту не дають змоги вирішити необхідні завдання і досягти 
поставлених цілей. 

Зроблено висновок, що розвиток концепції лідерства певною мірою 
змінює зміст самої парадигми сучасного менеджменту, проводячи 
розмежування старого і нового підходів до управління, орієнтованих відповідно 
на керівництво та лідерство.  

Ключові слова: керівник, лідер, лідерство, менеджмент, управління. 
 
Formulation of the problem. Today, Ukrainian enterprises operate in difficult 

socio-economic conditions. In these conditions, the issue of improving the 
management system to achieve high performance indicators of the enterprise's 
economic activity and ensure its competitiveness on the market is particularly acute. 
The work of a coordinated team is necessary, which is possible only in the presence 
of a leader who coordinates the work of his team. When considering the issue of 
management effectiveness, scientists try to determine the need for leadership qualities 
in top-level managers. It is clear that there are managers who skillfully manage 
enterprises, directing the activities of employees to achieve common goals. However, 
there are also those who cannot influence subordinates accordingly. This shows that 
such managers do not have the necessary leadership qualities. We believe that the 
issue of leadership in modern management is relevant and timely. 

Analysis of recent research and publications. Some aspects of the problem 
posed in the article are considered by such foreign and domestic scientists as U. 
Bennis, M. Weber, M. Wilson, L. Danchenko, D. Dyachkov, P. Druker, M. Zos-Kior, 
K. Kozak, V. Luhova, F. Nietzsche and others. But currently the problem of 
leadership in the enterprise management system remains understudied. 

Formulation of the goals of the article. The purpose of the study is to clarify 
the essence of the concept of "leadership", to determine the place and role of 
leadership in the management system of the enterprise. 

Presenting main material. The term "leader" comes from the English "lead". 
A leader is one who leads; the first to go always wins. A member of a group, all 
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members of which recognize his leadership, rely on him to make serious decisions 
and solve important problems [1]. 

For the first time, the concept of "leadership" was highlighted by the Italian 
writer and politician N. Machiavelli (1469–1527). He noted that a political leader is a 
sovereign who unites and represents the entire society and uses any means to 
maintain public order and preserve his rule [2, p. 301]. 

According to S. Montesquieu, leadership is connected with any political 
activity of an individual [5, p. 396]. F. Nietzsche notes that leadership is inherent in 
the superhuman, and therefore "humanity must constantly work in the direction of 
their birth" [4, p. 286]. Freud considered leadership "a consequence of the 
sublimation of libido in the desire for power and dominance, a kind of means of 
compensation for an inferiority complex, and leaders are people who seek to 
compensate for their own losses by dominating other people" [5, p. 95]. We agree 
with P. Drucker's opinion that "leadership as a socio-psychological phenomenon 
arises and is realized only in the social environment, and therefore its property is 
character (virtue, freedom, self-improvement), not temperament (biology and 
genetics)" [4 , p. 155]. 

Some scientists combine leadership in its essence and form with the 
phenomenon of power. Leadership is power because it consists in the ability of one or 
more persons at the top to force others to do something positive or negative that the 
latter might not do in other circumstances [5]. Of course, power as a special type of 
influence is the basis of leadership, but we believe that the existence of power 
relations cannot be the basis for constructing a definition of leadership. Power is in 
the hands of any leader, whether he is a leader or not. It is obvious that being a 
manager and being a leader in an organization are not the same thing. 

So, as we can see, there is no unambiguous definition of the concept of 
"leadership", each researcher gives his own definition. The phenomenon of leadership 
is multicomponent and multifaceted. There are many classifications of leadership 
types. One part of them affects life and professional experience, the second part 
belongs to psychological features, the third describes habits and what can be called 
style. A fairly simple and clear classification of leadership in management was 
proposed by V. Pugachev (Fig. 1). According to the definition of the concept of 
leadership, L. Shutko, D. Shatko use two criteria of leader behavior: - the degree of 
consideration of the factor of the dynamics of the leader's behavior. The criterion of 
behavior dynamics characterizes the approach to the study of a leader: either from the 
standpoint of statics (analysis of only the presence of certain permanent qualities 
necessary for a leader); or from the standpoint of dynamics (analysis of behavior 
patterns, certain actions of the leader); – the degree of consideration of the situation 
factor. The criterion of situationality characterizes the approach to the study of a 
leader: either from the position of universality (identification of a single, best method 
of influence); or from the position of situationality (to ensure effective leadership, a 
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change in the situation should be taken into account) [7, p. 62]. Leadership style is 
the manner in which the manager behaves towards subordinates. V. Kushniriuk 
distinguishes several manners: 

- autocratic style (personal power). It is based on coercion, threat, fear, strict
regulation of the rules of behavior of employees, staff; 

- democratic style. It is based on the concept that a person is a conscious being
who likes to work. Characteristic decentralization of powers, active participation of 
everyone in management decision-making, wide freedom of action during the 
execution of tasks, openness and trust; 

- liberal style. Maximum freedom of performers, their self-control, minimal
participation of the manager in the performance of tasks [8]. Thus, leadership is a 
relationship between a leader and group members influencing each other and jointly 
striving for real change and achieving results that reflect common goals. 

Fig. 1. Classification of leadership in management [8] 

We believe that management and leadership are equally important for the 
enterprise. But it is necessary to distinguish a leader from a manager. The popular 
definition of management is quite similar to the definition of leadership: achieving 
the goals of the organization with the help of people under the manager. 

The main functions of the enterprise manager are situation analysis, planning, 
organization of activities, stimulation, accounting, control, coordination, 
regulation [9, p. 52]. 

In management, there are quite a lot of specializations related to the level, 
object and subject of management. Effective managers must also be good leaders, 
because the concepts of leadership and management are associated with different 
characteristics that provide different aspects of the organization's strengths. 

The manager, as a rule, builds such a system of relations with subordinates, 
which is based on the positional basis of power and its sources. Leadership is 

Types of leadership 

Business leadership business authority, ability to solve organizational 
tasks better than others, competence, experience 

Emotional leadership 
based on human sympathies, the attractiveness 

of interpersonal communication 

Situational leadership limited in time, unstable and related to a 
specific non-specific situation 
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primarily based on a certain managerial type of interaction that occurs in the process 
of the leader's social influence on the group, while the position system is not 
necessarily present. This process is somewhat more complicated, it involves the 
presence of followers of the leader, and not his subordinates. 

Management is focused on ensuring sustainable activity of the organization on 
the basis of stability by implementing such classic functions as planning, 
organization, control, evaluation, etc. 

This method of management is predictable because it relies on following 
certain steps, procedures, and rules. 

At the same time, leadership is a game of anticipation, it is the creation of 
change, the development of potential, the generation of a vision, the creation of teams 
capable of realizing this vision. In this context, the difference between the functional 
orientation of management and leadership can be presented as follows (Fig. 2). 

Fig. 2. Key differences in the functional focus of management and leadership 

In various organizations at all hierarchical levels there are managers who are 
also effective leaders, and most people are capable of developing the necessary 
qualities for this. Table 1 compares leadership and management in five areas of 
activity that are vitally important for modern companies. 

One of the main differences between a manager and a leader is related to the 
source of power and the level of loyalty of the followers it generates. The ideal is the 
merging of the qualities of a leader and a manager in one person who holds a 
leadership position: such a person has a richer toolkit and opportunities for influence, 
more flexible approaches, including individual ones, the probability of the 
appearance of a second opposition leader in the team. He can be more "long-term" 
and adaptive to situations, a "synthetic leader". We believe that leadership can be 
defined as follows. 

Leadership is a form of influencing people's behavior, based mainly on social-
psychological contact and social-psychological management methods in achieving 
the organization's goals by harmonizing the interests of the organization and the 
interests of the leader's followers and striving to achieve a synergistic effect. In this 

MANAGEMENT LEADERSHIP 

Planning and budgeting Definition of direction 

Organization and selection of personnel Leading people, creating teams and 
coalitions 

Control and problem solving Motivation and inspiration 
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context, management is a form of influence on people's behavior, based mainly on 
administrative, legal and economic management methods to achieve the 
organization's goals. Both the leader, who holds a managerial position, and the 
manager must possess all methods of managing people and be able to choose the 
most effective method in each case. The differences lie in priorities. Ideally, a 
manager should be a person who skillfully combines leadership and management in 
one person. It should be noted that leadership does not replace the management 
process, but complements it when traditional management methods do not make it 
possible to solve the necessary tasks and achieve the set goals. 

Table 1 
Comparison of leadership and management 

Sign leadership Management 
Direction creating an image of the future and 

developing a strategy; 
concentration of attention on future 
performance results 

planning and budgeting; concentration 
of attention on final financial results of 
activity 

Orientation formation of corporate culture; 
stimulation of professional growth 
of personnel; elimination of borders  

work organization and personnel 
selection; management and control; 
creating groups 

Relations concentration of attention on 
people: inspiration and motivation 
of group members; use of personal 
power; performing the role of 
mentor, assistant 

concentration of attention on the 
achievement of corporate goals related 
to the production or sale of goods and 
services; use of official power; 
application of the role of boss 

Personal 
qualities 

емоційні зв'язки; відкритість 
(широкий кругозір); уміння 
слухати співрозмовника 
(спілкування); нонконформізм 
(сміливість); адекватна оцінка 
власних якостей (характер) 

emotional connections; openness (broad 
outlook); the ability to listen to the 
interlocutor (communication); 
nonconformism (courage); adequate 
assessment of one's own qualities 
(character)  

The results initiation of changes, formation of a 
culture in which honesty is most 
valued initiation of changes, 
formation of a culture in which 
honesty is most valued 

preservation of stability, formation of a 
culture / in which work efficiency is 
most valued 

Effective leadership is based on trust, which is an element of the organization's 
culture and influences it. 

Conclusions. Within the concept of "new management" the image of a "new 
manager" is formed, who is usually called a leader. In contrast, the "old manager" is 
called a manager, characterizing him as a "dying type of manager." Thus, it can be 
stated that the development of the concept of leadership to some extent changes the 
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content of the very paradigm of modern management, making a distinction between 
the old and new approaches to management, oriented to management and leadership. 
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СУЧАСНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 

Анотація. Стаття присвячена удосконаленню моделей мотивації праці на 
основі аналізу сучасних мотиваційних теорій. Актуальність проведеного 
дослідження зумовлена неефективністю підходів до стимулювання праці 
вітчизняними підприємствами, що потребує зміни концепцій мотивації. 

Мета статті – розробити рекомендації підвищення мотивації праці, які 
сприятимуть покращенню продуктивності праці персоналу та успішній 
діяльності і розвитку підприємства. Для досягнення мети в процесі дослідження 
було вирішено низку завдань: визначено суть поняття «мотивація праці», 
найпоширеніші моделі та сучасні теорії мотивації праці. За результатами 
досвіду зарубіжних та провідних українських компаній запропоновано 
рекомендації щодо підвищення мотивації праці у вітчизняних організаціях. 

В процесі дослідження використані загальнонаукові методи пізнання. За 
допомогою методу критичного аналізу визначено ефективність сучасних 
моделей мотивації праці, які застосовуються зарубіжними та вітчизняними 
компаніями. Синтез інформації дозволив виявити переваги та недоліки таких 
моделей. Метод індукції та дедукції застосувався для того, щоб розробити 
рекомендації з підвищення мотивації персоналу вітчизняних організацій. 

За результатами дослідження встановлено, що мотивація праці є однією з 
найважливіших функцій менеджменту, спрямованих на досягнення цілей 
організації через задоволення потреб працівників. Моделі мотивації праці, які 
використовуються вітчизняними та зарубіжними компаніями, розроблені на 
основі сучасних теорій мотивації А. Маслоу, Д. МакКлелланда, Ф. Герцберга, 
К. Алдерфера, В. Врума, С. Адамса, Портера-Лоулера та ін. Однак жодна з цих 
теорій не є універсальною, тому повинна розглядатися менеджерами як гіпотеза, 
що потребує перевірки під час практичного дослідження поведінки працівників. 
Підвищенню мотивації праці працівників вітчизняних підприємств сприятиме 
створення сучасного робочого середовища, надання соціальних гарантій, 
створення платформ для спільної роботи, заохочення командної роботи, інновацій 
та творчості, залучення співробітників до процесу прийняття рішень, розвиток їх 
кар’єри, індивідуальні та командні винагороди та інші заходи. 
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Практичне значення дослідження полягає в можливості використовувати 
отримані результати менеджерами вітчизняних компаній для підвищення 
мотивації праці персоналу. 

Ключові слова: мотивація праці, менеджмент підприємства, людський 
капітал, модель стимулювання праці, робоче середовище 
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MODERN THEORIES OF WORK MOTIVATION 

Abstract. The article is devoted to the improvement of labor motivation 
models based on the analysis of modern motivational theories. The relevance of the 
conducted research is due to the ineffective approaches to labor motivation by 
domestic enterprises, which requires changes in the concepts of motivation. 

The aim of the article is to develop recommendations for increasing labor 
motivation, which will contribute to the improvement of personnel productivity and 
successful operation and development of the enterprise. In order to achieve the goal, a 
number of tasks were solved during the study: the essence of the concept of "labor 
motivation", the most common models and modern theories of labor motivation were 
defined. Based on the experience of foreign and leading Ukrainian companies, 
recommendations for increasing labor motivation in domestic organizations were 
offered. 

General scientific methods of knowledge were used in the course of the 
research. Using the method of critical analysis, the effectiveness of modern labor 
motivation models used by foreign and domestic companies was determined. 
Synthesis of information allowed to identify the advantages and disadvantages of 
such models. The method of induction and deduction was used in order to develop 
recommendations for increasing personnel motivation in domestic organizations. 

According to the results of the study, it was found that labor motivation is one 
of the most important functions of management aimed at achieving the goals of the 
organization by meeting the needs of employees. Labor motivation models used by 
domestic and foreign companies are developed on the basis of modern motivation 
theories of A. Maslow, D. McClelland, F. Herzberg, K. Alderfer, V. Vroom, S. 
Adams, Porter-Lowler, etc. However, none of these theories is universal, so should be 
considered by managers as a hypothesis, requiring testing in the practical study of 
employee behavior. Increasing the motivation of employees of domestic enterprises 
will help to create a modern working environment, providing social guarantees, 
creating platforms for teamwork, encouraging teamwork, innovation and creativity, 
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involving employees in decision-making, career development, individual and team 
rewards and other activities . 

Practical value of the study consists in the possibility of using the results 
obtained by managers of domestic companies to increase the motivation of staff. 

Keywords: labor motivation, enterprise management, human capital, labor 
stimulation model, working environment 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день найважливішим ресурсом 
підприємства є людський капітал, оптимізація управління яким набуває 
особливого значення. Основне завдання менеджменту підприємства –
управління наявними ресурсами з метою отримання оптимального результату. 
Мотивація праці є важливим фактором розвитку людського капіталу. 
Управління нею відіграє ключову роль, адже існує пряма залежність між 
мотивацією працівника та ефективністю його роботи. Позитивна мотивація 
активує його здібності та дозволяє проявити потенціал, негативна – не дає цим 
здібностям проявитися в повній мірі та є основною перешкодою для досягнення 
цілей. 

Мотиваційні аспекти управління отримали широке використання в 
економічно розвинутих країнах. Мотивація працівників українських 
підприємств здебільшого заснована на грошовому заохоченні, яке поступово 
йде в минуле. В зв’язку з цим існує необхідність в удосконаленні існуючих 
моделей мотивації, побудованих на основі класичних теорій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Впродовж багатьох років 
мотивація праці широко досліджувалась вітчизняними та іноземними вченими, 
такими як Мескон  М. Х. [1], Шинкаренко В. Г. [2], Кібанов А. Я. [3], 
Тарнавська Н. П. і Пушкар Р. М. [4], та Губарєв Р.В. [5] та ін. Не дивлячись на 
це, недостатньо дослідженими залишаються сучасні теорії мотивації праці, на 
основі яких розробляють моделі мотивування, що використовуються 
зарубіжними та вітчизняними компаніями. 

Мета статті – розробити рекомендації підвищення мотивації праці, які 
сприятимуть покращенню продуктивності праці персоналу та успішній 
діяльності і розвитку  підприємства. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день чіткого визначення   
поняття мотивації не існує. Кожен автор трактує цей термін, виходячи зі свого 
погляду. В книзі Маскона М. Х., Альберта М., Хедоурі Ф. «Основи 
менеджменту» мотивація розглядається як процес спонукання до діяльності 
себе та інших людей з метою досягнення особистих цілей або цілей   
організації [1]. Схоже визначення даного поняття дає Шинкаренко В. Г. та 
Криворучко О. Н. На їхню думку, мотивація – це одна із функцій менеджерів, 
яка полягає у виявленні мотивів та розробленні стимулів, що спонукають 
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працівників до певних дій, спрямованих на досягнення особистих цілей та цілей 
організації [2]. 

З точки зору Кібанова А. Я., мотивація є внутрішнім процесом свідомого 
вибору людиною певного типу поведінки, що визначається впливом зовнішніх 
та внутрішніх факторів [3]. 

Таким чином, мотивація праці є однією з найважливіших функцій 
менеджменту, спрямованих на досягнення цілей організації через задоволення 
власних потреб працівників. Досягнення цих цілей неможливе без ефективних 
моделей мотивації. До найпоширеніших моделей мотивації праці, які 
застосовуються компаніями різних країн, можна віднести: 

• модель батога та пряника;
• модель соціальної справедливості;
• модель очікування;
• модель внутрішньої та зовнішньої винагороди;
• модель первинної та вторинної потреби;
• факторну модель стимулювання [4].

Кожна з зазначених моделей розроблена на основі сучасних теорій 
мотивації праці, які розділяють на змістовні та процесуальні. Змістовні теорії 
ґрунтуються на визначенні потреб та ідентифікації мотивів особистості, які 
спонукають її діяти певним чином. Широкого поширення набули теорії, що 
пояснюють поведінку людини виходячи з її потреб. До них можна віднести 
наступні теорії:  

• теорія А. Маслоу. Всі потреби індивіда поміщаються в «піраміду».
Основою піраміди є найважливіші людські потреби, без задоволення яких 
унеможливлюється біологічне існування людини. Потреби, які характеризують 
людину як соціальну істоту та особистість, розташовані на вищих рівнях. 
Згідно з теорією А. Маслоу, під потребами слід розуміти усвідомлену 
відсутність чогось, яка викликає спонукання до дії. Потреби першого рівня є 
вродженими, тому вони властиві всім людям. Потреби вищого рівня виникають 
при умові задоволення потреб попереднього рівня. Способи задоволення 
первинних потреб зазвичай пов'язані з організацією системи матеріального 
стимулювання; 

• теорія Д. МакКлелланда. Дана теорія мотивації спирається на
потреби вищих рівнів, які представлені трьома групами: влада, успіх, визнання. 
На думку Д. Макклелланда, більшість людей мають змішану мотивацію, але 
деякі з них перебувають під переважаючим впливом будь-якої з потреб, що 
сприяє наявності різного типу працівників. Наприклад, людина, мотивована 
потребою визнання, добре підходить для командної роботи. Праці 
Макклелланда про мотивацію стали революційними. Згодом від них 
відштовхнулися багато інших дослідників. За своєю суттю теорія трьох 
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мотивуючих потреб пов'язана з роботами таких теоретиків, як Ф. Герцберг,   
Д. Мак-Грегор та А. Маслоу; 

• теорія Ф. Герцберга. Основний зміст цієї теорії полягає в тому, що в
якості головного стимулу праці використовується людська потреба у творчому 
самовираженні. Організація праці змінюється таким чином, щоб максимально 
збагатити її зміст, наділити працівників додатковою владою та відповідальністю, 
надати їм більше ініціативи, більш повно використовувати їх здібності та досвід, 
відзначати заслуги просуванням службовими сходами тощо; 

• теорія К. Алдерфера. Автор виділяє три рівні потреб: потреби
існування, потреби взаємозв'язків, потреби зростання. Їхнє задоволення 
походить від нижчих до вищих, але при неможливості задоволення вищої 
потреби відбувається повернення «вниз». 

Основна увага у вищезазначених теоріях приділяється аналізу факторів, 
що лежать в основі мотивації. Однак самому процесу мотивації приділяється 
недостатньо уваги, чого не можна сказати про процесуальні теорії мотивації, 
які ґрунтуються на поведінці людей з урахуванням їхнього сприйняття та 
пізнання. До них можна віднести наступні теорії: 

• теорія В. Врума. Наявність активної потреби - не єдина умова
мотивації людини для досягнення певної мети. Теорія очікування виділяє три 
важливі взаємозв'язки: витрати праці - результати, результати - винагорода та 
цінність цієї винагороди. Також враховуються особливості індивідуального 
сприйняття працівників; 

• теорія С. Адамса. Як фактор мотивації, розглядається
справедливість винагороди по відношенню до інших працівників, які 
виконують аналогічну роботу; 

• теорія Портера-Лоулера. Існує п'ять мотивуючих факторів: зусилля,
витрачені на виконання роботи, сприйняття, отримані результати, винагорода, 
ступінь задоволення. Таким чином, досягнуті результати праці залежать від 
зусиль співробітника, його здібностей, індивідуальних особливостей та  
усвідомлення своєї ролі в цьому процесі. 

Процесуальні теорії, розглянуті вище, присвячені процесу мотивації, 
опису та передбаченню його результатів. Можна сказати, що порівняно із 
змістовними теоріями мотивації, вони є більш універсальними. Проте весь 
спектр потреб особистості в даних теоріях не враховується. 

Індивідуальні відмінності людей по відношенню до праці враховують 
теорії «X» та «Y» Д. МакГрегора та теорія «Z» У. Оучі. Згідно з теорією Д. 
МакГрегора, мотивація здійснюється через різні стилі управління: 
адміністративний (теорія X) і демократичний (теорія Y). Вибір стилю 
визначається відповідно до типу працівників. В свою чергу, теорія «Z» У. Оучі 
передбачає, що мотивація працівників має виходити із цінностей підприємства 
як однієї великої сім'ї. Управління здійснюється через соціальні зв'язки та 
відносини.  
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За результатами аналізу сучасних теорій мотивації можна зробити 
висновок, що вони недостатньо враховують індивідуальні відмінності 
працівників, вважаючи, що у подібних ситуаціях в процесі праці вони діють 
однаково. Крім того, досить умовним є традиційний розподіл мотивів на вищі 
та нижчі, оскільки у практичній діяльності їх досить складно диференціювати. 
Все це ще раз підтверджує відсутність єдиної теорії мотивації. Тому менеджери 
організацій повинні розглядати існуючі теорії мотивації праці як гіпотези, які 
необхідно перевіряти під час практичного дослідження поведінки працівників. 
Більше уваги вони повинні приділяти розвитку трудових відносин, культурі 
менеджменту та підприємству загалом. Навіть найдосконаліша теорія не здатна 
усунути проблеми та протиріччя у стимулюванні праці. Для цього необхідна 
щоденна цілеспрямована практична робота керівництва. 

Розглянемо основні підходи до мотивації праці в Україні. Однак перш ніж 
це зробити, зазначимо, що попри використання однакових теорій мотивації, 
розроблених зарубіжними вченими, в Україні та за кордоном вони значно 
різняться. Найбільші успіхи в управлінні мотивацією праці досягнуті в США, 
Великобританії, Японії, Німеччині та Швеції. Особливості моделей систем 
мотивування в різних країнах наведені в Табл.1. 

Таблиця 1. 
Особливості моделей систем мотивування в різних країнах [5] 

Назва моделі Особливості 
Американська модель В основі даної моделі – погодинна оплата праці та велика 

кількість форм преміювання працівників компаній 
Англійська модель Англійська модель заснована на грошовій та акціонерній 

системі оплати праці. Як правило, заробітна плата 
працівників залежить від прибутку компанії 

Японська модель Японська модель опирається на продуктивність праці. Це 
означає, що в першу чергу, заробітна плата працівників 
залежить від рівня їх професіоналізму. Таким чином, 
зростанню заробітної плати сприяє підвищення кваліфікації, 
що в свою чергу має позитивний вплив на мотивацію 
працівників до робочого процесу 

Німецька модель Німецька модель характеризується домінуванням інтересів 
людини та її інтересів, що зумовлено особливою політикою 
держави. Дана політика спрямована на підтримку найменш 
захищених верств населення. Німецька модель мотивації 
праці спрямована не лише на забезпечення економічного 
добробуту співробітників, а й на їх соціальну підтримку 

Шведська модель Шведська модель характеризується потужною соціальною 
політикою, основним завданням якої є скорочення рівня 
матеріальної нерівності 

Примітка: систематизовано автором 
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За результатами аналізу моделей стимулювання, які використовують 
іноземні компанії, можна зробити висновок, що більшість із них акцентують 
увагу не тільки на матеріальній винагороді, а й на стимулах, що дозволяють 
працівнику брати участь у діяльності всієї компанії. Тобто, на першому місці 
стоїть працівник та його інтереси. Моделі стимулювання іноземних компаній 
побудовані на основі різних теорій мотивації праці – як змістовних, так і 
процесуальних. 

Моделі стимулювання, які використовуються українськими компаніями, 
мають низку особливостей. Як правило, вони передбачають матеріальне 
стимулювання працівників та не враховують їх особисті якості. Цьому є просте 
пояснення: низький рівень життя населення. Мінімальна заробітна плата в 
Україні – одна з найнижчих в Європі (Рис. 1). Станом на 1 вересня 2022 року її 
розмір становить 6 500 гривень. 

Рис. 1. Розмір мінімальної заробітної плати в країнах Європи, грн. [6] 
Примітка: систематизовано автором 

Відповідно, більша частина українців не задоволена своїми доходами, про 
що свідчить опитування кадрового порталу grc.ua. Зокрема, розмір заробітної 
плати повністю не влаштовує 32% опитуваних та скоріше не влаштовує 37% 
опитуваних (Рис. 2). 
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Рис. 2. Рівень задоволеності заробітною платою українців, % [7] 
Примітка: систематизовано автором 

В зв’язку з цим для більшої частини українців (84,8%) найважливішим 
критерієм при виборі роботи є заробітна плата, про що свідчать результати 
опитування, проведеного порталом Jooble. Серед додаткових можливостей, які 
надають роботодавці, респонденти обирають бонуси (52%) [8]. Разом з цим, 
68,5% опитаних українців готові пожертвувати соціальним пакетом заради 
роботи з більшою заробітною платою. 35% респондентів віддають перевагу 
роботі з середньою заробітною платою, але з повним соціальним пакетом, в 
який входить страхування, оплата навчання, компенсація проїзду тощо [8]. 

Розмір заробітної плати відіграє важливу, проте не головну роль у 
мотивації співробітників українських компаній. Згідно з опитуванням grc.ua, 
майже кожен другий опитуваний задоволений своєю роботою (Рис. 3). 

Рис. 3. Рівень задоволеності роботою співробітників українських 
компаній, % [7] Примітка: систематизовано автором 
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Таким чином, для українців задоволеність внутрішніх потреб є не менш 
важливим, ніж розмір заробітної плати. Враховуючи це, провідні українські 
компанії змінюють моделі стимулювання, акцентуючи увагу не тільки на 
матеріальному заохоченні, а й на духовному та творчому розвитку своїх 
працівників, їх індивідуальних потребах та особливостях. 

Згідно з рейтингом порталів Forbes та Work.ua, найкращим роботодавцем 
2022 року стала тютюнова компанія JTI. Відповідно до результатів опитування, 
в якому брали участь працівники з усієї України, компанія JTI пропонує 
найкращі умови праці, а саме, високу заробітну плату, повний соцпакет, 
можливість для розвитку. Крім того, вона відзначається лояльним ставленням 
до своїх працівників, дає їм відчуття захисту та є інформаційно відкритою [9]. 
Слід зазначити, що крім компанії JTI, лідируючі позиції в рейтингу зайняли 
Intellias, Syngenta, SoftServe, Водафон та ін. Враховуючи дані рейтингу, можна 
зробити висновок, що найкращі умови праці пропонують компанії, які 
працюють в  IT, банківському секторі та секторі FMCG. Відповідно, вони 
використовують найдієвіші моделі мотивації, засновані не тільки на 
матеріальному заохоченні, а і на задоволенні інших потреб та інтересів 
працівників. 

При розробці власних моделей мотивації праці керівники вітчизняних 
підприємств повинні враховувати досвід іноземних та провідних українських 
компаній. При цьому вони повинні дотримуватися наступних рекомендацій. 

1. Створення сучасного робочого середовища. Робоче середовище є
однією з найважливіших стратегій мотивації. В офісі повинно бути комфортно. 
Співробітники оцінять такі додаткові можливості, як зона відпочинку, обіду, 
ігор і спілкування. На сьогоднішній день є популярною нова тенденція під 
назвою employee value proposition. Мається на увазі організація робочого 
простору вдома за рахунок компанії. Цікавою ідеєю, яка давно реалізована 
компанією Google, є обладнання спеціальних кімнат для медитації [10]. Для 
того щоб навчити працівників медитувати, наймаються вчителі буддизму. 
Медитування заспокоює працівників, робить їх більш енергійними, 
креативними та продуктивними. 

2. Соціальні гарантії. Працівникам надається соціальний пакет, в який
входить страхування життя, додаткове пенсійне забезпечення, програми для 
фізичного та духовного розвитку працівників тощо. Наприклад, деякі компанії 
впроваджують wellness-програми, завдяки яким працівники можуть зміцнити 
фізичне та ментальне здоров’я [11]. 

3. Платформа для спільної роботи співробітників. Іншою ключовою
стратегією мотивації є надання платформи, де всі можуть працювати разом. 
Хмарна мережа є ідеальним інструментом для цього. Люди можуть бути в курсі 
проектів, співпрацювати з членами команди та колегами та мати доступ до 
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інформації про компанію. Це надійний спосіб стимулювати мотивацію 
співробітників, розвивати команду та залучати людей до роботи .  

4. Заохочення командної роботи. Командна робота є ключем до
підвищення мотивації співробітників. Робота в команді гарантує, що кожен 
почуває себе цінним і бере участь у досягненні мети. Співробітники однієї 
компанії можуть ділитися ідеями, вирішувати проблеми та планувати роботу 
разом з колегами [12].   

5. Заохочення інновацій та творчості. Нудьга руйнує мотивацію.
Необхідно дозволяти співробітникам проявляти свою творчу сторону та 
вносити ідеї в проекти. Наприклад, співробітники можуть надавати ідеї щодо 
нових продуктів, брендингу чи логотипу. Для заохочення можна запропонувати 
приз для переможця. Визнання творчих навичок може сприяти високому рівню 
мотивації. 

6. Висловлювання подяки. Подяка керівника значною мірою мотивує
співробітників. Ще один спосіб визнати хорошу роботу – це винагороди, 
наприклад, додаткові дні відпустки, ваучери або подорожі.  

7. Визначення чітких цілей компанії. Ще одним мотивуючим
фактором для співробітників є чітке визначення цілей компанії.  Якщо 
працівник знає, чому він виконує свою роботу і як це сприяє досягненню цілей 
компанії, він почувається впевненим у своїй ролі та працюватиме ефективніше. 

8. Індивідуальні та командні винагороди. Якщо команда знає, що за
успішний проект можна отримати вихідні або безкоштовну поїздку за кордон, 
це стимул працювати наполегливо. Те саме стосується і окремих працівників. 
Пропозиція винагород може мотивувати та створити здорову конкуренцію. 

9. Здорова конкуренція. Здорова конкуренція  заохочує командний
дух. Конкуренція не обов’язково має бути жорстокою – якщо її подати 
правильно, вона може підвищити моральний дух працівників [13]. Наприклад, 
кожного місяця можна представляти кращого працівника компанії.  

10. Залучення співробітників до процесу прийняття рішень.
Врахування думки працівників може підвищити внутрішню мотивацію та 
залученість. Всі серйозні рішення компанії мають узгоджуватися з ними. 
Наприклад, співробітники можуть бути найважливішою цільовою групою, коли 
запускається новий продукт, планується розширення або запровадження нових 
систем. Врахування думок співробітників дозволить їм відчути себе важливою 
частиною компанії. 

11. Індивідуальний підхід до кожного співробітника. Кожна людина,
яка працює в компанії, є особистістю, що потребує індивідуального підходу. 
Необхідно розмовляти з людьми та запитувати, що їх мотивує, що зміцнить 
довіру. Робити це бажано віч-на-віч або за допомогою опитування, яке містить 
низку запитань для співбесіди щодо мотивації співробітників.  
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12. Баланс між роботою та особистим життям.  Роботодавець, який 
розуміє своїх працівників і дає відпустки з особистих питань, буде мотивувати 
своїх співробітників. Завдяки балансу між роботою та особистим життям, 
співробітники можуть зосередитися на своїй роботі, оскільки вони не 
хвилюються про зовнішні проблеми. 

13. Розвиток кар’єри працівників. Люди відчувають мотивацію, коли 
мають чіткий шлях кар’єрного зростання. Якщо очікується просування по 
службі, це може сприяти підвищенню продуктивності праці. Кожному 
працівнику слід дозволяти рости й розвиватися разом із компанією, 
заохочувати їх викладатися якнайбільше. 

14. Забезпечення регулярного навчання працівників. Надання першої 
допомоги, управління бюджетом або навчання роботі з комп’ютером може 
мотивувати співробітників розвивати свої навички.   

Таким чином, існує багато ефективних способів мотивації праці 
працівників компанії, які залежать від потреб та цінностей людей. Однак для їх 
використання необхідно мати чітке розуміння про функціонування 
підприємства та потреби його співробітників. 

Українські компанії повинні навчитися використовувати на практиці 
ефективні методи стимулювання на основі досвіду інших країн, адже 
матеріальне стимулювання не сприяє підвищенню рівня прихильності до 
організації з боку її працівників. Через це необхідно докласти всіх зусиль для 
формування їх відданості, що є найважливішим завданням в управлінні 
людськими ресурсами. 

Висновки. Мотивація праці – одна з найважливіших функцій 
менеджменту, спрямованих на досягнення цілей організації через задоволення 
власних потреб працівників. Досягнення цих цілей неможливе без ефективних 
моделей мотивації, заснованих та сучасних теоріях мотивації. На сьогоднішній 
день існує велика кількість таких теорій, однак жодна з них не є універсальною. 
Теорії, які запропонували А. Маслоу, Д. МакКлелланд, Ф. Герцберг,                          
К. Алдерфер, В. Врум, С. Адамс, Портер-Лоулер та інші дослідники, необхідно 
розглядати як гіпотези, що потребують підтвердження в ході практичного 
дослідження поведінки працівників. Водночас, для побудови ефективної моделі 
мотивування керівники вітчизняних підприємств повинні акцентувати увагу на 
розвитку трудових відносин, культурі менеджменту та підприємстві загалом. 
Для підвищення мотивації праці вони повинні враховувати досвід провідних 
зарубіжних та вітчизняних компаній, який полягає в створенні сучасного 
робочого середовища, наданні соціальних гарантій, створення платформ для 
спільної роботи, заохоченні командної роботи, інновацій та творчості, 
залученні співробітників до процесу прийняття рішень, розвитку їх кар’єри, 
індивідуальних та командних винагородах та інших заходах. 
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Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані результати 
можуть застосовуватися менеджерами вітчизняних компаній з метою 
підвищення мотивації праці персоналу. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

ДЕПРЕСИВНИХ (ГІРСЬКИХ) РЕГІОНІВ 

Анотація. У цій статті висвітлюється вплив трансформації світової 
економічної системи на державне регулювання розвитку регіонів, в їх числі, і 
зазвичай депресивних гірських територій, яке полягає в оптимальному 
поєднанні їх та держави інтересів, яка, беручи за основу національні 
пріоритети, визначає стратегічну мету і поточні завдання та створює сприятливі 
умови для розв’язання територіальних соціально-економічних проблем. Тож, 
основною ціллю економіки України є забезпечення стабільного розвитку усіх її 
регіонів. При цьому, виходячи з географічного розташування України, можливо 
виділити її гірські території, для яких є характерними: абсолютна висота над 
рівнем моря і різниця відносно неї у межах регіону; вертикальна поясність 
рослинності та ландшафтів і важкодоступність їхніх окремих ділянок у зв‘язку 
із великим кутом їх нахилу; значна контрастність та суворість кліматичних 
умов; підвищений ризик різних природних стихійних явищ, у тому числі лавин 
і селів тощо; фізіологічний вплив висоти на живі організми, в їх числі на 
людину тощо. Водночас проблема розвитку гірських територій сьогодні, як і 
раніше, є надзвичайно актуальною та має не лише суто теоретичний характер, 
адже історичний розвиток цивілізації стверджує, що спосіб життя життя і 
ведення господарства в горах істотно відрізняються від життєдіяльності на 
рівнині – здебільшого їх умови  для гірського населення характеризуються 
значно більшими обмеженнями та труднощами, які відображають помітне 
відставання соціально-економічного і культурного розвитку гірських поселень 
у порівнянні із рівнинними територіями, Відтак, наявністю саме таких істотних 
диспропорцій і зумовлюється вибір нами теми пропонованої статті. 
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TRANSFORMATION OF THE WORLD ECONOMIC SYSTEM AND 
ITS IMPACT ON DEVELOPMENT MODELING DEPRESSED 

(MOUNTAIN) REGIONS 

Abstract. This article highlights the impact of the transformation of the world 
economic system on the state regulation of the development of regions, including 
usually depressed mountainous areas, which consists in the optimal combination of 
their interests and the state, which, taking national priorities as a basis, determines the 
strategic goal and current tasks and creates favorable conditions for solving territorial 
socio-economic problems. Therefore, the main goal of the economy of Ukraine is to 
ensure the stable development of all its regions. At the same time, based on the 
geographical location of Ukraine, it is possible to distinguish its mountainous 
territories, which are characterized by: absolute height above sea level and the 
difference relative to it within the region; the vertical width of vegetation and 
landscapes and the difficult accessibility of their separate areas due to their large 
angle of inclination; significant contrast and severity of climatic conditions; increased 
risk of various natural phenomena, including avalanches and mudslides, etc.; the 
physiological effect of altitude on living organisms, including humans, etc. At the 
same time, the problem of the development of mountain areas today, as before, is 
extremely relevant and is not only of a purely theoretical nature, because the 
historical development of civilization states that the way of life and farming in the 
mountains are significantly different from the life activities in the plains - mostly 
their conditions for the mountain population are characterized by much greater 
limitations and difficulties, which reflect a noticeable lag in the socio-economic and 
cultural development of mountain settlements in comparison with plain territories. 
Therefore, the presence of such significant disparities is the reason for our choice of 
the topic of the proposed article. 
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Постановка проблеми. Досвід розвинених держав засвідчує, що 
особливо важливим за визначення національних цілей є формування 
соціальної підтримки саме гірських регіонів. Основними причинами цього у 
європейському контексті є: 

1. Розселення та економічний простір: гірські регіони є прикладом
дисперсійного розселення на відміну від урбанізованих рівнинних з їх високою 
концентрацією як населення, так і господарської діяльності; різноманітна та 
динамічна економіка, сучасна соціальна інфраструктура і захист культурного 
спадку є основою для підтримки розсіяних територією мешканців; такі 
підтримка та розвиток можуть реалізуватись за наявності чітко 
сформульованих цілей і політичної волі. 

2. Сільське та лісове господарство: ареали фермерства і лісівництва є не
тільки елементами освоєння гірських ландшафтів, а і територіями, які 
використовуються для рекреації та туризму і захищають основні енергетичні та 
інженерні споруди і сприяють кращій безпеці транзитних шляхів через гори. 

3. Збереження навколишнього середовища: організація сільського та
лісового господарства має інтегруватись як з метою охорони довкілля, так і 
збереженням біологічного та ландшафтного розмаїття. 

4. Туризм і рекреація: інфраструктура рекреації та туризму повинна бу-ти
взаємоузгоджена з традиційними формами природокористування, 
неконтрольований розвиток якої може зруйнувати структуру гірських 
ландшафтів як головного чинника, який приваблює туристів. 

5. Забезпечення збереження відновлювальних енергетичних ресурсів і
сировини: гори є джерелом тих запасів, що становлять інтерес для економіки 
загалом, адже їх споживачі – не лише жителі гір, а і головним чином низинні 
економічно розвинені регіони. Використання ж більшості цих ресурсів 
супроводжується такими вкрай негативними явищами, як зсуви та ерозія 
ґрунтів, лавини і пожежі тощо, а компенсаційні заходи зазвичай не покривають 
збитків, які нанесені гірському населенню. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зазначена аргументація 
визнається європейськими спеціалістами достатньою для формування 
спеціальної гірської політики, насамперед шляхом ухвалення відповідної 
законодавчо-нормативної бази. При цьому варто зауважити, що сьогодні 
діючий Закони України від 15 лютого 1995 року № 56/95-ВР «Про статус 
гірських населених пунктів в Україні» (зі змін. та доп.) достатньо чітко 
визначає гірські зони, але на практиці не розв‘язує усіх проблем гірських 
територій держави, якими вважаються Карпати і Кримські гори [1]. 
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Мета статті – висвітлення впливу трансформації світової економічної 
системи на державне регулювання розвитку регіонів, в їх числі, і зазвичай 
депресивних гірських територій, яке полягає в оптимальному поєднанні їх та 
держави інтересів, яка, беручи за основу національні пріоритети, визначає 
стратегічну мету і поточні завдання та створює сприятливі умови для 
розв’язання територіальних соціально-економічних проблем. 

Виклад основного матеріалу. Низка розміщених там населених 
пунктів відповідають гірським критеріям: за висотою, етнокультурним та 
кліматично-ландшафтним різноманіттям, зміною рельєфу і особливостями 
розселення та господарювання. Одночасно законодавчо встановленими 
умовами [2] надання статусу гірських населених пунктів є: відповідність не 
менше двом критеріям і не менше двом показникам третього критерію «суворі 
кліматичні умови»: розташування населеного пункту або його частини, на якій 
проживає більш ніж третина мешканців, на висоті 400.0 м та вище над рівнем 
моря на території, рельєф якої дуже розчленований байраками, водотоками 
тощо, і розміщено 50.0 та більше відс. сільськогосподарських угідь у його 
межах і схилами крутизною 12.0 град. та більше; якщо на одного жителя 
припадає менш як 0.25 га ріллі чи за її відсутності – менш як 0.60 га 
сільськогосподарських угідь; суворі кліматичні умови: довга і холодна зима із 
середньою тривалістю не менше 115 днів, середньодобова температура повітря 
у січні не перевищує 4.0 град. за Цельсієм, прохолодне коротке літо середньою 
тривалістю не більше двох місяців із середньодобовою температурою 
температурою у липні не вищою 20.0 град. за Цельсієм, велика кількість опадів, 
середньорічний обсяг яких у рідкому та твердому станах є не меншим 600.0 мм, 
мають місце вітровали, лавини, повені, сейсмічність землі, селеві явища та 
снігові наноси тощо [3]. На сьогодні статус гірських населених пунктів 
згідно із постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 2021 року № 364 «Про 
внесення змін до переліку населених пунктів, яким надається статус 
гірських» [4] встановлено: у Закарпатській області – в Ужгородському 
районі: Велико-Березнянська селищна територіальна громада – 6; 
Дубровицько-Малоберезнянська сільська – 4; Костринська – 6; Ставнянська – 
12; Тур’є-Реметівська – 7; у Мукачівському: Свалявська міська територіальна 
громада – 1; Воловецька селищна – 4; Жденіївська – 11; Кальчинська – 5; 
Чинадіївська – 7; Неліпинська сільська – 2; Нижньоворітська – 11; Полянська – 
2;  у Рахівському: Рахівська міська територіальна громада – 7; у 
Великобичківській селищній – 8; Ясінська – 7; Богданівська сільська – 6; у 
Тячівському: Буштинська селишна територіальна громада – 1; Дубівська – 5; 
Солотвинська – 1; Усть-Чернянська – 4; Вільховецька сільська – 3; 
Нереспицька – 10; Углянська – 4;  у Хустському: Міжгірська селищна 
територіальна громада – 22; Вілківська сільська – 3; Горінчівська – 10; 
Довжанська – 3; у Івано-Франківській області – у Верховинському районі: 
Верховинська селищна територіальна громада – 20; Білоберезівська сільська – 
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17; Зеленська – 6; у Івано-Франківському: Богородчанська селищна 
територіальна громада – 6; Солотвинська – 14; Дзвиняцька сільська – 5; 
Старобогородчанська – 2; у Калуському: Болехівська міська територіальна 
громада – 8; Долинська – 16; Брошнів-Осадська селищна – 2; Вигодська – 17; 
Перегінська – 15; Рожнятівська – 6; Витвицька сільська – 9; Дубівська – 11; 
Спаська – 5; у Коломийському: Печеніжинська селищна територіальна громада 
– 8; Матеївська сільська – 1; Нижньорезівська – 1;  у Косівському: Косівська
міська територіальна громада – 12; Кутська селищна – 5; Яблунівська – 11;
Космацька сільська – 3; у Надвірнянському: Надвірнянська міська
територіальна громада – 9; Яремчанська – 2; Ворохтянська селищна – 2;
Делятинська – 5; Ланчинська – 3; Пасічнянська сільська – 11; Поляницька – 7; у
Львівській – у Дрогобицькому районі: Дрогобицька міська територіальна
громада – 1; Трускавецька – 2; Східницька селищна – 21; у Самбірському:
Добромильська міська територіальна громада – 7; Старосамбірська – 18;
Турківська – 25; Хирівська – 11; Боринська селищна – 33; Стрілківська сільська
– 21; у Стрийському: Сколівська міська територіальна громада – 16; Славська
селищна – 16; Грабовецько-Дулібівська сільська – 1; Козівська – 24; у
Чернівецькій області – у Вижницькому районі: Вижницька міська
територіальна громада – 3; Берегометська селищна – 8; Путильська – 18;
Конятинській сільська – 10; Селятинська – 10; Усть-Путильська – 13; у
Чернівецькому: Сторожинецька міська територіальна громада – 1;
Красноїльська селищна – 1.

Наданням цим територіальним громадам статусу гірських населених 
пунктів передбачає: встановлення доплати до ціни сільськогосподарської 
продукції, вирощеної у гірських місцевостях, яка реалізується державі; 
виділення бюджетних коштів на газифікацію і розробку місцевих газових та 
нафтових родовищ і здійснення заходів з будівництва об’єктів виробничої та 
соціальної інфраструктур, розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази 
дорожного господарства та пасажирського транспорту, електричних мереж, 
освіти, охорони здоров’я, культурно-побутового і торговельного обслу-
говування та фінансових заходів з поліпшення родючості земель і розвиток та 
використання лікувальних можливостей гірських регіонів і рекреації та 
туризму, забезпечення у централізованому порядку поставок населенню 
життєво необхідного продовольства в обсягах, які встановлюються Кабінетом 
Міністрів України, і оплати за використану громадянами електроенергію у 
розмірах, що дорівнюють оплаті за неї у сільській місцевості. Одночасно умови 
оплати праці  мешканців гірських населених пунктів встановлюється Кабінетом 
Міністрів України, а розміри державних пенсій, стипендій та усіх видів 
державних матеріальних доплат громадянам, які проживають, навчаються або 
працюють на території усіх населених пунктів зі статус гірських збільшується 
на 20. 0 відсотків [3].    
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Водночас для усіх ареалів такого типу є  характерними проблеми 
депопуляції та відтоку мешканців гір у рівнинні райони, слаборозвинена 
комунікаційна інфраструктура і високий рівень безробіття тощо. Типовим є 
також спектр екологічних проблем: ґрунтова ерозія, дегресія гірських 
пасовищ та деформована структура природоохоронних об‘єктів і зниження 
якості сінокосів та площ гірських лісів, надто велике рекреаційне навантаження 
в окремих місцях, падіння продуктивності ґрунтів тощо. Тому, враховуючи 
особливу вразливість гірських територій до антропогенної діяльності, їх 
цінність в біологічному і етнокультурному аспектах, варто було б розробити 
загально-державний план із їх збереження та розвитку, опираючись на 
світовий, передовсім європейський досвід у належному розв‘язанні такої 
проблеми.  

Важливою особливістю економічної розбудови гірських територій у 
Європі є провінційний принцип інтеграції, коли національна політика 
формується у рамках єдиної філософії європейського розвитку, тобто 
національні програми, зокрема, відносно гірських регіонів, розробляються із 
врахуванням їх, країн-сусідів та ЄС в цілому інтересів. Як зразок таких 
узгоджених дій декількох гірських держав можуть слугувати Альпійська 
Конвенція, яка підписана у м. Зальцбурзі у 1991 році Австрією, Італією, 
Ліхтенштейном, Німеччиною, Словенією, Францією і Швейцарією [5], та Хартія 
захисту Піренеїв від 1996 року, яку уклали Андорра, Іспанія і Франція [6].  

Ці акти є вельми цікавими щодо цілей, які в них ставляться. І хоча 
вони мають різну юридичну силу (перший є обов’язковим для держав-учас-
ниць, а другий носить рекомендаційний характер), кожен із них передбачає 
досягнення насамперед таких основних цілей: удосконалення самої системи 
збереження природних ресурсів, культурних ландшафтів  та охорони 
навколишнього природного середовища; врахування соціальних потреб 
населення. Одночасно європейське співтовариство вже давно усвідомило 
важливість гірських ареалів, що виконують необхідні екологічні) економічні та 
соціокультурні функції. В багатьох країнах Європи (Франція, Італія, 
Швейцарія віддавна прийняті та «працюють» спеціальні «гірські закони», які 
визначають гірські території в цілому ідентично і мають лише незначні 
відмінності, що ґрунтуються тільки на конкретних географічних умовах та 
національних традиціях. Ухвалена ж Радою Європи Європейська Хартія 
гірських регіонів дає таке їх визначення: «...виходячи з цілей цієї Хартії, 
сторони (держави, які її підписали) інтерпретують термін «гірські регіони» у 
розумінні місцевостей, де висота, рельєф і клімат створюють особливі умови, 
що й впливають на  повсякденну людську діяльність» [7]. Такий правовий 
консенсус, на нашу думку, із одного боку стверджує сам факт потреби у 
встановленні статусу гірської території та базових критеріїв для цього, а із 
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іншого – дає можливість кожній із країн їх модифікувати у відповідності з 
географічними умовами і національними традиціями. Приміром, французький 
закон від 9 січня 1985 року «Про розвиток та збереження гірських територій» 
визначає їх як «…цілісне географічне, економічне і соціальне утворення, у 
якому рельєф, клімат, природне та культурне середовище потребують 
проведення специфічної політики розвитку і збереження. Специфічність 
гірських районів усвідомлюється нацією, враховується державою та її різними 
установами і територіальними органами та їхніми об’єднаннями у їхній 
практичній діяльності» [8].  

В деяких європейських країнах таке визначення гірської території 
конкретизуються. Зокрема, у законі «Про розвиток гірських районів Республіки 
Болгарія» (1997 рік) гірською вважається «…територія однієї чи і більше 
общин, у яких понад 70 % території знаходяться на висоті більш ніж 600 м над 
рівнем моря та перепад висоти складає 400 м» [9]. Такі ж конкретизовані 
параметри використані і у чинному Законі України від 15 лютого 1995 року за 
№ 56/ 95-ВР «Про статус гірських населених пунктів в Україні» (зі змінами та 
доповненнями, які внесені до нього у подальшому) [3]. Таким чином, у 
кожному із конкретних випадків визначення і статус гірської території може 
значно варіюватись, виходячи з чинного у відповідній державі законодавства. 

Іншою за суттю є швейцарська модель, де за законом «Про інвестиції в 
гірські території» [10] здійснено інвентаризацію та класифікацію сільських 
адміністрацій, на основі чого сформовано мережу гірських районів за критерієм 
інвестиційної політики. Така «інвестиційна гірська мережа» може і не 
співпадати з адміністративно-територіальним поділом, що вимагає чіткого 
правового регулювання відносин кожного із учасників гірської політики в усіх 
її аспектах, включаючи природоохоронні. Цей варіант є достатньо привабливим 
у швейцарському виконанні, відігравши чи не найважливішу роль у підйомі 
економіки та рівня життя в гірських комунах. Але, для України він може 
виявитись не настільки ефективним через різницю в економічних умовах і 
управлінських традиціях, що, однак, в цілому не позбавляє його пріоритетності 
із позиції доцільності запровадження також у вітчизняну практику. 

Цікавим зразком спеціальної гірської політики є програма «Гори 
Осетії» соціально-економічного розвитку гірської зони у Республіці Північна 
Осетія-Аланія на 1995 – 2005 роки [11], де сформульовані його цілі, завдання і 
напрямки. Окрім цього, теоретичні та прикладні дослідження сусідських вчених у 
різних галузях науки, які тісно взаємопов‘язаних із гірською проблематикою, 
дають можливість виокремити і визначальні елементи організаційно-правового 
забезпечення охорони та розвитку гірських територій [11]. 

Висновки. Отже, соціально-економічна ситуація в Україні потребує 
переосмислення акцентів у політиці розвитку гірських територій та її ув’язки із 
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концепцією інтеграції України до ЄС, адже ті господарські функції, які тради-
ційно  реалізовувались у гірських регіонах держави, зазнали істотних змін: одні 
із низки об’єктивних причин відійшли на задній план (наприклад, видобуток 
корисних копалин, індустріальний розвиток, що спричинено вичерпаністю 
деяких мінеральних ресурсів у тому числі), інші набувають все більшого 
значення. До таких слід віднести розвиток транзитних транспортних 
можливостей і орієнтацію на використання величезного рекреаційного 
потенціалу гірських регіонів (передовсім курортного та туристичного), відрод-
ження аграрного сектору [12]. При цьому Карпатський регіон міг би стати 
модельним полігоном [13], який слугував би добрим підґрунтям для 
опрацювання такого ж кола питань і в інших гірських та передгірських ареалах 
держави і у майбутньому. 

Зміщення акцентів у політиці розбудови гірських регіонів України 
потребує не лише чіткого економічного розрахунку, а і врахування усього 
спектру соціальних та екологічних потреб місцевого населення, розробки 
організаційно-фінансових і правових засад управління ними. З врахуванням досвіду 
Європи слід підвищувати рівень участі жителів високогір’я в управлінні розвитком 
територій, розробити цілісну систему економічних та правових механізмів 
вирівнювання умов життя в горах і на рівнині, що стимулювало б належне  
відродження сільських традицій, створювало нові можливості для молоді – 
туристичний бізнес та різні сучасні народні промисли тощо [9]. 

Безумовно, усі відмічені цілі та ключові пріоритети розвитку гірських 
регіонів України у жодному разі не претендують на місце саме першочергових. 
Проте, законодавча  творчість політиків і активні зусилля спеціалістів у цій 
сфері повинні забезпечити їхню безумовну реалізацію із метою утвердження у 
державі національної політики розвитку гірських регіонів, яка б вичерпно 
відповідала вже усталеній практиці провідних держав Євросоюзу. 
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РОЛЬ ПОДАТКІВ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЇХ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

Анотація. У статті визначено роль податків у формуванні доходів 
місцевих територіальних громад України та їх вплив на їх соціально-
економічний розвиток. Аналіз структури та динаміки доходів місцевих 
бюджетів виявив, що основним джерелом надходжень до бюджетів 
територіальних громад є податкові надходження. Встановлено істотну 
розбіжність у бюджетному фінансуванні як ОТГ, так і регіонів, що підкреслює 
недосконалість вирівнювання фінансової спроможності територій без 
урахування регіональних (територіальних) особливостей. Через надання 
територіальним громадам фінансової автономії у 2020 році левову частку в 
структурі доходів бюджету займають податкові надходження – 60,6%, тоді як у 
2015 році вони становили 45,7%. Динаміка абсолютних значень місцевих 
податків і зборів за період 2015-2020 років характеризується зростанням майже 
в три рази. Серед місцевих податків і зборів найбільше зросли надходження від 
сплати: земельного податку з фізичних осіб (у 4 рази), єдиного податку 
(3,5 раза), туристичного збору (3,3 раза), земельного податку з юридичних осіб 
( 3 рази), податку на майно (у 2,2 раза), акцизного податку (майже в 3 рази), 
орендної плати з юридичних та фізичних осіб (майже в 1,7 раза). Виявлено, що 
у загальній структурі надходжень загального фонду об’єднаної територіальної 
громади частка податку на доходи фізичних осіб становить 60,5% і становить 
32,7 млрд грн (майже на 2% більше, ніж роком раніше). Визначено, що 
подальше зростання значимості податкових надходжень у формуванні доходів 
бюджетів усіх рівнів має відбуватися у напрямку покращення економічних 
умов діяльності суб’єктів господарювання та задіяних у них працівників, 
примноження їх доходів та прибутків як реального джерела коштів для 
наповнення бюджетів, зважаючи на географічний та виробничий потенціал 
окремих територіальних громад, оскільки у кожному регіоні є певні об’єкти 
оподаткування, здатні поповнити доходи місцевих бюджетів для вирішення 
ширшого кола економічних і соціальних проблем. 
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THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF INCOME OF LOCAL 
TERRITORIAL COMMUNITIES AND THEIR IMPACT ON THEIR 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

Abstract. The role of taxes in the formation of income of local territorial 
communities in Ukraine and their impact on their socio-economic development are 
determined in the article. The analysis of the structure and dynamics of local budget 
revenues confirmed the fact that the main source of revenue for the budgets of 
territorial communities is tax revenue. A significant discrepancy in the budget 
financing of both the united territorial community and the regions in general, which 
emphasizes the imperfection of equalizing the financial capacity of territories without 
taking into account regional (territorial) features are established. Because of granting 
territorial communities financial autonomy in 2020, the lion’s share of the budget 
revenue structure are occupied by tax revenues – 60.6%, while in 2015 they were 
45.7%. The dynamics of the absolute values of local taxes and fees for the period 
2015-2020 is characterized by an increase of almost three times. Among local taxes 
and fees, the largest increase is shown in the following revenues from the payment of: 
land tax from individuals (4 times), single tax (3.5 times), tourist tax (3.3 times), land 
tax from legal entities ( 3 times), property tax (2.2 times), excise tax (almost 3 times), 
rent from legal entities and individuals (almost 1.7 times). It was revealed that in the 
general structure of revenues of the general fund of the united territorial community, 
the share of tax on the income of individuals is 60.5%, amounting to UAH 
32.7 billion (almost 2% more than a year earlier). It was determined that the further 
increase in the importance of tax revenues in the formation of budget revenues of all 
levels should take place in the direction of improving the economic conditions of 
business entities and the employees involved in them, multiplying their incomes and 
profits as a real source of funds for filling budgets, taking into account the 
geographical and production the potential of individual territorial communities, since 
in each region there are certain objects of taxation capable of supplementing the 
revenues of local budgets to solve a wider range of economic and social problems. 

Keywords: taxes, local budgets, budget revenues, territorial communities, 
socio-economic development of communities. 

Постановка проблеми. Діюча в Україні система місцевого 
самоврядування сьогодні не є повністю сформованою та не відповідає потребам 
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соціально-економічного розвитку територіальних громад. Функціонування 
місцевого самоврядування в більшості територіальних громад не забезпечує 
створення і підтримки сприятливих умов для забезпечення високих стандартів 
якості життя населення. Подолання існуючих проблем можливе за умови 
ефективного управління в питанні наповнення та використання фінансової бази 
місцевого самоврядування, зокрема щодо створення надійної дохідної бази 
місцевих бюджетів.  

Зарубіжний досвід свідчить, що, незважаючи на тенденції централізації, 
характерною особливістю адміністративно-територіальних одиниць є наявність 
достатньо розвинутої системи місцевого оподаткування з високим ступенем 
юридичної самостійності щодо впровадження місцевих податків і зборів, 
встановлення порядку їх нарахування та стягнення. У більшості країн основною 
дохідною статтею місцевих бюджетів є місцеві податки і збори, частка яких 
коливається у межах 30-70%. Тому підвищення ролі місцевих податків і зборів 
в сучасних умовах розвитку економіки України і збільшення дохідної частини 
місцевих бюджетів за їх рахунок є головним напрямом зміцнення і розширення 
фінансової автономії місцевих органів влади [1, с. 115], адже саме такі джерела 
наповнення бюджетів можуть забезпечити реальну сталу фінансову автономію 
органів місцевого самоврядування і місцевих органів влади України, сприяючи 
забезпеченню належного рівня функціонування місцевих установ освіти, 
охорони здоров’я, культури, соціальної інфраструктури, комунального 
господарства, соціального захисту населення та місцевого управління [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема місцевого 
оподаткування в Україні та напрями його реформування становить значний 
інтерес для вітчизняних науковців. Її дослідженню присвячені праці 
Т.О. Дуліка [1], Н.І. Карпишина [2], І.О. Луніної [8], І.П. Сидора [2], І.З. Шукіса [1], 
С.В. Юшка [6] та інших. Проте потребують детальнішого аналізу питання, на 
скільки територіальні громади в Україні досягли необхідної фінансової 
децентралізації та яку роль у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів 
займають податки.  

Мета статті – визначення ролі податків у формуванні доходів місцевих 
територіальних громад та їх вплив на їх соціально-економічний розвиток. 

Виклад основного матеріалу. Досягнення фінансової децентралізації 
оцінимо, проаналізувавши динаміку доходів місцевих бюджетів України, 
зокрема порівняння частки доходів державного та місцевого бюджетів у ВВП 
(рис. 1). Так, у 2015-2020 рр. в Україні попри напрями розширення фінансової 
спроможності місцевих бюджетів, можемо констатувати той факт, що обсяг 
зведеного бюджету в відсотках до ВВП не змінився (32,8%), а частка доходів 
місцевих бюджетів (без трансфертів) зросла з 6,1% у звітному році до 7,4%, 
збільшившись лише на 1,3 в.п. та досягши максимуму лише у 2017 р. – 7,7%. 
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Рис. 1. Частка доходів бюджетів місцевих та державного бюджетів в 
ВВП в Україні у 2015-2020 рр., % 

Джерело:[3, с. 15; 4, с. 16]. 

Водночас, варто відзначити істотну зміну структури 
бюджетоутворюючих доходів у 2020 р. та 2017 р. на користь зменшення 
державних дотацій та субвенцій та зростання частки податкових надходжень як 
основного джерела наповнення місцевих бюджетів. Так, у 2020 р. до 
загального фонду місцевих бюджетів надійшло 135,9 млрд грн трансфертів, що 
на 108,4 млрд грн (на 44,4%) менше, ніж роком раніше. Це пов’язано з тим, що 
у звітному році з місцевих бюджетів не здійснювалися окремі видатки, 
пов’язані з реалізацією державних програм соціального захисту, зокрема не 
надавалася субвенція на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад, скорочення медичної субвенції та субвенції на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 
зменшення дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров’я. 

Загалом у 2020 р. простежується тенденція щодо постійного збільшення 
кількості субвенцій, які надходять з державного бюджету місцевим, але з 
одночасним зменшенням їх фактичного обсягу в грошовому еквіваленті, що 
свідчить про істотну волатильність державної трансфертної політики відносно 
місцевих бюджетів і перешкоджає формуванню якісної і прогнозованої бюджетної 
політики, неможливості здійснювати середньострокове планування соціально-
економічного розвитку територій, зниження ефективності використання коштів [5]. 

Крім того, аналізуючи рис. 2, помітно, що протягом 2017-2020 років 
частка субвенцій у структурі доходів місцевих бюджетів зменшилася на понад 
третину – з 54,3% до 34%, тоді як частка податкових надходжень зросла в 
1,6 рази – з 35,1% до 57%. 
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Таке зростання спричинене зокрема зарахуванням до дохідної частини 
бюджетів об’єднаних територіальних громад податку з доходів фізичних осіб 
(ПДФО) у розмірі 60% зібраного на території громади платежу, заміна 
зарахування акцизного податку з підакцизних товарів, розширення можливості 
здійснення податків та зборів на місцях (зокрема, земельного податку), зміна 
міжбюджетних трансферів. Причиною останнього стало введення в дію 
горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів і 
запровадження нових видів субвенцій, які мають виключно цільовий характер, 
а у разі неповного використання, повертаються до державного бюджету. 

Рис. 2. Структура бюджетоутворюючих доходів місцевих бюджетів у 
2017 р., 2020 р., % 

Джерело:[3, с. 16; 4, с. 18]. 
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У результаті таких податкових трансформацій у змінилися обсяги різних 
статей доходу місцевих областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя у 
звітному році проти базового. Відповідно, у результаті наділення 
територіальних громад фінансовою автономністю у 2020 р. у структурі доходів 
бюджету левову частку займали податкові надходження – 60,6%, тоді як у 2015 р. 
вони становили 45,7%. Їх обсяг у грошову еквіваленті зріс значно суттєвіше – у 
2,9 рази, сягнувши 285,6 млрд грн проти 98,2 млрд. грн. Динаміка зміни обсягу 
податкових надходжень до бюджетів областей, АР Крим, міст Києва та 
Севастополя у 2015-2020 рр. наведена у таблиці 1. 

Найбільшу питому вагу у доходах місцевих бюджетів займають 
надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб – 177,8 млрд грн або 
61,3% від суми доходів загального фонду місцевих бюджетів. Іншим вагомим 
джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, що відноситься до 
податку на майно і є складовою місцевих податків.  

 
Таблиця 1 

Динаміка податкових надходжень до бюджетів областей, АР Крим, м. 
Києва та м. Севастополя у 2015-2020 рр., млрд грн 

Надходження 
Рік Абсолют

на зміна, 
+/- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Податки на доходи, 
податки на прибуток, 
податки на збільшення 
ринкової вартості 

59,20 84,85 117,1
4 

147,4
6 175,73 187,60 128,4 

 у тому числі: 
податок та збір на 
доходи  
фізичних осіб 

54,92 78,97 110,6
5 

138,1
6 165,50 177,83 122,91 

податок на прибуток 
підприємств 4,28 5,88 6,48 9,30 10,23 9,78 5,5 

Податок на  
власність 

0,001
8 

0,001
4 

0,001
0 0,001 -

0,00003 0,0006 -0,0012 

Рентна плата та плат за 
використання інших 
природних ресурсів 

2,15 2,52 2,47 4,82 5,28 4,64 2,49 

у тому числі: 
рентна плата за 
спеціальне 
використання 
лісових ресурсів 

0,58 0,73 0,61 0,78 0,86 0,99 0,41 

рентна плата за 
спеціальне 
використання води 

0,55 0,70 0,75 0,80 0,73 0,65 0,1 
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рентна плата за 
користування 
надрами 

1,02 1,08 1,10 3,23 3,68 2,99 1,97 

плата за 
використання інших 
природних ресурсів 

0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,010 0,007 

Внутрішні податки на 
товари та послуги 7,68 11,63 13,16 13,80 13,72 15,55 7,87 

у тому числі: 
акцизний податок з 
вироблених в 
Україні підакцизних 
товарів (продукції) 

- - 1,47 1,55 1,45 1,87 - 

акцизний податок з 
вивезених на митну 
територію України 
підакцизних товарів 
(продукції) 

- - 5,68 6,35 5,95 6,52 - 

акцизний податок з 
реалізації 
суб’єктами 
господарювання 
роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 
(продукції) 

7,68 11,63 6,00 5,89 6,32 7,17 -0,51

Місцеві податки і 
збори, включаючи 
нараховані до 1 січня 
2011 року 

27,04 42,26 52,59 61,03 73,58 75,69 48,65 

з них: 
податок на майно 16,01 24,99 29,06 31,27 37,99 37,43 21,42 

з них: 
земельний податок 
та орендна плата за 
землю 

14,83 23,32 26,38 27,32 32,84 31,47 16,64 

з них: 
земельний податок 
з юридичних осіб 

3,56 7,06 8,26 8,24 11,49 10,83 7,27 

 орендна плата з 
юридичних осіб 9,41 13,35 14,70 15,29 17,19 16,37 6,96 

земельний податок 
з фізичних осіб 0,50 1,03 1,39 1,63 1,86 1,98 1,48 

орендна плата з 
фізичних осіб 1,36 1,88 2,03 2,16 2,29 2,29 0,93 

транспортний 
податок з фізичних 
осіб 

0,35 0,16 0,13 0,18 0,15 0,09 -0,26
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транспортний 
податок з юридичних 
осіб 

0,09 0,09 0,11 0,14 0,12 0,11 0,02 

збір за місця для 
паркування 
транспортних засобів 

0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,09 0,03 

туристичний збір 0,04 0,05 0,07 0,09 0,20 0,13 0,09 
єдиний податок 10,98 17,17 23,39 29,56 35,27 38,03 27,05 

Інші податки та збори 2,14 5,64 15,65 5,43 2,24 2,09 -0,05
з них: 
екологічний податок 1,59 3,37 2,98 2,14 2,24 2,09 0,5 

Всього податкових 
надходжень 98,22 146,9

0 
201,0

1 
232,5

3 270,55 285,57 187,35 

Джерело: [3, с. 171-172; 4, с. 176-177]. 

У 2020 р. місцевими бюджетами було отримано плати за землю 
(земельного податку та орендної плати) 31,5 млрд грн, що на 4,2% (на 1,4 млрд 
грн) менше від надходжень, отриманих за підсумками 2019 рік (у 2019 році 
відносно 2018 надходження зросли на 20,2%). У структурі доходів загального 
фонду місцевих бюджетів плата за землю займає 10,8%. 

Так, у складі податкових надходжень місцевих бюджетів місцеві податки 
і збори становлять 26,1%–29%, їх рівень за аналізований період коливається. У 
складі доходів місцевих бюджетів місцеві податки і збори становлять 9,17% – 
16,1%. Динаміка абсолютних значень місцевих податків і зборів за період 2015-
2020 рр. характеризується зростанням у майже втричі (з 27041,2 млн грн до 
75686,3 млн грн), або на 48645,1 млн грн. Водночас, серед місцевих податків і 
зборів найбільше зростання демонструють надходження від сплати: земельного 
податку з фізичних осіб (у 4 рази), єдиного податку (у 3,5 рази), туристичного 
збору (у 3,3 рази), збору земельного податку з юридичних осіб (у 3 рази), 
податку на майно (у 2,2 рази), орендної плати з юридичних та фізичних осіб 
(майже у 1,7 рази).  

До того ж значна частка у структурі місцевих бюджетів належить 
надходженням єдиного податку, сума якого склала 38,0 млрд грн або становить 
13,1% від усієї суми доходів загального фонду місцевих бюджетів. Слід 
зазначити, що фізичними особами-підприємцями перераховано до місцевих 
бюджетів 27,6 млрд грн єдиного податку (або 72,6% від його загального 
обсягу), юридичними особами перераховано 5,1 млрд грн (або 13,4%). Сума 
єдиного податку, сплаченого виробниками сільськогосподарської продукції, 
склала 5,3 млрд грн (14,0% від його загального обсягу).  

Зросли також надходження акцизного податку до місцевих бюджетів за 
підсумками 2020 року, склавши15,6 млрд грн, у тому числі: 8,4 млрд грн – у 
вигляді відрахувань з державного бюджету частини акцизного податку з 
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виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального; 
7,2 млрд грн – з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів [5]. 

Хоча, незважаючи на процеси децентралізації, що розпочалися в Україні з 
2015 р. та завершилися у 2020 р., перерозподіл фінансових ресурсів значною 
мірою відбувається між окремими групами бюджетів на місцевому рівні. 
Розподіл податкових платежів між групами місцевих бюджетів у межах 
зведеного бюджету області внаслідок змін пропорцій зарахування платежів між 
бюджетами, впровадженням практики формування ОТГ відбувається 
переважно на користь бюджетів міст обласного значення та об’єднаних 
територіальних громад із скороченням частки доходів бюджетів районів, міст 
районного значення, селищ та сіл [6, с. 148].  

Яскравим підтвердженням цього є структура доходів місцевих бюджетів 
(без трансфертів) у 2020 р. (рис. 3), адже обсяг доходів загального фонду 
місцевих бюджетів розподілявся за таким порядком: надходження до міст 
обласного значення – 100,8 млрд грн, бюджетів ОТГ – 54,0, зведених бюджетів 
районів – 49,5, бюджету м. Києва – 46,8 та обласних бюджетів – 39,0 млрд грн. 

Рис. 3. Структура доходів загального фонду (без трансфертів) за 
рівнями місцевих бюджетів у 2020 р., % 

Джерело: [5]. 

Водночас, у 2020 році у прямих міжбюджетних відносинах з державним 
бюджетом перебували 872 об’єднані територіальні громади (з урахуванням 41 
міста обласного значення, в яких відбулося приєднання). У звітному році 
доходи загального фонду бюджетів ОТГ (без урахування трансфертів з 
державного бюджету) склали 54,0 млрд грн, що становить 18,6% від загального 
обсягу доходів усіх місцевих бюджетів України. 

У загальній структурі доходів загального фонду ОТГ питома вага податку 
на доходи фізичних осіб становить 60,5% (рис. 4), склавши 32,7 млрд грн 
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(майже на 2% більше, ніж роком раніше). Плати за землю надійшло 6,8 млрд грн 
(12,6% від загальної суми), єдиного податку – 7,8 млрд грн (14,4%), акцизного 
податку – 3,6 млрд грн (6,6%), у тому числі акцизного податку з палива 
надійшло 2,3 млрд грн (4,2%), податку на нерухоме майно, відмінного від 
земельної ділянки – 1,2 млрд грн (2,1%). 

Проте, зважаючи на прийняті у 2020 році законодавчі акти, у 2021 році 
уже відсутня така категорія місцевих бюджетів, як об’єднані територіальні 
громади. Відповідно до Бюджетного кодексу, бюджети базового рівня 
репрезентують бюджети місцевого самоврядування, які включають у себе 
бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад.  

Однак, у цьому аспекті, теж є певні неузгодженості податкової системи. В 
Україні сільські та селищні ради становлять 91% місцевих рад, але більшість з 
них немає значних об’єктів оподаткування. Зважаючи на це, місцеві податки і 
збори не виконують свої функції належним чином. Це засвідчує нагальність 
переформатування системи місцевого оподаткування, а головний акцент має 
бути сфокусований на зміцненні фінансової бази місцевого самоврядування як 
запоруки ефективної роботи територіальних громад [2]. 

Варто зазначити про наявність істотної різниці у показниках, що 
характеризують фінансовий потенціал територіальних громад, спроможність 
забезпечувати громаду за рахунок ресурсів, які генеруються на її території. 
Найвищі рівні середніх доходів місцевих бюджетів спостерігаються в ОТГ-
містах обласного значення та територіальних громадах з населенням до 5 тис. 
осіб та 5–10 тис. осіб. Зокрема, у 2020 р. розподіл середнього показника доходів 
на 1 мешканця у групах ОТГ за рівнем населення такий: група 1 (понад 15 тис. 
мешканців, об’єднує 110 громад) – 4453,7 грн/особа; група 2 (10–15 тис. осіб, 
об’єднує 134 громади) – 4600,1 грн/особа; група 3 (5–10 тис. осіб, об’єднує 227 
громад) – 4669,3 грн/ особа; група 4 (до 5 тис. осіб, включає 308 громад) – 
4888,4 грн/особа; група 5 (включає 43 ОТГ-міст обласного значення) – 6412,6 
грн/особа [7]. 
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Рис. 4. Структура доходів місцевих бюджетів у 2020 р. у розрізі 
бюджетів адміністративно-територіальних одиниць 

Джерело: [5]. 

Відповідно, розбіжність доходів на одного мешканця відповідним чином 
позначається й на рівні регіонів, адже в Україні найбільша частка доходів 
загального фонду місцевих бюджетів сконцентрована в місті Києві (16,1% від 
загального обсягу), а також у Дніпропетровській (10,4%), Харківській (7,2%), 
Одеській (6,1%) та Київській (5,9%) областях. Разом із тим, найменш 
податкоспроможними є Чернівецький (1,3% від загального фонду), Луганський 
(1,3%), Тернопільський (1,7%), Волинський (1,8%) та Закарпатський (1,8%) 
регіони. 

Крім того, якщо розглядати в аспекті регіонів, в яких середній рівень 
доходів на одного мешканця перевищує середньозважений показник по країні 
за  2015-2020 рр. не змінилися. До м. Київ, Дніпропетровської, Запорізької, 
Київської, Полтавської, Одеської та Харківської областей, які займали передові 
позиції за цим показником, не додалося жодного нового регіону. Тому 
фактично, фінансова децентралізація не засвідчила зростання дохідної частини 
місцевих бюджетів та наявність диспропорційності регіонів за рівнем 
фінансового забезпечення можливостей соціально-економічного розвитку. 

Така нерівномірність податкового потенціалу зумовлена наявністю низки 
особливостей, характерних для кожній території, що слід враховувати під час 
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планування соціально-економічного розвитку території. До основних чинників 
територіальних відмінностей, які впливають на формування доходів місцевих 
бюджетів, можна віднести:  

- різний рівень економічного розвитку адміністративно-територіальних
одиниць, що склався внаслідок нерівномірності територіального розміщення 
продуктивних сил, яка зумовлює диференціювання податкової бази регіонів; 

- різноманітність природно-кліматичних умов; різний екологічний стан
територій; 

- особливості розташування населених пунктів, насамперед
адміністративних центрів; розвиток транспортної інфраструктури; 

- кількість населення, його віковий портрет та потенціал робочої сили;
- сформована мережа об’єктів соціальної та побутової інфраструктури

та, її поточний стан; 
- усталена система управління на рівні місцевого самоврядування та

рівень підготовки управлінських кадрів. 
Як наслідок, можемо зазначити, що за існуючої системи оподаткування 

недостатня увага приділяється регіональним (територіальним) особливостям, і 
окремі фіскальні можливості податків і зборів не використовуються. Так, у 
кожному регіоні існують певні об’єкти оподаткування, здатні поповнити 
доходи місцевих бюджетів для вирішення ширшого кола економічних і 
соціальних проблем. Тому подальше зростання значимості податкових 
надходжень у формуванні доходів бюджетів усіх рівнів має відбуватися у 
напрямку покращення економічних умов діяльності суб’єктів господарювання 
та задіяних у них працівників, примноження їх доходів та прибутків як 
реального джерела коштів для наповнення бюджетів, а не відображати 
формальних змін у бюджетному та податковому законодавстві. 

Не менш важливими залишаються проблеми, що стосуються: 
- неналежного контролю процесу справляння окремих місцевих податків

і зборів; 
- низького рівня впливу місцевих органів влади на процес визначення

бази оподаткування та встановлення ставок податків, які справляються саме за 
рахунок місцевих бюджетів;  

- відсутності права органів місцевого самоврядування на встановлення
власних податків і зборів на своїй території; 

- низької зацікавленості представників місцевої влади в стимулюванні
підприємницької активності як збільшення бази оподаткування, а також 
інтересу в додатковому залученні коштів шляхом стягнення місцевих податків і 
зборів, що зокрема породжує неефективність окремих ставок місцевих податків 
і зборів, що не дає змоги забезпечити стабільних надходжень до місцевих 
бюджетів [8, с. 17]. 

Висновки. Таким чином, діюча в Україні система місцевих податків і 
зборів, як і податкова система країни в цілому, потребує постійного 
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вдосконалення. Оптимізація місцевого оподаткування в Україні з метою 
стимулювання соціально-економічного розвитку територій має відбуватися з 
урахуванням конкурентних переваг кожного окремого регіону, а також вимагає 
розробки напрямів його удосконалення. Ключовим напрямом концепції 
реформування податкової політики має бути забезпечення оптимізації 
місцевого оподаткування та чинного податкового законодавства, збалансування 
місцевих бюджетів, розширення прав органів місцевого самоврядування з 
встановлення принципів та ставок стягнення місцевих податків та зборів, 
зважаючи на існуючу територіальну специфіку економіко-господарської 
діяльності.  
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СВІТОВІ 
 ФІНАНСОВІ КРИЗИ 

Анотація. У статті розкрито сутність глобалізації, досліджено тенденції 
розвитку світової торгівлі та світової економіки в розрізі етапів глобалізації. 
Наведено основні аспекти позитивного та негативного впливу глобалізаційних 
процесів на стан окремої держави та світової економіки загалом. Визначено, що 
побічним ефектом активізації інтеграційних процесів між країнами стали 
світові фінансові кризи, які на сьогодні є невід’ємним елементом розвитку 
світової економічної системи. З огляду на це, встановлено сутність економічної 
кризи та зазначено індикатори, які сигналізують про її настання. На основі 
динаміки одного з найвідоміших фондових індексів світу - S&P 500 – виявлено 
циклічність розвитку світової економіки. Розглянуто основні світові фінансові 
кризи ХХ – ХХІ століття, зокрема у контексті періоду дії, а також країни та 
причин зародження. Окрему увагу приділено порівняльному аналізу двох 
глобальних криз ХХІ століття – світової фінансової кризи 2008 року та 
глобальної фінансової кризи 2020 року. Досліджено їх спільні риси, а також 
встановлено відмінності між ними. Констатовано, що кожна криза є унікальною 
та неповторною, а узагальнення отриманих після кожної рецесії уроків і 
висновків є вагомим джерелом інформації для формування стратегії протидії 
виникненню чергових глобальних фінансових криз або ж мінімізації їх згубного 
впливу на світову економічну систему. 

Глобалізаційні процеси сприяють нарощенню продуктивності праці та 
рівня життя населення, підвищують ефективність конкуренції між учасниками 
фінансового ринку, прискорюють інновації та ноу – хау, стимулюють 
макроекономічне зростання тощо. 

Виділено, що основним завданням світової економічної спільноти 
загалом та кожної держави зокрема в контексті забезпечення стабільного 
функціонування світової економіки є формування стратегії, яка включає 
своєчасну реакцію на виклики глобалізації та вжиття відповідних заходів, що 
дозволить повною мірою скористатися вигодами, які надає широкомасштабний 
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процес фінансової глобалізації, а також звести до мінімуму негативні наслідки 
викликаних ним фінансових криз. 

Ключові слова: глобалізація, інтеграція, криза, фондові індекси, світова 
фінансова криза 2008 року, глобальна фінансова криза 2020 року. 
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IMPACT OF FINANCIAL GLOBALIZATION ON GLOBAL 
FINANCIAL CRISES 

Abstract. The article reveals the essence of globalization, examines trends in 
world trade and the world economy in terms of stages of globalization. The main 
aspects of the positive and negative impact of globalization processes on the state of 
the individual state and the world economy as a whole are presented. It is determined 
that the side effects of the intensification of integration processes between the 
countries were the global financial crises, which today are an integral part of the 
development of the world economic system. In view of this, the essence of the 
economic crisis is established and the indicators that signal its onset are indicated. 
Based on the dynamics of one of the world's most famous stock indices - S&P 500 - 
revealed the cyclical development of the world economy. The main world financial 
crises of the XX - XXI centuries are considered, in particular in the context of the 
period of action, as well as the country and the reasons for its origin. Particular 
attention is paid to the comparative analysis of two global crises of the XXI century - 
the global financial crisis of 2008 and the global financial crisis of 2020. Their 
common features have been studied, and differences between them have been 
established. It is stated that each crisis is unique and unrepeatable, and the 
generalization of lessons learned and conclusions after each recession is an important 
source of information for forming a strategy to counter the onset of another global 
financial crisis or minimize their detrimental impact on the world economic system. 

Globalization processes contribute to increasing labor productivity and the 
standard of living of the population, increase the efficiency of competition between 
financial market participants, accelerate innovations and know-how, stimulate 
macroeconomic growth, etc. 

It is emphasized that the main task of the world economic community as a 
whole and of each state, in particular, in the context of ensuring the stable functioning 
of the world economy, is the formation of a strategy that includes a timely response 
to the challenges of globalization and the adoption of appropriate measures, which 
will make it possible to take full advantage of the benefits provided by large-scale 
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process of financial globalization, and to minimize the negative impact of the 
financial crises caused by it. 

Keywords: globalization, integration, crisis, stock indices, global financial 
crisis of 2008, global financial crisis of 2020. 

Постановка проблеми. Характерною особливістю світової економіки на 
сучасному етапі її розвитку є активізація інтеграційних процесів між 
державами. Все більших масштабів набуває глобалізація - процес інтеграції 
національних економік. Вона виступає фактором формування глобальних 
фінансових ринків та зумовлює трансформацію світового господарства в 
єдиний ринок товарів, послуг, різноманітних ресурсів, робочої сили тощо. 
Разом з тим, специфічним наслідком глобалізації міжнародних фінансових 
ринків виступають світові фінансові кризи, які є невід'ємним елементом 
розвитку світової економічної системи та здатні повністю змінити її структуру. 
Показово, що у ХХІ столітті практично не залишилося країн, які б не охопили 
наслідки фінансової кризи [1]. З огляду на це, значної актуальності набуває 
аналіз глобалізаційних процесів та викликаних ними кризових явищ у 
світовому фінансовому середовищі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наявність великої кількості 
публікацій на дану тематику демонструє значну зацікавленість до питань 
дослідження сутності глобалізаційних процесів та породжуваних ними світових 
фінансових криз з боку вчених-економістів, а отже є свідченням актуальності 
даної проблеми. Над дослідження тенденцій розвитку світової економіки в 
умовах глобалізації фінансового середовища та циклічного розвитку світових 
фінансових криз працювали такі науковці як Грицюк Н. О. [1], Ставська Ю. В. [2], 
Vanham, P. [3], Aydin О. Т. [4], Задорожна Т. [5], Любохинець Л. С. [6],     
Ортіна Г. В. [7], Шабельник Т. В., Марена Т. В., Шабельник М. М. [8, 13], 
Горбаневич, В. Л., Іванюта, П. В. [9], Taleb, N. N. [11], Богуславський Є. І., 
Дорохов Є. В. [12], Sogani A [14],  Marc-Oliver S.K. [15] та інші. Однак, попри 
численні дослідження в даному напрямку, питання глобалізації та кризових 
явищ у світовій економіці все ж потребує подальшого аналізу, в тому числі з 
огляду на розвиток специфічної та несхожої на всі попередні фінансової кризи 
XXI століття, спричиненої поширенням коронавірусу та викликані нею 
структурні зрушення у світовій економічній системі. Окрім того, існує ризик 
виникнення нової фінансової кризи глобального масштабу внаслідок 
російського вторгнення в Україну. 

Мета статті полягає у визначенні сутності та етапів глобалізації 
світового фінансового середовища, виявленні позитивних та негативних 
наслідків даного процесу, характеристиці основних світових фінансових криз 
XX - XXI століття та оцінюванні їх наслідків для світової економічної системи, 
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а також порівнянні двох глобальних криз XXI століття з метою виявлення їх 
спільних та відмінних рис. 

Виклад основного матеріалу. Найбільш значним феноменом кінця XX - 
початку XXI століття став фінансовий глобалізм. Глобальний фінансовий ринок 
є однією з основних умов існування світової економіки завдяки своїй здатності 
забезпечувати вільне пересування капіталів на міжнародному рівні. До 
фінансової глобалізації долучились майже всі країни світу, у тому числі й 
Україна [2]. Розвитку глобалізаційних процесів сприяло прагнення досягти 
найбільш ефективних методів ведення бізнесу, які породжували нові форми 
фінансово-економічних відносин. Першопричиною зародження 
глобалізаційних процесів можна вважати розвиток міжнародної торгівлі. В 
першому столітті до нашої ери відбулося дивовижне явище: вперше в історії 
товари з Китаю почали з’являтися на іншому краї Євразійського континенту – у 
Римі [3]. Тоді обсяг торгівлі був відносно невеликим та охоплював здебільшого 
предмети розкоші. Більш глобальна торгівля почалася з кінця 15 століття та, 
сколихнувши світ, стала основною причиною початку Епохи відкриттів. Однак 
економіка, що виникла в результаті цього, все ще залишалася доволі замкнутою 
та однобокою. З огляду на це, сучасні економісти не вважають дану епоху 
справжньою глобалізацією. Поштовхом до повноцінної першої хвилі 
глобалізації, яка тривала майже протягом століття (до 1914 року), стало 
географічне та технічне домінування Великобританії у світі та зумовлена цим 
Перша промислова революція [4]. Виробляючи продукти, які користувалися 
попитом у всьому світі, Британії вдалося захопити величезний міжнародний 
ринок, який розширювався швидкими темпами. Результатом стало щорічне 
зростання торгівлі в середньому на рівні 3%. Деструктивного впливу на 
активний процес нарощення взаємозалежності між країнами світу завдали дві 
Світові війни, Велика депресія в США та перехід до планової економіки в 
країнах соціалістичного табору, призвівши таким чином до завершення 
першого етапу глобалізації світової економіки [3]. 

Поступове відродження інтеграції почалось у другій половині 
XX століття, а потенціал подальшого розвитку глобалізації набув ще більших 
масштабів. Друга хвиля глобалізації характеризується домінуванням 
Сполучених Штатів Америки на світовому ринку торгівлі та технологічними 
досягненнями Другої промислової революції. Вагомий вплив на зростання 
міжнародної торгівлі проявлявся з боку Європейського Союзу, певною мірою 
долучився до даного процесу також Радянський Союз. Як наслідок, у 1989 році 
світова торгівля знову зросла до рівня 1914 року [3]. Коли в Німеччині впала 
Берлінська стіна, що розділяла Схід та Захід, а Радянський Союз розпався, 
друга хвиля глобалізації досягла свого піку та стала передумовою для 
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подальшого розвитку світової торгівлі, але вже в умовах третьої хвилі 
глобалізації. 

Третій етап глобалізації, що розпочався в 1990-х роках, тісно пов’язаний з 
технологіями Третьої промислової революції, зокрема з Інтернетом, що стало 
поштовхом до подальшого поглиблення зв’язку між людьми у всьому світі та 
до глобальної інтеграції ланцюгів вартості. У 2000-х роках світовий експорт 
становив приблизно 25% світового ВВП, а світова торгівля – 50% [3]. 
Четвертий етап глобалізації, який ми зараз спостерігаємо - «Глобалізація 4.0» - 
демонструє домінування у сучасному світі двох країн (США і Китаю) та 
зародження кіберсвіту. Рушійною силою глобалізаційних процесів стала 
цифрова економіка, що зародилася під час третьої хвилі глобалізації. 
Особливістю даного етапу та його відмінністю від всіх попередніх є також 
активізація де-глобалізаційних процесів як відповідь на зростання економічної 
нерівності та соціальної нестабільності. 

Варто зауважити, що виступаючи драйвером економічного та соціального 
прогресу та сприяючи зростанню ефективності світового господарства, 
глобалізація водночас є одним з основних факторів волатильності світового 
фінансового ринку. З огляду на це, варто здійснити конкретизацію позитивних 
та негативних наслідків глобалізації (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Наслідки глобалізації 

Позитивні Негативні 
Нарощення продуктивності 
праці та рівня життя внаслідок 
зростання ефективності 
розподілу заощаджень на 
глобальному рівні 

Наявність кореляції між станом фінансових 
ринків та політичними й економічними 
подіями в окремих країнах світу, що чинить 
вагомий вплив на загальну ситуацію у світі 

Зростання ефективності 
конкуренції між учасниками 
фінансовому ринку 

Застосування глобальними учасниками 
ринку фінансових махінацій або ж 
нецільового використання інструментів 
фінансового ринку 

Підвищення рівня доступності 
продуктів фінансового ринку 
для споживачів 

Зниження рейтингу вітчизняних учасників 
фінансового ринку на фоні більш успішних 
суб'єктів глобального ринку 

Розширення асортименту і 
зменшення вартості товарів та 
послуг через зростання 
доступності іноземних товарів 

Підвищення вразливості фінансово 
відкритих національних економік до 
дестабілізуючих зовнішніх факторів 

Стимулювання 
макроекономічного зростання 

Асиметричність розподілу переваг 
глобалізації в розрізі країн 
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Зміцнення співпраці з 
міжнародними інститутами у 
сфері фінансового сектору 

Збільшення взаємозалежності політик 
різних країн та зменшення суверенітету 
національної політики 

Збільшення обсягу 
надходжень інвестиційного та 
кредитного капіталу в окрему 
країну на вигідних засадах 

Відтік капіталу та кваліфікованої робочої 
сили з менш розвинених країн та 
підвищення конкуренції за робочі місця в 
більш розвинених країнах 

Ширші можливості для 
диверсифікації ризиків 
Активізація процесів 
міжнародної міграції робочої 
сили та капіталу 
Прискорення інновацій та 
ноу-хау 
Нарощення обсягів світової 
торгівлі 

*Джерело: складено автором за даними: [5, 6]

На основі аналізу позитивних та негативних наслідків глобалізації слід 
підкреслити, що, створюючи численні можливості для економічного розвитку 
та посилення інтеграційних процесів між країнами, глобалізація провокує 
також послаблення регуляторних механізмів та контролю над соціально – 
економічними процесами, а відтак сприяє викривленню сучасної економічної 
системи, підвищує ступінь невизначеності, яка, у свою чергу, є основною 
причиною криз. Відповідно, країни, які своєчасно реагують на виклики 
глобалізації та вживають відповідні заходи, отримують можливість 
скористатися її перевагами. Натомість ті країни, уряди яких не проводять 
коригування своєї політики з прив’язкою до розвитку глобалізаційних процесів, 
мають шанс відчути на собі негативні прояви глобалізації. Таким чином, 
об’єктивною необхідністю для ефективного функціонування як окремої 
держави, так і світової економіки загалом в сучасних реаліях є максимальна 
адаптація до нових умов, що дозволить скористатися вигодами, які надає 
широкомасштабний процес фінансової глобалізації. 

Важливою є роль глобалізаційних процесів у контексті формування 
міжнародного фінансового ринку та його елементів, які є одними з 
найважливіших показників сучасної світової економіки. Даний ринок 
характеризується властивістю транслювати імпульси економічного розвитку з 
однієї країни в інші. Вагомим недоліком цього механізму є те, що разом з 
поширенням інновацій, ноу-хау та інших позитивних чинників економічного 
розвитку світовий фінансовий ринок також поширює і кризові явища з однієї 
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країни в інші, тим самим визначаючи глобальний характер світової фінансової 
кризи. Таким чином, специфічним наслідком глобалізації міжнародних 
фінансових ринків є світові фінансові кризи. 

У перекладі з грецької «криза» означає «рішення». Під економічною 
кризою слід розуміти різке погіршення соціально-економічного стану країни, 
яке супроводжується скороченням виробництва, порушенням налагоджених 
господарських зв’язків та призводить до таких негативних наслідків 
макроекономічного рівня, як інфляція, безробіття та скорочення виробничих 
потужностей [1]. Цікавим є трактування кризи згідно з уявленнями жителів 
Китайської Народної Республіки, які приписують їй двоїстий характер та 
наголошують, що з одного боку кризові явища є бідою, а з другого - шансом 
для розвитку [7]. Світові фінансові кризи зазнавали трансформацій разом із 
розвитком світової економіки. Якщо раніше кризи були локальними, то зараз 
через глобалізацію фінансових ринків вони набули ознак світових. У 
XXI столітті практично не залишилося країн, які б не охопили наслідки 
фінансової кризи [1]. Водночас існує тенденція до більшої вразливості 
фінансових ринків деяких країн, що розвиваються та характеризуються 
суттєвим зростанням в останні роки, до впливу кризових явищ, які 
розгортались на ринках розвинених країн. Суперечливою є теза щодо 
непередбачуваного характеру кризи, адже кризовому процесу передує ряд 
негативних факторів. Так, основними макроекономічними індикаторами, які в 
той чи інший період розвитку світової економіки сигналізували про настання 
фінансової кризи, слід вважати: велике сальдо платіжного балансу; суттєву 
волатильність валютного курсу; зростання темпів інфляції; значний обсяг 
зовнішнього боргу (понад 50% ВВП) та падіння міжнародних резервів     
країни [8]. Окрім того, спільною ознакою для світових криз є те, що більшість з 
них спричинені надлишком інвестицій чи споживання в певних галузях 
економіки, які спочатку зростають значними темпами, приваблюючи тим самим 
велике число інвесторів, але в кінцевому підсумку не виправдовують очікувань 
та банкрутують. 

Варто сказати, що стан фінансового ринку – це найбільш точний 
індикатор кризи. В якості кількісних показників, які дають змогу 
охарактеризувати стан глобальної та національної економіки за певний 
проміжок часу вже більш ніж сто років використовуються різноманітні види 
фондових індексів. При цьому найбільш прикладну роль відіграє не саме 
абсолютне значення фондового індексу, а тенденція його змін впродовж 
певного часового відрізка. Виконуючи діагностичну, індикативну та 
спекулятивну функції, фондові індекси фактично віддзеркалюють стан справ на 
фінансовому ринку, слугуючи тим самим вагомим джерелом інформації для 
потенційних інвесторів. Найбільш авторитетними, а відповідно й найбільш 
поширеними є фондові індекси США. Це, зокрема, індекс Доу-Джонса 
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(Dow-jones Average), індекс Національної асоціації дилерів по цінним паперам 
(NASDAQ Index) та індекс «Standard & Poor's 500» (S&P 500) [9].  Водночас 
найбільш об’єктивно та адекватно реальну ситуацію на ринку відображає 
індекс S&P 500, який умовно називають барометром американської економіки. 
Зумовлено це перш за все включенням у кошик даного індексу акцій 500 
акціонерних компаній США, які мають найбільшу капіталізацію та якомога 
повніше представляють різноманітні галузі американської економіки. Графічне 
відображення динаміки даного фондового індексу наведемо на рисунку 1. 

Рис. 1. Динаміка індексу S&P 500 за останнє століття. [10] 

Проаналізувавши дані рисунка 1, бачимо, що тенденція зміни значень 
показника є не однозначною та характеризується певною циклічністю. Після 
кожного падіння, яке власне і є наслідком кризових явищ на світовому 
економічному просторі, настає період економічного зростання. Тобто, 
внаслідок кризи світова економіка позбувається накопичених раніше 
дисбалансів та отримує потенціал для подальшого, ще більш значного 
піднесення на основі вдосконалених програм розвитку. Яскравим прикладом 
кризових явищ, які спричинили негативну динаміку досліджуваного індексу у 
1929 – 1933 роках є так звана «Велика депресія». Окрім того, спадна динаміка 
показника спостерігається також на початку XXI століття, причиною чого стали 
наслідки  світової фінансової кризи 2008 – 2009 років. Розвиваючи думку щодо 
двоїстого характеру криз, слід зазначити напрацювання відомого 
американського економіста з ліванським корінням Н. Талеба. У своїй книзі 
2007 року, яка стала справжнім бестселером, вчений вводить поняття "чорний 
лебідь", яке означає аномальну подію, здатну назавжди змінити подальший 
розвиток людства або окремих індивідуумів [11]. Так, за часів «Великої 
депресії» чорним лебедем виявилася непродумана післявоєнна реакція урядів 
провідних держав світу. В період 2007 – 2009 років непередбаченим чорним 
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лебедем стала масштабна іпотечна криза в США [12]. Таким чином, з кожним 
роком ступінь невизначеності у світовій економіці зростає, а отже і 
збільшується кількість масштабних чорних лебедів. Однак ті гравці на 
світовому економічному ринку, які здатні скористатися перевагами кожного 
чорного лебедя, щоб зробити відповідні висновки, мають шанс не лише 
уникнути негативних наслідків кризових явищ у світовій економіці, а й 
перетворити їх на власну вигоду. 

Задля ґрунтовнішого аналізу відображеної на рисунку 1 негативної 
динаміки значень  фондового індексу S&P 500, спричиненої кризовими 
явищами, наведемо таблицю 2, в якій охарактеризуємо основні світові 
фінансові кризи XX – XXI століть. 

Таблиця 2 
Характеристика світових фінансових криз XX – XXI століть 

Період Країна 
зародження Основні причини 

1907 р. Велика Британія 
Дії банку Великої Британії щодо підвищення 
облікової ставки з 3,5% до 6% для поповнення 
золотовалютних резервів 

1914 р. 
Велика Британія, 
Німеччина, 
Франція, США 

Масовий розпродаж цінних паперів, випущених 
іноземними компаніями, для фінансування 
воєнних дій під час Першої світової війни 

1920 - 
1922 рр. 

Велика Британія, 
Нідерланди, 
Данія, Італія, 
Норвегія, США 

Післявоєнна дефляція та спад виробництва 

1929–
1933 рр. 
(Велика 
депресія) 

США 

Значний рівень монополізації економіки 
провідних країн світу. Надлишковий обсяг 
виробництва товарів та брак фінансових 
ресурсів для їх купівлі 

1987 р. США 
Відтік капіталу інвесторів внаслідок значного 
зниження рівня капіталізації декількох великих 
компаній в США 

1997–
1998 рр. 

Південно-Східна 
Азія 

Недотримання бюджетної дисципліни урядами 
країн Південно-Східної Азії; негативні 
очікування інвесторів та їх вибуття з ринків 
даного регіону 

2007–
2009 рр. США 

Розвиток «бульбашок» в секторі нерухомості, 
іпотечна криза в США, спричинена масовим 
неповерненням кредитів та виставленням 
банками заставного житла на продаж 
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2020 - 
дотепер 

Китайська 
Народна 
Республіка, а 
відтак і 
більшість країн 
світу 

Перелом у світових економічних відносинах з 
початком запровадження карантину в країнах 
світу через поширення пандемії коронавірусу 

Джерело: складено автором за даними: [1, 13]. 

Аналізуючи дані таблиці 2, можемо говорити про те, що кризові явища є 
невід’ємним елементом розвитку світової економічної системи. Попри свою 
циклічність вони є неповторними та специфічними. З перелічених в таблиці 
криз найбільш деструктивний вплив на світову економіку мали три глобальні 
ризи: «Велика депресія» 1929 – 1933 років, глобальна фінансова криза 2008 року 
(«Велика рецесія» або GFC) та глобальна фінансова криза 2020 року, 
спричинена коронавірусом. Показово, що дві з них відбулися в XXI столітті, 
тобто важкість та частота криз з розвитком глобалізаційних процесів набирає 
обертів. Якщо «Велика депресія» припадає на першу половину XX століття та 
фактично свідчить про недоліки економіки та шляхи боротьби з ними за часів 
менш глобалізованої економічної системи старого зразка, то дві наступні 
рецесії висвітлюють специфіку світових фінансових криз в умовах 
широкомасштабної глобалізації економіки. Таким чином, порівняння 
характеру, причин та наслідків обох криз XXI століття є важливим з точки зору 
формування певної стратегії з боку світової економічної спільноти у відповідь 
на потенційне розгортання глобальних кризових явищ у майбутньому. 

Для початку наведемо риси, які є спільними для обох названих вище криз. 
Так, кожній з них притаманна невизначеність як ключовий фактор. 
Виникнувши в одній з провідних країн світу (в США у 2008 році та в Китаї 
наприкінці 2019 року), вони набрали обертів та поширилися у всьому світі. 
Показово, що внесок Китаю у формування світового ВВП становить сьогодні 
17 - 20% [14]. З огляду на це, китайське походження COVID-19 зумовлює ще 
більш болючі для промисловості наслідки сучасної глобальної кризи. Другою 
спільною рисою є значне падіння на фондових біржах провідних країн світу, 
зокрема, в таких масштабах, що кожна з наведених рецесій була послідовно 
названа найбільшою з часів «Великої депресії». Третє, що пов’язує між собою 
аналізовані кризи – це наявність значної підтримки з боку державних органів 
влади у контексті використання інструментів фіскальної та монетарної 
політики для боротьби з кризовими явищами. 

Перейдемо до розгляду основних моментів, що лежать в основі 
відмінностей між глобальними кризами XXI століття: 

1. Характер кризи. Якщо глобальна фінансова криза 2008 року стала
наслідком ендогенного шоку, то коронавірусна криза народилася в результаті 
екзогенних потрясінь. Окрім того, GFC супроводжувалася лише відсутністю 
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платоспроможного попиту, що загалом є характерним для звичайних рецесій. 
Натомість криза 2020 року зумовила спочатку шок пропозиції через зриви в 
ланцюгах поставок, а потім – і шок попиту, викликаний карантинними 
обмеженнями та зменшенням рівня доходів споживачів. 

2. Швидкість і форма. Криза COVID-19 нанесла різкіший, але
водночас і коротший «V-подібний» удар по світовій економіці у порівнянні з 
«U-подібним» впливом кризи субстандартних іпотечних кредитів    
2008 року [15]. 

3. Передкризові позиції. Потрібно визнати, що світова фінансова
система напередодні кризи 2020 року була більш стійкою, аніж перед початком 
«Великої рецесії». Перегляд механізму регулювання банків та їх докапіталізація 
посприяла зменшенню схильності даних інституцій до ризику, що зрештою 
позитивно вплинуло на фінансову стабільність. Таким чином, відсутність у 
сьогоднішніх умовах зруйнованих банків, які стали серйозною перешкодою для 
відновлення економіки після GFC, є своєрідною перевагою сучасної кризи у 
контексті нейтралізації спричинених нею негативних наслідків. 

4. Реакція світової економічної спільноти. Лідерство G20, включаючи
міжнародні організації, 250 мільярдів спеціальних прав запозичення, 
випущених МВФ у 2009 році, а також фіскальні заходи та економічна 
активність Китаю сприяли відновленню світової економіки після «Великої 
рецесії» 2008 року [15]. Однак в умовах розгортання сучасної кризи, 
спричиненої поширенням пандемії коронавірусу, відсутність серйозних заходів 
з боку КНР, брак належного простору для маневру, наданого міжнародним 
організаціям, а також обмежені перспективи зростання в Європі та Північній 
Америці зменшують ймовірність швидкого відновлення світової економіки. 

5. Наслідки кризи. Найбільш очевидний негативний ефект кризи - це
скорочення обсягу ВВП, який за своє суттю є індикатором успішності 
функціонування економіки. Так, падіння темпів зростання світового ВВП у 
2020 році склало 3,29% проти 1,31% у 2009 році [16]. Окрім того, за січень-
березень 2020 року відтік портфельних інвестицій з ринків країн, що 
розвиваються, склав приблизно 100 млрд доларів [5]. Це більш ніж утричі 
більше, ніж за аналогічний період світової фінансової кризи 2008 року. Таким 
чином, фінансово – економічна криза 2020 року характеризується більш 
згубними для світової економіки наслідками й по праву може називатися 
найгіршою кризою з часів Великої депресії та кризи 2008 року. 

Як бачимо, проаналізовані кризи мають певні спільні характеристики, 
однак наявні між ними відмінності свідчать про унікальність та неповторність 
кожної з них, а отже і про різного характеру висновки, які можна зробити на 
майбутнє та врахувати при спробах протидії виникненню чергових глобальних 
фінансових криз. 
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Висновки. Підсумовуючи, слід наголосити, що глобалізація є важливою 
умовою розвитку світової економіки. Глобалізаційні процеси сприяють 
нарощенню продуктивності праці та рівня життя населення, підвищують 
ефективність конкуренції між учасниками фінансового ринку, прискорюють 
інновації та ноу – хау, стимулюють макроекономічне зростання тощо. 
Посилення інтеграційних процесів між державами тягне за собою і негативні 
наслідки, зокрема послаблення регуляторних механізмів та контролю над 
соціально – економічними процесами, а відтак сприяє викривленню сучасної 
економічної системи, підвищує ступінь невизначеності, яка, у свою чергу, є 
основою розвитку глобальних кризових явищ.  Загалом з початку XX століття 
світова економіка пережила щонайменше вісім фінансових криз, 
найгострішими з яких були Велика депресія» 1929 – 1933 років, світова 
фінансова криза 2008 року («Велика рецесія» або GFC) та глобальна фінансова 
криза 2020 року, спричинена коронавірусом. Усі досліджені кризи мають 
притаманні їм як спільні, так і відмінні характеристики, але кожна з них 
розповідає свою унікальну історію зі своїми винятковими висновками на 
майбутнє. Таким чином, основним завданням світової економічної спільноти 
загалом та кожної держави зокрема в контексті забезпечення стабільного 
функціонування світової економіки є формування стратегії, яка включає 
своєчасну реакцію на виклики глобалізації та вжиття відповідних заходів, що 
дозволить повною мірою скористатися вигодами, які надає широкомасштабний 
процес фінансової глобалізації та мінімізувати негативні наслідки викликаних 
ним фінансових криз. 

Також, у свою чергу, подальше дослідження даної тематики є 
надзвичайно актуальним, особливо в сучасних умовах високого рівня 
невизначеності щодо впливу російського вторгнення в Україну на стан світової 
економіки, а також з огляду на негативний вплив наявних карантинних 
обмежень на розвиток інтеграційних процесів між державами, а відтак і на 
розвиток світового господарства. При цьому основний напрямок цих 
перспективних досліджень – це необхідність формування на міжнародному 
рівні регуляторних механізмів, здатних забезпечити збалансований розвиток 
світової економіки в умовах широкомасштабної глобалізації та мінімізацію 
негативних наслідків глобальних фінансово – економічних криз у майбутньому. 
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ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 
БІЗНЕСУ 

Анотація. У статті розглянуто розвиток готельно-ресторанного бізнесу в 
Україні та визначено, що він є одним із визначальних елементів туристичної 
індустрії, оскільки містить великий перелік послуг. В Україні функціонує 
значна кількість суб’єктів господарювання в даній сфері, які мають різні 
організаційно-правові форми. І їхня ефективність господарської діяльності 
багато в чому залежить від економіки та фінансового забезпечення.  

Обґрунтовано, що готельно-ресторанний бізнес зазнав суттєвих змін, 
основними тенденцiями йoго рoзвитку стaли: утвoрення ланцюгiв, пoглиблення 
спецiалізації закладiв, розвитoк мережi малих підприємств, діджиталізація, 
орієнтацiя на екологічність тощо. Дана сфера діяльності охоплює ту частину 
ринку послуг, де суб’єкти господарювання пропонують послуги з розміщення 
та харчування на комерційній основі. Такі послуги можуть поділятися на 
основні і додаткові. Готельна послуга не відчутна. 

Визначено, що важливою умовою результативного використання фінансів 
готельно-ресторанного бізнесу є обґрунтованість прийнятих рішень, їх 
реалізація в конкретній економічній ситуації з урахуванням передбачуваної 
вигоди. Чим складніше господарська діяльність, тим гостріше виявляється 
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об’єктивна необхідність застосування наукової, комплексної системи 
управління фінансами та ефективної організації фінансів готельно-
ресторанного бізнесу. 

Доведено, що пандемія COVID-19 негативно вплинула на 
функціонування готельно-ресторанного бізнесу. Щоб розвиватись та міцно 
протистояти конкуренції, суб’єкти готельно-ресторанної індустрії змушені були 
активно відстежувати пропозиції, які демонструє діджиталізація, кастомізація, 
еко- і соціальна відповідальність тощо. Водночас для зниження збитків усі 
готельні і ресторанні суб’єкти почали здійснювали різні антикризові заходи. 

Виокремлено, що економіка готельно-ресторанного бізнесу покликана 
максимізувати прибуток від наявних ресурсів, тобто вибирати найкращу 
альтернативу з метою досягнення максимального рівня задоволеності. Вона 
спрямована на аналіз функціонування та як взаємодію суб’єктів 
господарювання на ринку послуг. Вона сприяє розумінню, аналізу та 
вирішенню економічних проблем за допомогою різних інструментів, моделей, 
методів, які використовуються в різних ситуаціях. 

Ключові слова: фінанси, економіка, готельно-ресторанний бізнес, 
суб’єкт господарювання, прибуток, діяльність. 
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ECONOMICS AND FINANCES OF THE HOTEL AND RESTAURANT 
BUSINESS 

Abstract. The article examines the development of the hotel and restaurant 
business in Ukraine and determines that it is one of the defining elements of the 
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tourism industry, as it contains a large list of services. In Ukraine, there is a 
significant number of business entities in this field, which have different 
organizational and legal forms. And the efficiency of their economic activity largely 
depends on the economy and financial support. 

It is substantiated that the hotel and restaurant business has undergone 
significant changes, the main trends of its development have become: the formation 
of chains, the deepening of the specialization of establishments, the development of a 
network of small enterprises, digitalization, orientation towards environmental 
friendliness, etc. This field of activity covers that part of the service market where 
business entities offer accommodation and catering services on a commercial basis. 
Such services can be divided into basic and additional. The hotel service is not 
noticeable. 

It was determined that an important condition for the effective use of hotel and 
restaurant business finances is the validity of the decisions made, their 
implementation in a specific economic situation, taking into account the expected 
benefit. The more complex the economic activity, the more acute the objective need 
to apply a scientific, complex system of financial management and effective 
organization of finances of the hotel and restaurant business. 

It has been proven that the COVID-19 pandemic has had a negative impact on 
the operation of the hotel and restaurant business. In order to develop and strongly 
resist the competition, the subjects of the hotel and restaurant industry had to actively 
monitor the offers demonstrated by digitalization, customization, eco- and social 
responsibility, etc. At the same time, to reduce losses, all hotel and restaurant entities 
began to implement various anti-crisis measures. 

It is highlighted that the economy of the hotel and restaurant business is 
designed to maximize profit from available resources, that is, to choose the best 
alternative in order to achieve the maximum level of satisfaction. It is aimed at 
analyzing the functioning and interaction of business entities in the service market. It 
contributes to the understanding, analysis and solution of economic problems with 
the help of various tools, models, methods used in various situations. 

Keywords: finance, economy, hotel and restaurant business, business entities, 
profit, activity. 

Постановка проблеми. Готельно-ресторанний бізнес є одним із 
визначальних елементів туристичної індустрії, оскільки містить великий 
перелік послуг. Тому розвиток даного сектору бізнесу завжди має свої 
пріоритети та актуальний для поліпшення економічного стану як окремих 
регіонів, так і країни в цілому. Також варто зазначити, що в Україні функціонує 
значна кількість суб’єктів господарювання в даній сфері, які мають різні 
організаційно-правові форми. І їхня ефективність господарської діяльності 
багато в чому залежить від економіки та фінансового забезпечення. Адже 
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реалізація поставлених цілей можлива лише за умов вмілого використання 
всього спектру економічних інструментів управління підприємством. 

Аналіз досліджень і публікацій. Готельно-ресторанний бізнес у своїх 
працях розглядали багато вчених та науковців. Зокрема, Баженова, С., 
Пологовська, Ю., Канцур, І. вивчали розвиток готельно-ресторанного бізнесу в 
умовах сьогодення. Гоблик-Маркович Н. М., Грянило А. В., Папп В.В. 
розглядали регіональні аспекти розвитку. Організацію готельного господарства 
та  перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу вивчали Головко О. М., 
Кампов Н. С., Махлинець С. С., Домбик О. М. Ковальов Б. Л., Пімоненко Т. В., 
Лисенко А. С. Аналіз сучасного стану та фінансове забезпечення розвитку 
готельного господарства України розглядали Мархонос С. М., Турло Н. П., 
Нікольчук Ю. М., Юрченко О. 

Мета статті – дослідити готельно-ресторанний бізнес в контексті 
важливості ведення фінансів та економічного забезпечення його 
функціонування. 

Виклад основного матеріалу. На думку Юрченко О., «готельно-
ресторанний бізнес за останнє десятиліття зазнав суттєвих змін, основними 
тенденцiями йoго рoзвитку стaли: утвoрення ланцюгiв, пoглиблення 
спецiалізації закладiв, розвитoк мережi малих підприємств, увeдення 
комп’ютерних технологій, орієнтацiя на екологічність тощо» [10, с. 293]. 

Як стверджує, Головко О. «підприємства готельно-ресторанного 
господарства – заклади визначеної категорії, які забезпечують організацію 
розміщення та харчування за межами місця постійного проживання споживачів 
послуг» [3]. Гоблик-Маркович Н. зазначає, що «ринок готельно-ресторанних 
послуг являється синтетичною категорією за допомогою якої визначаються 
різноманітні за змістом і параметрами явища» [2, с. 247].  

На думку Домбик О., «діяльність підприємств готельно-ресторанного 
бізнесу передбачає здійснення фінансово-господарської діяльності суб’єктів 
господарювання, яка полягає у створенні та реалізації послуг (проживання, 
харчування, зв’язку, транспорту тощо) з метою отримання економічних вигод. 
Економічна суть діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу полягає 
у нематеріальному характері її діяльності. Оскільки, результатом діяльності є 
не готовий продукт, а пропозиція особливого виду послуг» [5]. 

Дана сфера діяльності охоплює ту частину ринку послуг, де суб’єкти 
господарювання пропонують послуги з розміщення та харчування на 
комерційній основі. Такі послуги можуть поділятися на основні і додаткові. 
Готельна послуга не відчутна. Важко визначити «рекомендовану норму» таких 
необхідних елементів послуги, як ввічливість та привітність персоналу. Тому 
контроль якості послуги здійснюється через контроль за поведінкою персоналу. 
Крім того, на якість обслуговування в готелях впливає діяльність ланок, які 
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реалізують їх основні послуги, наприклад реєстрування місць, попередня 
оплата та ін. При реалізації готельних послуг дуже конструктивним є 
системний підхід до стратегічного розвитку регіонів, що враховує тенденції в 
туристичному попиті та рівень конкуренції. 

Важливою умовою результативного використання фінансів готельно-
ресторанного бізнесу є обґрунтованість прийнятих рішень, їх реалізація в 
конкретній економічній ситуації з урахуванням передбачуваної вигоди. Чим 
складніше господарська діяльність, тим гостріше виявляється об’єктивна 
необхідність застосування наукової, комплексної системи управління 
фінансами та ефективної організації фінансів готельно-ресторанного бізнесу. 

Пандемія COVID-19 негативно вплинула на функціонування готельно-
ресторанного бізнесу. Так за даними дослідження Асоціації готелів та курортів 
України проведеного в 2019 році, де в опитуванні взяли участь 122 готелі з 
номерним фондом в середньому 72 номери стало відомо, що «93% опитаних 
суб’єктів господарювання підтвердили загальний спад рівня виручки свого 
готелю, у 21% готелів валова виручка скоротилася на 25-40%, у третини готелів – 
на 40-60%, у 30% готелів такі скорочення сягнули понад 60%, лише 4% готелів 
показали зростання річної виручки, а у 3% вона залишилась на тому ж рівні. 
66% оптимізували свої витрати, скоротивши штат, 67% скоротили ціни на свої 
послуги, 63% – вдосконалювали свій продукт та сервіси (ремонт, 
репозиціонування, оновлення стандартів роботи та умов з постачальниками, 
зміна комплектації тощо), 33% впровадили цифрові та маркетингові 
інструменти, 27% запровадили альтернативні послуги (коворкінги, здача 
номерів під офіси тощо), 7% вирішили перепрофілювати частину приміщень, 
наприклад, для оренди під гральні заклади» [4]. 

Результати даного дослідження підтверджують наукові висновки зроблені 
такими науковцями як Баженова С., Пологовська Ю., Канцур І.: «Якщо 
акцентувати увагу на особливостях розвитку готельно-ресторанного бізнесу в 
умовах загострення пандемії COVID-19, то тоді ключовою стратегією розвитку 
для нього стало використання інноваційних  технологій не тільки у виробничій 
діяльності, але і в управлінській та фінансовій діяльності. Кожен суб’єкт 
готельно-ресторанної індустрії обирав стратегію розвитку у відповідності до 
умов, які виникли під впливом пандемічних факторів та показників власної 
операційної діяльності. Щоб розвиватись та міцно протистояти конкуренції, 
суб’єкти готельно-ресторанної індустрії змушені були активно відстежувати 
пропозиції, які демонструє діджиталізація, кастомізація, еко- і соціальна 
відповідальність тощо. Водночас для зниження збитків, які завдаються 
пандемічними факторами, усі готельні і ресторанні суб’єкти почали 
здійснювали різні антикризові заходи, зокрема покращення атмосфери закладу, 
удосконалення дизайну чи, наприклад, послуги» [1]. 
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Тому фінансове управління вимагає чіткої побудови відповідного 
планування щодо виявлення та подолання таких проблем та відповідної 
організації фінансів суб’єктів господарювання готельного-ресторанного 
бізнесу, господарська діяльність яких пов’язана з фінансами, які 
опосередковують процес отримання прибутку та його розподіл.  

На думку Нікольчук Ю. «економічний ефект функціонування індустрії 
готельно-ресторанного бізнесу формується розвитком індустрії дозвілля та 
створенням комплексу соціально-побутової інфраструктури, який відіграє одну 
з головних ролей у світовій економіці» [8].

Економіка готельно-ресторанного бізнесу покликана максимізувати 
прибуток від наявних ресурсів, тобто вибирати найкращу альтернативу з метою 
досягнення максимального рівня задоволеності. Вона спрямована на аналіз 
функціонування та як взаємодію суб’єктів господарювання на ринку послуг. 
Вона сприяє розумінню, аналізу та вирішенню економічних проблем за 
допомогою різних інструментів, моделей, методів, які використовуються в 
різних ситуаціях. 

Результати фінансової діяльності готельно-ресторанного бізнесу залежать 
від коливань попиту, тому що в структурі експлуатаційних витрат чільне місце 
належить їх постійної частині, а не змінної. Величина останніх при 
нормальному режимі роботи складає 50–70% обсягу постійних витрат. 
Оскільки в експлуатаційних витратах значна частина постійних витрат, то зі 
збільшенням завантаження різко знижується собівартість місце-днів. Зростання 
завантаження на 10% веде до зниження собівартості на 6–7%.  

До особливостей готельно-ресторанного бізнесу можна віднести вкрай 
низьку еластичність пропозиції. Це пов’язано з тим, що він характеризується 
високою фондоємністю. У структурі фондів переважають основі фонди – 
будинки, обладнання, меблі. Тому інвестиції в готельно-ресторанному бізнесі 
окупаються повільно, а у разі різкої зміни кон’юнктури можливості 
диверсифікації вкрай обмежені, оскільки переважна частина інвестованих 
коштів, вкладена у вузько спеціалізовані споруди та будівлі, які складно 
використовувати з іншою метою.  

Готельно-ресторанний бізнес відрізняється високою вартістю основних 
засобів, тому для нього характерне низьке відношення поточних активів до 
поточних зобов’язань, близьке до співвідношення 1:1. Також у готелях більша 
частина приросту майна, як правило, спрямовується на збільшення 
необоротних активів. Це є наслідком великої конкуренції. 

«Готельний бізнес є одним з важливих елементів сфери послуг, що 
виконує функції із забезпечення громадян країни й іноземних гостей житлом, 
харчуванням, а також різними додатковими послугами. Готельна сфера як 
складова і основоположна частина галузі туризму в сучасних умовах є сектором 
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світової економіки, який динамічно розвивається, і ефективним джерелом 
валютних надходжень» [9]. 

«Розвиток готельно-ресторанного бізнесу є актуальним для національної 
економіки, оскільки ця галузь має невикористаний потенціал для покращання 
соціальноекономічної ситуації держави. Це пояснюється тим, що готельно-
ресторанний бізнес пов’язаний з десятками суміжних галузей, що обумовлює 
створення додаткових робочих місць. Необхідно зазначити, що в Україні 
індустрія гостинності розвинена недостатньо порівняно з міжнародною 
спільнотою, де ця сфера діяльності приносить значний дохід. Частка 
туристичного бізнесу у структурі національної економіки таких країн є 
значною і безпосередньо залежить від розвитку готельно-ресторанного 
бізнесу» [6]. 

Готельно-ресторанні підприємства мають ряд певних обов’язкових 
витрат, які формують подальшу структуру. Витpати готельно-pеcтоpанного 
підприємства поділяютьcя на пpямі і непpямі. До пpямих (екcплуатаційним) 
витpат відносять: оплату пpаці пpацівників, комунальні витpати на утpимання 
номеpного фонду, амоpтизаційні відpахування на оcновні заcоби підпpиємcтва 
готельно-pеcтоpанного гоcподаpcтва тощо. Непpямими (адмініcтpативними) 
витpатами є: витpати на pекламні заходи і оpенду необхідних пpиміщень, pізні 
cтpахові виплати тощо. 

«Одними з головних передумов подальшого розвитку готельного 
господарства є приток інвестиційних ресурсів та пошук джерел фінансування 
для будівництва нових підприємств й оновлення матеріально-технічної бази, 
яка зношена більше, ніж наполовину. Але за наявних економічних і політичних 
проблем в Україні інвестиційна привабливість готельної галузі погіршується. 
Інвестори не мають гарантій стабільності та безпеки вкладень свого капіталу в 
об’єкти нерухомості в Україні. Це змушує їх дотримуватися обережної 
інвестиційної політики, яка передбачає мінімізацію ризиків втрати 
капіталу» [7]. 

Управління грошовими потоками спрямоване на забезпечення фінансової 
рівноваги шляхом балансування обсягів надходження та витрачання грошових 
коштів. Тому, що для більшості суб’єктів господарювання діяльність носить 
сезонний характер, особливу значимість під управлінням грошовими потоками 
набуває їх синхронізація в часі. Для ефективного функціонування готелю за 
таких умов просто необхідно, щоб його оборотний капітал був максимально 
ліквідний, тобто в будь-який момент він повинен мати достатньо готівки для 
сплати своїх рахунків, інакше йому загрожує банкрутство навіть при наявності 
непоганих фінансово-економічних показників діяльності. Під керуванням 
капіталом слід розуміти цільову комплексну програму, спрямовану на 
задоволення потреб суб’єктів господарювання у придбанні активів та 
оптимизацію їх структури з позицій забезпечення умов ефективного 
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використання. Управління капіталом включає рішення наступних завдань: 
виявлення основних чинників, які визначають кінцевий розмір операційного 
доходу, пошук резервів подальшого збільшення його суми, оптимізація 
пропорцій між споживаною та капіталізованою частинами прибутку, 
забезпечення найбільш ефективних форм та умов залучення позикового 
капіталу з різних джерел, оптимізація умов залучення комерційного кредиту 
(кредиторської заборгованості), забезпечення своєчасних розрахунків за 
комерційним кредитом. 

Висновки. Кожен суб’єкт господарювання готельно-ресторанного 
бізнесу прагне одержати якомога більший дохід та намагається не лише 
продати свої послуги за вигідною ціною, але й скоротити витрати на їх надання. 
Забезпечення ефективного функціонування свого бізнесу вимагає економічно 
грамотного управління своєю діяльністю, правильним аналізом та побудови 
фінансового планування. За допомогою аналізу вивчають тенденції розвитку, 
глибоко і системно досліджуються чинники зміни результатів діяльності, 
обґрунтовуються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за 
їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності надання 
послуг, оцінюються результати функціонування готельно-ресторанного бізнесу, 
розробляється економічна стратегія його розвитку.  

Грамотне управління економікою та фінансами готельно-ресторанного 
бізнесу потребує фінансового менеджменту, який покликаний до раціонального 
управління процесами фінансування і використання грошових фондів, 
забезпеченням обороту коштів у відтворювальному процесі господарської 
діяльності. Такою він сприятиме досягненню стратегічних і тактичних цілей. 
Отже, фінансові служби займають важливе місце в загальній системі 
управління готельно-ресторанним бізнесом. Вони дозволяють оцінити ризик і 
вигідність того або іншого способу вкладення грошей, ефективність діяльності, 
швидкість оборотності капіталу і його продуктивність.  
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КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТАХ У МІНЛИВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Анотація. Актуальність теми дослідження підтверджується потребою 
інвестиційного менеджменту у методах та інструментах, які дозволяють 
здійснювати оперативний моніторинг реалізації інвестиційних проєктів (ІП). 
Прийняття управлінських рішень є невід’ємною складовою інвестиційної 
діяльності, яка полягає у свідомому виборі із наявних альтернатив 
оптимального ІП. У рамках даного дослідження запропоновано вдосконалений 
механізм функціонування інвестиційної діяльності з використанням замкнутого 
циклу контролінгу інвестицій. Виділено ключові процеси інвестиційної 
діяльності (планування, реалізація, облік, контроль) та позначені основні 
напрями та зміст обміну інформацією між ними. Визначено місце контролінгу 
інвестицій та координуючу взаємодію з основними функціями. 

Запропоновано організація інвестиційної діяльності за циклічним 
повторення ключових процесів, з урахуванням усіх змін у системі та 
інформації, накопиченої на попередніх етапах. Головною перевагою 
запропонованого замкнутого циклу контролінгу інвестицій є можливість 
здійснювати оперативний аналіз стану ІП та трансформувати, за потреби, 
цільові орієнтири його реалізації. Для вирішення цього завдання авторами 
розроблено алгоритм оцінки та трансформації стану ІП. 

Представлений алгоритм оцінки та трансформації стану ІП дозволяє 
визначити порядок та механізм прийняття управлінських рішень в 
інвестиційній діяльності підприємства, виходячи з аналізу відхилень фактичних 
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показників від планових. Залежно від суттєвості виявлених відхилень, в рамках 
контролінгу інвестицій буде задіяне відповідний рівень інвестиційного 
менеджменту, який, з одного боку, має необхідну компетенцію для прийняття 
рішень, а з іншого, має необхідний для цього обсяг релевантної інформації. 
Зокрема, якщо на стадії контролю не виявлено відхилень планових показників 
від фактичних, то проєкт згідно з вказаним алгоритмом переходить на стадію 
оперативного планування, де складаються плани на такі періоди без внесення 
змін до вихідних параметрів проєкту. У разі виявлення відхилень проводиться 
їх аналіз та оцінка впливу на проєкт. За результатами останньої приймаються 
рішення про підключення до процесу прийняття коригувальних управлінських 
рішень. Необхідно додати, що можливі коригування в ІП поділені на несуттєві 
та суттєві. 

Ключові слова: управлінські рішення, проєкт, інвестиції, ринок, 
інвестиційний проєкт, критерії. 
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CRITERIA FOR ACCEPTANCE OF ADMINISTRATIVE DECISIONS 

IN INVESTMENT PROJECTS IN A CHANGING ENVIRONMENT 
 
Abstract. The relevance of the research topic is confirmed by the investment 

management's need for methods and tools that allow for operational monitoring of the 
implementation of investment projects (IP). Making managerial decisions is an 
integral part of investment activity, which consists in consciously choosing the 
optimal PE from the available alternatives. Within the framework of this research, an 
improved mechanism for the functioning of investment activities using a closed cycle 
of controlling investments is proposed. The key processes of investment activity 
(planning, implementation, accounting, control) are highlighted and the main 
directions and content of information exchange between them are marked. The place 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 9(27) 2022 

272 

of controlling investments and coordinating interaction with the main functions is 
defined. 

It is proposed to organize investment activities by cyclical repetition of key 
processes, taking into account all changes in the system and information accumulated 
at previous stages. The main advantage of the proposed closed cycle of controlling 
investments is the ability to carry out an operational analysis of the state of the IP and 
transform, if necessary, the target orientations of its implementation. To solve this 
problem, the authors developed an algorithm for evaluating and transforming the 
state of the IP. 

The presented algorithm for the assessment and transformation of the state of 
the private enterprise allows determining the order and mechanism of management 
decision-making in the investment activity of the enterprise, based on the analysis of 
deviations of the actual indicators from the planned ones. Depending on the 
significance of detected deviations, the appropriate level of investment management 
will be involved in the framework of investment controlling, which, on the one hand, 
has the necessary competence for decision-making, and on the other hand, has the 
necessary volume of relevant information. In particular, if at the control stage no 
deviations of the planned indicators from the actual ones are found, then the project, 
according to the specified algorithm, moves to the stage of operational planning, 
where plans for such periods are drawn up without making changes to the project's 
initial parameters. If deviations are detected, their analysis and assessment of the 
impact on the project is carried out. Based on the results of the latter, decisions are 
made to connect to the process of making corrective management decisions. It should 
be added that possible adjustments in the PI are divided into insignificant and 
significant. 

Keywords: management decisions, project, investment, market, investment 
project, criteria. 

Постановка проблеми. Криза та війна вплинула на найбільш 
продуктивні види інвестицій, а саме на інвестиції з нуля в промислові та 
інфраструктурні проєкти. Економічне відновлення після закінчення тотальної 
війни, розв’язаною Росією проти України, потребуватиме фінансування. 
Фінансування може надходити за рахунок допомоги міжнародних фінансових 
установ та фондів або як інвестиції в певні українські бізнес-проєкти. Основна 
увага зараз приділяється процесу відновлення. Але проблема полягає не тільки 
в тому, щоб перезапустити економіку, а й у тому, щоб відновлення стало більш 
стійким та здатним краще протистояти майбутнім викликам. У світлі масштабів 
та різноманіття проблем нам необхідний послідовний політичний підхід, що 
дозволяє заохочувати інвестиції, знаходити баланс між стимулюванням 
інфраструктури та промисловістю, вирішувати завдання реалізації планів 
відновлення. Разом з тим українське законодавство лімітує надання такої 
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допомоги в умовах воєнного стану. Тому саме для забезпечення комерційного 
фінансування Верховна Рада внесла зміни до Закону України «Про 
інвестиційну діяльність» щодо підтримки виробників та залучення іноземних 
інвестицій під час воєнного стану [1]. Документ передбачає підтримку 
економіки країни «в умовах воєнного стану з урахуванням основних 
експортних груп, що дозволить підтримувати виробників і максимізувати 
валютні надходження України, надаючи певні преференції іноземним 
інвесторам» [1]. Законопроєкт створює певну «правову базу» – спеціальні 
інвестиційні проєкти (ІП) держави для підтримки приватних компаній в умовах 
воєнного стану. У свою чергу виникла гостра потреба формування нового 
механізму та принципів фінансування інвестиційної діяльності на всіх рівнях. 
Цим і зумовлюється інтерес, який проявляється до досліджень у сфері 
інвестування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення сутності ІП та 
методиці їх оцінювання знайшли своє відображення у наукових працях 
вітчизняних вчених О. Акименко, М. Бутко, В. Гриньової, І. Відоменко,                     
С. Павлової, Г. Васіної, Г. Тарасюк та ін. Вагомий вклад у розробку аспектів 
проблем інвестування та прийнятті управлінських рішень в умовам мінливого 
середовища присвячено науковий пошук зарубіжних дослідників                             
Дж. Макмануса, Дж. Кейнса, Й. Шумпетера, Б. Фишера та інш. 

Незважаючи на великі здобутки досліджень у галузі інвестиційного 
менеджменту, залишається потреба у розробці комплексного підходу до 
розкриття сутності ІП та формування критеріїв прийняття управлінських 
рішень реалізації ІП у мінливому середовищі. 

Мета статті. Актуальність дослідження підтверджується потребою 
інвестиційного менеджменту у методах та інструментах, які дозволяють 
здійснювати оперативний моніторинг реалізації ІП. Метою даного дослідження 
є розробка алгоритму прийняття управлінських рішень в інвестиційній 
діяльності підприємства задля своєчасного коригування ІП та програм. 

Виклад основного матеріалу. Глобальні потоки прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ) впали у 2020 році на 35 % до 1 трлн. дол. з 1,5 трлн дол. у 2019 
році. У всьому світі обмежувальні заходи у відповідь на пандемію COVID-19 
уповільнили розпочати інвестиційні проєкти, а перспективи спаду змусили 
багатонаціональні підприємства переоцінити нові проєкти [9]. Падіння мало 
великий крен у бік розвинених країн, де ПІІ впали на 58 %, частково через 
корпоративну реструктуризацію та внутрішньофірмові фінансові потоки. У 
країнах ПІІ скоротилися більш помірні 8 %, переважно завдяки стійкості їхніх 
потоків у Азії [9]. В результаті на країни, що розвиваються, припадало 2/3 
світових ПІІ, порівняно з 2019 р. Динаміка ПІІ різко контрастувала з динамікою 
нових проєктів, в яких на країни, що розвиваються, лягла основна тяжкість 
інвестиційного спаду. У цих країнах кількість нещодавно оголошених 
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інвестицій з нуля скоротилася на 42 %, а кількість міжнародних операцій із 
фінансування проєктів, важливих для інфраструктури, – на 14 % [9]. При цьому 
в розвинених країнах скорочення інвестицій у нові підприємства становило 
19 %, а міжнародне проєктне фінансування зросло на 8 %. Інвестиції в нові 
підприємства та фінансування проєктів мають вирішальне значення для 
розвитку виробничого потенціалу та інфраструктури, а значить і для 
перспектив стійкого відновлення [9]. Загальне скорочення активності у нових 
проєктах у поєднанні із уповільненням міжнародного злиття та поглинання 
призвело до падіння потоків інвестицій в акціонерний капітал більш ніж на 
50 % [9]. 

Для здійснення оперативного моніторингу реалізації інвестиційних 
проєктів, розробці алгоритму прийняття управлінських рішень в інвестиційній 
діяльності підприємства необхідно дослідити його сутність, зміст, порядок 
розробки та реалізації. У законі України «Про інвестиційну діяльність» 
зазначено що «інвестиційний проєкт – це комплекс заходів (організаційно-
правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), 
визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного 
розвитку національної економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, 
секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється 
суб’єктами інвестиційної діяльності» [2].  

Васіна Г. О. розглядає інвестиційний проєкт, як комплексну систему 
«вкладення грошових коштів у реальне виробництво,яке наведене у вигляді 
системи взаємопов’язаних у часі і просторі та об’єднаних з ресурсами заходів і 
дій, що виконуються з метою його реалізації» [3]. Тарасюк Г. М. під 
інвестиційним проєктом розуміє «сукупність документів, що характеризують 
проект від його задуму до досягнення заданих показників ефективності й 
обсягу, що включають передінвестиційну, інвестиційну, експлуатаційну і 
ліквідаційну стадії його реалізації» [4]. Як бачимо, акцент робиться на 
основних фазах реалізації проєкту, але кожна фаза складається із 
взаємопов’язаних дій та заходів конкретного спрямування. У працях Савчука В. П. 
дана категорія визначена як спеціальна пропозиція, оформлена за чинними 
вимогами та міжнародними стандартами стосовно зміни напряму діяльності 
підприємства, для досягнення певної мети [5]. Автори даного дослідження 
погоджуються з думкою Майорової Т. В., що ІП це «системно обмежений і 
закінчений комплекс заходів, документів і робіт, фінансовим результатом якого 
є прибуток (дохід), матеріально-речовим результатом – нові або 
реконструйовані фонди, або придбання та використання фінансових 
інструментів чи нематеріальних активів з подальшим отриманням доходу чи 
соціального ефекту» [6].  

Прийняття управлінських рішень є невід’ємною складовою інвестиційної 
діяльності, яка полягає у свідомому виборі із наявних альтернатив 
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оптимального ІП. Поняття «прийняття рішення» трактують як у вузькому та і в 
широкому значенні. У вузькому значенні – це заключний акт діяльності з 
виявлення та аналізу різних варіантів, спрямований на вибір та затвердження 
кращого рішення. У широкому значенні прийняття рішення – це процес, що 
протікає в часі, який здійснюється в декілька етапів. Прийняття рішення – це 
вибір одного курсу дії, однієї альтернативи із низки наявних. Якщо немає 
альтернатив, то немає вибору і, отже, немає рішення.  

Прийняття рішень інвестиційного характеру, як і будь-який інший вид 
управлінської діяльності, ґрунтується на використанні різних формалізованих 
та неформалізованих методів та критеріїв. Ступінь їх поєднання визначається 
тим наскільки менеджер знайомий із наявним апаратом, застосовним у тому чи 
іншому конкретному випадку. У вітчизняній та зарубіжній практиці відомий 
цілий ряд формалізованих методів, за допомогою яких розрахунки можуть бути 
основою для прийняття рішень у галузі інвестиційної політики. Критерії 
прийняття інвестиційних рішень: 

– критерії, що дозволяють оцінити реальність проєкту: нормативні 
(правові), ресурсні, за видами (науково-технічні, технологічні, виробничі); 
обсяг та джерела фінансових ресурсів. 

– кількісні критерії, що дозволяють оцінити доцільність реалізації 
проєкту: відповідність мети проєкту на тривалу перспективу цілям розвитку 
ділового середовища; ризики та фінансові наслідки; ступінь стійкості проєкту; 
імовірність проєктування сценарію та стан ділового середовища. 

– кількісні критерії: фінансово-економічні, вартість проєкту; чиста 
поточна вартість; прибуток; рентабельність; внутрішня норма прибутку; період 
окупності тощо. 

В цілому, прийняття інвестиційного рішення потребує спільної роботи 
багатьох людей з різною кваліфікацією та різними поглядами на інвестиції. 
Проте останнє слово залишається за фінансовим менеджером. Авторами 
запропоновано алгоритм удосконалення системи управління інвестиційною 
діяльністю підприємства з використанням методичних принципів концепції 
контролінгу. За визначенням Х-Ю. Кюппера, теорія контролінгу повинна 
визначити власний специфічний науковий об’єкт, мати зрозумілі теоретичні 
обґрунтування, довести успіх своїх концепцій в організаційній практиці [7]. 
Існують дві загальновизнані концепції контролінгу: по-перше, контролінг як 
інформаційна система [8]; по-друге, контролінг як система управління [7].  

У рамках даного дослідження запропоновано вдосконалений механізм 
функціонування інвестиційної діяльності з використанням замкнутого циклу 
контролінгу інвестицій. У рамках зазначеного циклу виділено ключові процеси 
інвестиційної діяльності (планування, реалізація, облік, контроль) та позначені 
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основні напрями та зміст обміну інформацією між ними. Визначено місце 
контролінгу інвестицій та координуючу взаємодію з основними функціями. 

Таким чином, пропонується організація інвестиційної діяльності за 
циклічним повторення ключових процесів, з урахуванням усіх змін у системі та 
інформації, накопиченої на попередніх етапах. Важливою перевагою 
запропонованого замкнутого циклу контролінгу інвестицій є можливість 
здійснювати оперативний аналіз стану ІП та трансформувати, за потреби, 
цільові орієнтири його реалізації. Для вирішення цього завдання авторами 
розроблено алгоритм оцінки та трансформації стану ІП (див. рис. 1). 

Представлений алгоритм оцінки та трансформації стану ІП дозволяє 
визначити порядок та механізм прийняття управлінських рішень в 
інвестиційній діяльності підприємства, виходячи з аналізу відхилень фактичних 
показників від планових. Залежно від суттєвості виявлених відхилень (ступеня 
їхнього впливу на досягнення інвестиційних цілей), в рамках контролінгу 
інвестицій буде задіяне відповідний рівень інвестиційного менеджменту, який, 
з одного боку, має необхідну компетенцію для прийняття рішень, а з іншого, 
має необхідний для цього обсяг релевантної інформації. 

Зокрема, якщо на стадії контролю не виявлено відхилень планових 
показників від фактичних, то проєкт згідно з вказаним алгоритмом переходить 
на стадію оперативного планування, де складаються плани на такі періоди без 
внесення змін до вихідних параметрів проєкту. У разі виявлення відхилень 
проводиться їх аналіз та оцінка впливу на проєкт. За результатами останньої 
приймаються рішення про підключення до процесу прийняття коригувальних 
управлінських рішень. Необхідно додати, що можливі коригування в ІП (на 
підставі аналізу відхилень факту та плану) поділені на несуттєві та суттєві. 
Несуттєві зміни передбачають виділення додаткових ресурсів у рамках 
інвестиційної програми (час, витрати) без коригування основних цільових 
орієнтирів.  
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Умовні позначення: ОП – особа, яка приймає рішення (стратегічне 

управління); Ф – функціональна служба; К – контролінг; М – менеджер 
проєкту (оперативне управління); – виконання процесу; – участь у процесі. 

Рис. 1. Алгоритм оцінки та трансформації стану ІП 
Джерело: побудовано авторами 
 
Істотні зміни аналізуються, виявляються причини відхилення та 

приймаються такі варіанти рішення:  
– значне коригування проєкту (значні додаткові ресурси), яке вплине на 

його ефективність (остання повинна залишитися позитивною), але не 
торкнеться сфери та цільових орієнтирів реалізації;  

– кардинально змінити проєкт з урахуванням умов, що склалися 
(потужність, терміни,учасники проєкту, продукція тощо); 
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– відмовитись від реалізації ІП – заморозити проєкт, відкласти прийняття
остаточного рішення, провести стратегічний аналіз альтернатив щодо 
використання отриманих попередніх результатів проєкту. 

Як критерії оцінки суттєвості виявлених у ході реалізації проєкту 
відхилень пропонується використати комплекс показників ефективності. Тобто, 
значну зміну (на певну та зафіксовану в інвестиційної політики підприємства 
величину) значень даних показників у результаті обліку в проєкті виявлених 
відхилень (тобто нових станів внутрішнього та зовнішнього середовища) 
дозволяє виділяти суттєве відхилення, яке потребує втручання вищого рівня 
менеджменту, і навпаки. 

Для оцінки та контролю стану ІП за термінами можна використовувати 
інструментарій проєктного менеджменту (діаграма Ганта), який дозволяє 
планувати заходи з урахуванням їхньої взаємопов’язаності та послідовності 
виконання. 

Складнощі в процесі практичного використання, на думку авторів, 
виникають внаслідок проведення інвестиційних розрахунків основних 
показників ефективності ІП. Для усунення проблем необхідно визначити та 
затвердити єдині методики розрахунку показників ефективності для 
підприємства; визначити потреби в релевантній інформації для проведення 
розрахунків та відповідальних за її збір; періодично здійснювати аналіз 
ринкової кон’юнктури, здійснювати періодичні перерахунки показників 
ефективності.  

Висновки. Таким чином, розроблений алгоритм трансформування ІП 
дозволяє оперативно приймати необхідні рішення компетентним рівнем 
інвестиційного менеджменту та використовувати накопичену релевантну 
інформацію. 

Яскравим прикладом актуальності подібних досліджень є, на думку 
авторів, світова криза, яка змушує багато підприємств не тільки шукати нові 
джерела фінансування або відмовлятися від реалізації власних інвестиційних 
програм (що часто є негативним наслідком допущених раніше прорахунків), 
але й висувати вимоги до якості аналізу тенденцій та прогнозування, 
розрахунків та оцінки ефективності, а також організовувати можливості 
оперативно отримувати інформацію про реалізацію інвестиційної програми, 
своєчасно та якісно оцінювати вплив пропонованих управлінських рішень, 
оперативно їх приймати та коригувати поточну інвестиційну діяльність 
(трансформувати ІП). 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЙМУ 
(ОРЕНДИ) ЖИТЛА ДЕРЖАВНОЇ І КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМ 

ВЛАСНОСТІ 

Анотація. Очевидно, що проблема забезпечення житлом через механізм 
найму (оренди) в час, коли у зв’язку з війною без житла залишилися мільйони 
громадян, набула найбільш значних масштабів із часів відновлення 
Незалежності нашою державою. Більшість громадян, які постраждали від 
війни, мають право і життєву необхідність у забезпеченні тимчасовим житлом 
за сприяння держави чи органів місцевого самоврядування. Формування 
спеціальних фондів житла державної і комунальної форм власності для надання 
його в найм (оренду) має стати основою сьогоднішньої житлової політики.  

Та чи всі питання правового регулювання зазначених правовідносин 
дають змогу оперативно вирішувати завдання із забезпечення орендним 
житлом державної чи комунальної форм власності громадян, які потребують 
такої підтримки? Це і є основним питанням, яке буде досліджене в даній статті. 

Житлове законодавство України, як і житлова політика загалом, 
виявилися неготовими до реалій сьогодення, коли необхідно забезпечити 
житлом велику кількість громадян. Брак житлових фондів тимчасового 
проживання і колізійність нормативно-правової бази, що регулює питання 
створення і використання житла державної і комунальної форм власності, не 
дають змоги швидко реагувати на виклики, з якими зіштовхнулася наша 
держава і громадяни. 

У цій статті проаналізовані основні нормативні акти (Закони України і 
Постанови Кабінету Міністрів України), які регулюють питання використання 
зазначених житлових фондів шляхом надання їх в найм (оренду) громадянам, 
визначені суперечності у практичному застосуванні і недостатньо врегульовані 
напрями їх реалізації.  
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За результатами проведеного дослідження запропоновані зміни до деяких 
законодавчих актів, які дадуть змогу вирішити проблемні питання правового 
регулювання найму (оренди) житла державної і комунальної форм власності. 

Ключові слова. Житлові об’єкти державної і комунальної форм 
власності, найм (оренда) житла, громадяни, які потребують поліпшення 
житлових умов, житлове законодавство. 

Komnatnyi Serhii Oleksandrovych PhD in Pedagogical Sciences, National 
Academy of Internal Affairs, Solomyanska Square, 1, Kyiv, 03035, 
tel.: (095) 280-24-80, https://orcid.org/0000-0002-2124-2047 

PROBLEMATIC MATTERS OF LEGAL REGULATION OF HIRING 
(LEASING) STATE AND COMMUNAL FORMS OF HOUSING 

Abstarct. It is evident that the problem of providing housing through the 
mechanism of hiring (leasing) at a time when millions of citizens were left without 
housing due to the war, has acquired the most significant scale since the restoration of 
Independence by our state. The majority of citizens affected by the war have the right 
and vital need to be provided with temporary housing with the assistance of the state 
or local self-government bodies. The formation of special housing funds of state and 
communal forms of ownership for providing it for hire (rent) should become the basis 
of today's housing policy.  

But do all the issues of regulation of the mentioned legal relations make it 
possible to quickly solve the task of providing rental housing to citizens of state or 
communal forms of ownership who need such support? This is the central question 
that will be investigated in this article. 

The housing legislation of Ukraine, as well as the housing policy in general, 
turned out to be unprepared for today's realities when it is necessary to provide 
housing for a large number of citizens. The lack of housing funds for temporary 
residence and the conflicting legal framework governing the creation and use of state 
and communal forms of housing do not allow us to respond quickly to the challenges 
faced by our state and citizens.  

This article analyzes the main regulatory acts (The Laws of Ukraine and 
Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine) that regulate the use of the 
specified housing funds by providing them for hire (rent) to citizens, identifies 
contradictions in practical application and insufficiently regulated areas of their 
implementation.  

According to the research results, amendments to some regulatory acts are 
proposed, which will make it possible to solve problematic regulation of hiring 
(renting) housing of state and communal forms of ownership.  
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housing legislation. 

Постановка проблеми. Неузгодженість окремих норм житлового 
законодавства України створює певні правові проблеми найму (оренди) 
житлових приміщень, віднесених до державної та/або комунальної форм 
власності, і суттєво звужує практичні можливості повноцінної реалізації 
закріпленого Конституцією України права на житло громадянами, які 
потребують державної підтримки. Масштабні руйнування житла, пов’язані з 
діями країни-агресорки, поглиблюють проблему, що існувала і до війни. Для 
розв’язання проблем правового регулювання взаємовідносин, пов’язаних із 
наймом (орендою) житла державної та/або комунальної форм власності, 
необхідно на науковому рівні опрацювати зазначене питання і запропонувати 
швидкі, дієві механізми вирішення проблем через внесення змін до визначених 
законодавчих актів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковими дослідженнями 
цієї чи тотожної теми останнім часом займалися українські науковці, а саме: 
нормативне врегулювання і методологічні засади розрахунку вартості найму 
(оренди) житла досліджувала В. Матвєєва; механізми забезпечення 
комунальним житлом в Україні досліджувала О. Сердюкова; М. Галянтич 
розглядав ці питання через призму загального поняття житлових прав 
українців. 

Метою статті є дослідження системи правового регулювання питань, 
пов’язаних із наймом (орендою) державного чи комунального житла, 
визначення проблемних питань практичної реалізації положень нормативних 
актів і надання пропозицій щодо вирішення виявлених проблем правового 
регулювання згаданих правовідносин.  

Виклад основного матеріалу. В умовах збройної агресії російської 
федерації проти України гостро постало питання мобілізації державних 
ресурсів та державного і громадського житлового фонду з метою оперативного 
забезпечення житлом для тимчасового проживання громадян, які вимушено 
залишили свої домівки внаслідок бойових дій чи тимчасової окупації окремих 
територій України, або житло яких пошкоджене чи зруйноване.  

Відповідно до частин першої і другої статті 47 Конституції України, 
кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний 
громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або 
взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло 
надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за 
доступну для них плату відповідно до закону [1]. 
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Відносини найму (оренди) житла врегульовані главою 59 (статті 810 – 
826) Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [2]. 

Згідно із частиною першою статті 810 ЦК України, за договором найму 
(оренди) житла одна сторона – власник житла (наймодавець) передає або 
зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у 
ньому на певний строк за плату. 

В ЦК України, ухваленому за часів Незалежності України з урахуванням 
сучасного стану соціально-економічного розвитку нашого суспільства, 
врегульовані питання договору найму житла (його істотних умов, форми, 
предмету, сторін, розірвання тощо), оренди з викупом, обов’язків наймача, 
ремонту переданого у найм житла, плати за найм житла, строку договору найму 
та інші.  

Разом із тим, частинами другою і третьою статті 810 ЦК України 
встановлено, що:  

1) підстави, умови, порядок укладення та припинення договору найму 
житла, що є об'єктом права державної або комунальної власності, 
встановлюються законом; 

2) до договору найму житла, крім найму житла, що є об'єктом права 
державної або комунальної власності, застосовуються положення цього 
Кодексу, якщо інше не встановлено законом. 

Правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в 
оренду майна, що перебуває в державній і комунальній власності, майна, що 
належить Автономній Республіці Крим, а також питання передачі права на 
експлуатацію такого майна регулює Закон України «Про оренду державного та 
комунального майна» [3]. 

Відповідно до норм зазначеного Закону, об’єкти державної і комунальної 
власності (до яких, зокрема, належить нерухоме майно (будівлі, споруди, 
приміщення, а також їх окремі частини) передаються в оренду за результатами 
проведення аукціону виключно в електронній торговій системі (крім передачі 
майна в оренду суб’єктам, визначеним у статті 15 Закону: органам державної 
влади і місцевого самоврядування та деяким іншим), а договори оренди 
державного нерухомого майна укладаються з переможцем аукціону «Prozorro 
продажі», який визначається шляхом автоматичної оцінки електронною 
торговою системою цінових пропозицій учасників.  

Отже, згідно із цим Законом, єдиною підставою визначення переможця 
аукціону є цінова пропозиція останнього. 

Такий підхід виключає врахування соціальної складової.  
Між тим, соціальна складова, безумовно, має бути тут врахована, а ще 

більш точно – взагалі є визначальною у процесі визначення кола наймачів 
житла державної і комунальної форм власності з огляду на положення статті 47 
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Основного Закону України й необхідності забезпечення тимчасовим житлом 
згаданих вище категорій постраждалих осіб. 

Абзац перший частини шостої статті 2 Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» передбачає, що галузеві особливості 
оренди державного і комунального майна можуть встановлюватися виключно 
законами.  

При цьому у згаданому Законі відсутні положення щодо поширення або 
непоширення його норм на відносини найму (оренду) житла для проживання 
громадян.  

Це зумовлює правову невизначеність у питанні необхідності й соціальної 
доцільності застосування Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» у процесі передачі в найм (оренду) житла, що перебуває 
на балансі державних і комунальних підприємств, установ і організацій, 
зокрема, для тимчасового проживання громадян, які потребують додаткового 
захисту, в тому числі згаданих категорій постраждалих громадян.  

Завданнями житлового законодавства України є регулювання житлових 
відносин з метою забезпечення гарантованого Конституцією України права 
громадян на житло, належного використання і схоронності житлового фонду, а 
також зміцнення законності в галузі житлових відносин. 

Спеціальним законодавчим актом, що регулює житлові правовідносини, є 
Житловий кодекс України (далі – ЖК України) [4]. 

Зокрема, питання надання і користування жилими приміщеннями в 
будинках державного і громадського житлового фонду врегульовані в главах 1 і 
2 розділу ІІІ «Забезпечення громадян жилими приміщеннями, користування 
жилими приміщеннями» ЖК України.  

Відповідно до статті 42 ЖК України, жилі приміщення надаються тільки 
громадянам, які перебувають на обліку таких, що потребують поліпшення 
житлових умов, і внесені до єдиного державного реєстру громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, крім випадків, передбачених статтями 
42-1, 46, частинами першою і другою статті 54, частиною першої статті 90,
частиною шостою статті 101, статтями 102, 110, частиною першою статті 114
цього Кодексу, а також інших випадків, передбачених законодавством України.

На підставі рішення про надання жилого приміщення в будинку 
державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет районної, 
міської, районної в місті, селищної, сільської ради видає громадянинові ордер, 
який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення (стаття 58 
ЖК України). 

Стаття 61 ЖК України встановлює, що користування жилим 
приміщенням у будинках державного і громадського житлового фонду 
здійснюється відповідно до договору найму жилого приміщення. Договір найму 
жилого приміщення у будинках державного і громадського житлового фонду 
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укладається в письмовій формі на підставі ордера на жиле приміщення між 
наймодавцем – житлово-експлуатаційною організацією (у разі її відсутності – 
відповідним підприємством, установою, організацією) і наймачем – 
громадянином, на ім'я якого видано ордер. Типовий договір найму жилого 
приміщення, правила користування жилими приміщеннями, утримання жилого 
будинку і прибудинкової території затверджуються Кабінетом Міністрів 
України. 

З наведеного вбачається, що вказані норми ЖК України, попри численні 
зміни до цього Кодексу, не відповідають сучасним реаліям.  

Фактично вони врегульовують питання надання жилих приміщень 
громадянам, які перебувають на обліку таких, що потребують поліпшення 
житлових умов і внесені до єдиного державного реєстру громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, у безстрокове користування.  

Схожого висновку у своєму науковому дослідженні механізмів 
забезпечення комунальним житлом в Україні доходить і О. Сердюкова: «в 
Житловому кодексі України або в окремому підзаконному акті необхідно 
визначити порядок та критерії надання державного та комунального житла в 
оренду окремим категоріям громадян, у тому числі тимчасово переміщеним 
особам, або надати право органам місцевого самоврядування самостійно їх 
визначати, враховуючи місцеві особливості та проблемні питання на певній 
території» [5]. 

Зауважимо, що ухваленим 2022 року Законом України «Про 
дерадянізацію законодавства України» викладено у новій редакції, зокрема, 
статтю 62 ЖК України, розміщену у главі 2 розділу ІІІ ЖК України (отже, яка 
безпосередньо стосується користування житлом державного і громадського 
фонду). Установлено, що до відносин, які випливають з договору найму жилого 
приміщення, у відповідних випадках застосовуються також норми ЦК України [6]. 

Однак, враховуючи, як зазначено вище, що частинами другою і третьою 
статті 810 ЦК України встановлено, що підстави, умови, порядок укладення та 
припинення договору найму житла, яке є об'єктом права державної або 
комунальної власності, встановлюються законом, і до договору найму житла, 
крім найму житла, що є об'єктом права державної або комунальної власності, 
застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом, 
на мою думку, ці зміни до статті 62 ЖК України не вирішують однозначно і 
чітко проблему можливості застосування норм ЦК України щодо найму 
(оренди) житла до відносин найму (оренду) житла, що перебуває на балансі 
державних і комунальних підприємств, установ і організацій, громадянами, які 
потребують додаткового захисту.  

2012 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або 
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тимчасового захисту» розділ ІІІ ЖК України було доповнено, зокрема, главою 
4-1 «Користування жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового
проживання» [7].

Статтями 132-1 – 132-2 цієї глави ЖК України врегульовані засади 
надання і користування жилими приміщеннями з фондів житла для 
тимчасового проживання громадянам, які втратили житло внаслідок звернення 
стягнення на жилі приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту 
(позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою 
відповідного жилого приміщення, у порядку, встановленому цим Кодексом, а 
також громадянам, яких визнано біженцями чи особами, які потребують 
додаткового захисту, та громадянам, які вимушені залишити жиле приміщення 
внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, які 
загрожують стану та безпеці відповідного жилого приміщення, у порядку, 
встановленому законом. 

Відповідно до частини другої статті 132-2 ЖК України, формування 
фондів житла для тимчасового проживання здійснюється у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

У свою чергу, пункт 4 Порядку формування фондів житла для 
тимчасового проживання, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 31.03.2004 № 422, встановлює, що фонди житла для тимчасового 
проживання формуються виконавчими органами сільських, селищних, міських 
рад, Київською і Севастопольською міськдержадміністраціями [8]. 

Можна дійти висновку, що Порядок надання і користування житловими 
приміщеннями із фондів житла для тимчасового проживання, затверджений 
зазначеною постановою Уряду, визначає процедуру надання і користування 
житла саме з фондів житла, сформованих зазначеними органами. 

29 квітня 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №495 
«Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового 
проживання внутрішньо переміщених осіб» [9]. Цим документом затверджено:  

- Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового
проживання, обліку і надання такого житла для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб; 

- Порядок викупу, будівництва житла з метою передачі для тимчасового
проживання внутрішньо переміщених осіб; 

- Порядок і умови надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на викуп, будівництво житла з метою передачі для тимчасового 
проживання внутрішньо переміщених осіб. 

Пунктом 2 Порядку формування фондів житла, призначеного для 
тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового 
проживання внутрішньо переміщених осіб Фонд житла, призначеного для 
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого даною 
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постановою, встановлено, що відповідний фонд житла формується сільськими, 
селищними, міськими радами або уповноваженими ними органами. 

Згідно з абзацом першим пункту 7 зазначеного Порядку, внутрішньо 
переміщеній особі й членам її сім’ї безоплатно надається житлове приміщення з 
фонду за місцем фактичного проживання/перебування в межах території 
уповноважених органів. 

Отже, і цією постановою врегульовано лише процедуру надання і 
користування житлом внутрішньо переміщеними особами саме з відповідних 
фондів житла. 

Висновки. Із наведеного вбачається, що чинне законодавство чітко не 
врегульовує питання надання житла державної або комунальної власності, що 
перебуває на балансі державних і комунальних підприємств, установ, 
організацій, для тимчасового проживання постраждалим громадянам, які, 
зокрема, були змушені залишити свої домівки внаслідок бойових дій чи 
тимчасової окупації окремих територій України або житло яких пошкоджене чи 
зруйноване. 

Це значно ускладнює забезпечення таким житлом зазначених категорій 
громадян для тимчасового проживання і потребує комплексного розгляду й 
вирішення.  

Передусім доцільно внести зміни до Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна», якими встановити, що його дія не 
поширюється на найм (оренду) житла державної і комунальної власності для 
тимчасового проживання соціально незахищених категорій громадян.  

ЖК України необхідно доповнити нормами стосовно порядку надання 
для тимчасового проживання громадян не лише житла, що увійшло до 
відповідних фондів, сформованих виконавчими органами сільських, селищних, 
міських рад, Київською і Севастопольською міськдержадміністраціями або 
уповноваженими ними органами, а іншого житла державного фонду, яке 
перебуває на балансі державних підприємств, установ, організацій.  

Також слід ухвалити низку актів Уряду, необхідних для деталізації 
процедури надання житла державного фонду, яке перебуває на балансі 
державних підприємств, установ, організацій, у найм для тимчасового 
проживання постраждалих громадян, зокрема, внутрішньо переміщених осіб, 
осіб, чиї житлові будинки (квартири) зруйновано, пошкоджено внаслідок 
надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 
російської федерації проти України. 

Такі зміни дадуть змогу мобілізувати державні ресурси і державний 
житловий фонд для вирішення надзвичайно актуального в сьогоднішніх умовах 
для України питання забезпечення житлом згаданих вище категорій громадян. 
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ПОНЯТТЯ «ОБДАРОВАНІСТЬ» ТА МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ 
ОРБДАРОВАНОСТІ І ДІАГНОСТИКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

Анотація.Століттями у суспільстві формувалися уявлення про 
обдарованість людей. У цьому розумінні накопичувалися та збиралися наукові 
дослідження видатних розумів та приватні, щоденні спостереження простих 
людей. Обдарованою, розумною людиною завжди називали того, хто був 
здатний до визначних результатів, рекордів. Міг знайти цікавий, несподіваний 
вихід із непростої ситуації, створити щось принципово нове, легко набував 
нових знань, робив те, що інші не могли. 

Дитяча обдарованість – це найцікавіше та загадкове явище природи. Вона 
за традицією займає одне з головних місць у світі. Проблеми її діагностики та 
розвитку хвилюють психологів та педагогів упродовж багатьох століть. Інтерес 
до неї в наш час дуже високий, що може бути мотивовано громадськими 
потребами. Сучасна особистісно-орієнтована спрямованість пов'язані з виходом 
першому плані важливості особистісного розвитку та самореалізації людини. 

Проблема обдарованості нині стає дедалі актуальною. Останнім часом 
термін «обдарованість» отримав знову суспільне визнання, як і соціальна 
значимість проблеми навчання обдарованих дітей, що є важливим кроком до її 
вирішення. Це, перш за все, пов'язане з потребою суспільства у неординарній 
творчій та інтелектуальній особистості. Невизначеність сучасного довкілля 
вимагає як високу активність людини, а й її вміння, здібності нестандартного 
мислення та поведінки. 

Обдарованість - це комплексна проблема, в якій перетинаються інтереси 
різних наукових дисциплін.Основними з них є проблеми виявлення, навчання 
та розвитку обдарованих дітей, а також проблеми професійної та особистісної 
підготовки педагогів та психологів для роботи з обдарованими дітьми. 

https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-9(27)-
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Ще кілька десятків років тому С.Л. Рубінштейн писав: «Вивчення 
обдарованості присвячено багато робіт. Однак отримані результати ніяк не 
адекватні кількості витраченої на роботу праці. Це пояснюється помилковістю 
вихідних установок дуже багатьох досліджень і незадовільністю тих методик, 
які у них здебільшого використовувалися» [8; с. 322]. 

Ключові слова: обдарованість, обдпровані діти, творчість 
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THE CONCEPT OF "GIFTEDNESS" AND METHODS OF DETECTING 
GIFTEDNESS AND DIAGNOSING GIFTED CHILDREN 

Abstract. For centuries, ideas about the giftedness of people were formed in 
society. In this sense, the scientific researches of eminent minds and the private, daily 
observations of ordinary people were accumulated and collected. A gifted, intelligent 
person was always called someone who was capable of remarkable results and 
records. He could find an interesting, unexpected way out of a difficult situation, 
create something fundamentally new, easily acquired new knowledge, did what 
others could not. 

Children's giftedness is the most interesting and mysterious phenomenon of 
nature. It traditionally occupies one of the main places in the world. The problems of 
its diagnosis and development have worried psychologists and teachers for many 
centuries. Interest in it nowadays is very high, which may be motivated by public 
needs. The modern personal-oriented focus is connected with bringing to the fore the 
importance of personal development and self-realization of a person. 

The problem of giftedness is becoming more and more relevant today. 
Recently, the term "giftedness" has again received public recognition, as well as the 
social significance of the problem of teaching gifted children, which is an important 
step towards its solution. This, first of all, is connected with society's need for an 
extraordinary creative and intellectual personality. The uncertainty of the modern 
environment requires not only high human activity, but also his skills, the ability to 
think outside the box and behave. 

Giftedness is a complex problem in which the interests of various scientific 
disciplines intersect.The main ones are the problems of identifying, learning and 
developing gifted children, as well as the problems of professional and personal 
training of teachers and psychologists to work with gifted children. 

A few dozen years ago, S.L. Rubinstein wrote: "Many works have been 
devoted to the study of giftedness. However, the obtained results are in no way 
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adequate to the amount of labor spent on the work. This is explained by the fallacy of 
the initial assumptions of many studies and the unsatisfactoriness of the methods that 
were mostly used in them" [8; p. 322]. 

Keywords: giftedness, gifted children, creativity 

Постановка проблеми: необхідність вивчення теми полягає в тому, що 
працювати з обдарованими дітьми треба в іншому «ключі», ніж з «простими», 
треба негайно розвивати їх здібності, щоб вони не зжили себе. 

Раннє виявлення, навчання та виховання обдарованих та талановитих 
дітей є важливим завданням у підвищенні якості освіти. А також створення 
умов, які здійснювали б реалізацію їх евентуальних можливостей. Однак 
недостатній психолого-педагогічний рівень підготовки педагогів для роботи з 
дітьми, і не бажання багатьох батьків розвивати свою дитину, призводить до 
неадекватної оцінки їх особистісних якостей та всієї їхньої діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій: важливі положення про 
розвиток поняття «дитяча обдарованість» висвітлюванлися такими вченими як 
Н.С. Лейтес, В.А. Міжеріков, Г.М. Коджаспірова та ін. 

Мета статті - вивчити поняття «дитяча обдарованість» з точки зору 
різних вчених та методи виявлення обдарованості та діагностики. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній науці існує безліч теорій 
обдарованості, жодна з яких не є загальноприйнятою. Ці теорії відображають 
різне розуміння джерел обдарованості, рушійних сил її розвитку, культурно-
історичних та соціальних умов її проявів тощо. буд. Особливо дискусійними є 
питання, пов'язані з ранніми проявами обдарованості. Найважливішими є 
питання: що таке дитяча обдарованість, які ознаки її характеризують і як 
(якими методами) ці ознаки можна виявити? 

Слід зазначити, що термін «обдарованість» використовувався для 
позначення будь-якого рівня потенційних можливостей дітей, у сучасній 
літературі їм зазвичай позначають високий рівень. При цьому виділяють 
загальну (розумову) та спеціальну (за видами діяльності) обдарованість. Надалі 
під цим терміном ми маємо на увазі високий рівень розумової обдарованості 
дітей. [1, с. 16] 

Критерій досягнень широко використовується для суджень про 
обдарованість видатних людей, які вплинули на життя всього людства, науку, 
культуру та інші сфери діяльності. Проте думки про те, які досягнення слід 
вважати визначними, не збігаються. Тим більше важко оцінити досягнення 
дітей: те, що дивує у чотирирічних дітях, здається цілком природним у 
шестирічних, а успіхи дітей, вже спеціально навчених чомусь, можуть значно 
перевершувати успіхи новачків, навіть набагато здібніших.Межі між віковими 
групами чи навченими новачками дуже умовні і сильно варіюють залежно від 
видів та умов діяльності, індивідуальних особливостей дітей, їх оточення. І все 
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ж таки найчастіше обдарованими вважають дітей, які значно випереджають у 
розвитку більшість своїх однолітків і вже демонструють неординарні успіхи в 
навчанні, в освоєнні будь-якої діяльності: відмінну успішність, грамоти та 
медалі, перемоги на конкурсах, визнання експертів [6, с. 56] 

Справді, такі «переможці» значно частіше здобувають блискучу освіту, 
наукові ступені та визнання у своїй галузі, ніж їх менш успішні однолітки, про 
що говорять численні дослідження. Але водночас відомо і чимало протилежних 
випадків, коли більшого успіху в дорослому житті досягли ті, чиї досягнення в 
дитинстві були не надто блискучими, а колишні вундеркінди ні в чому не 
проявляли себе. Нерідко раннє досягнення успіху пояснюється не так 
неординарними здібностями дитини, скільки її підвищеним прагненням до 
зовнішнього визнання та «нагород», вмінням маніпулювати людьми, 
особливою працьовитістю та старанністю. [2, с. 47] 

Таким чином, досягнення не можуть бути абсолютно вірним і єдиним 
критерієм дитячої обдарованості. Тому багато вчених закликають при 
визначенні обдарованості орієнтуватися не так на успіхи, які вже реально 
демонструються дитиною, як на її потенційні можливості досягти високих 
результатів у майбутньому.Однак цей акцент на прогнозі майбутніх успіхів 
служить головним джерелом розбіжностей між концепціями обдарованості 
щодо того, які якості дитини, в якому віці, і за яких умов можуть передбачити 
їх досить надійно. Одним із таких провісників обдарованості, крім існуючих 
досягнень, вважають здібності дітей до пізнання, до творчого освоєння досвіду. 

Психологічні дослідження та практика навчання обдарованих дітей у 
багатьох країнах показали, що для розвитку високої обдарованості необхідний 
збіг принаймні трьох факторів: рівня інтелектуального розвитку вище 
середнього для даного віку, високої креативності (творчих можливостей) та 
таких особистісних особливостей, як допитливість, захопленість завданням, 
впевненість у успіху. Таким чином, до особистісних ознак обдарованості 
відносять не тільки когнітивні (пізнавальні, розумові) здібності, а й 
некогнітивні (мотиваційні, емоційні, вольові) характеристики. Причому поява 
високих досягнень пояснюється надзвичайно складною взаємодією у розвитку 
цих особистісних якостей та впливу середовища (родина, однолітки, школа, 
соціальне та культурне оточення). Складний характер взаємодії факторів та 
умов розвитку обдарованості ускладнює прогноз подальших досягнень дітей у 
навчанні та дорослому житті. [11, с. 22] 

За даними своїх багаторічних спостережень над розвитком обдарованих 
відомий психолог Н.С. Лейтес дійшов висновку, що поняття «обдаровані діти», 
«обдарованість» слід відносити до розумових переваг цього віковому етапі, а чи 
не сприймати як точну вказівку майбутні успіхи. На його думку, прогноз 
розвитку дитячої обдарованості не може бути абсолютно надійним через 
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злитість її вікових та індивідуальних моментів, але це не скасовує проблему 
обдарованих дітей, а доводить необхідність перенесення акценту з вгадування 
майбутніх рекордсменів на виявлення дітей, які вимагають вже на даному етапі 
свого розвитку. особливих умов виховання, навчання для реалізації високих 
розумових можливостей та сприйнятливості до вчення.Такий висновок 
підтверджують і численні дані про те, що потреби обдарованих дітей в 
індивідуалізації навчання, емоційному комфорті, усвідомленні цінності 
власного дару, незалежності та визнання дуже великі та при навчанні, 
орієнтованому на середнього учня, часто не задовольняються. [5, с. 14] 

Вивчивши наукові уявлення про обдарованість дітей, необхідно 
розглянути визначення терміна «обдарованість» та «обдаровані діти» різних 
психологів та видатних вітчизняних педагогів та зарубіжжя. 

В. А. Міжеріков пропонує такі визначення обдарованості: 
1) якісно своєрідне поєднання здібностей, що забезпечує успішне

виконання діяльності; 
2) загальні здібності чи загальні моменти здібностей, що зумовлюють

широту можливостей людини, рівень та своєрідність її діяльності; 
3) розумовий потенціал, або інтелект, цілісна індивідуальна

характеристика пізнавальних можливостей та здібностей до вчення; 
4) сукупність задатків, природних даних, характеристика ступеня

виразності та своєрідність природних передумов здібностей; 
5) талановитість; наявність внутрішніх умов видатних досягнень у

діяльності. 
Також В.А. Міжеріков пропонує наступне визначення поняття 

«обдаровані діти» - це діти, які виявляють загальну або спеціальну 
обдарованість (у музиці, малюванні, техніці тощо). Обдарованість прийнято 
діагностувати за темпом розумового розвитку – ступенем випередження 
дитиною за інших рівних умов своїх ровесників (на цьому засновані тести 
розумової обдарованості та коефіцієнт інтелектуальності (IQ).Значення такого 
показника годі було перебільшувати, оскільки першорядне значення має творча 
сторона розуму. Раніше за інших можна виявити художню обдарованість дітей 
(в галузі музики, потім у малюванні). В галузі науки найшвидше проявляється 
обдарованість до математики. Дітей з надзвичайно раннім розумовим 
розвитком або особливо яскравими, надзвичайними досягненнями у будь-якій 
діяльності часто називають вундеркіндами. [7, с. 249] 

Аналогічні визначення понять «обдарованість» та «обдарована дитина» у 
своєму педагогічному словнику пропонують Г.М. Коджаспірова та 
А.Ю. Коджаспірова [4, с. 99] 

Поняття обдарованості розглядають дещо інакше у своєму короткому 
педагогічному словнику-довіднику педагоги Хоруженко К.М. та Курєпіна А.В. 
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Обдарованість - сукупність задатків, що становить природну передумову 
високого розвитку здібностей. [9, с. 64] 

Ідентичне визначення дає у своєму психолого-педагогічному словнику            
В. А. Міжеріков: Обдарованість - сукупність задатків, що становить природну 
передумову високого розвитку здібностей. 

 [7, с. 291] 
У своєму педагогічному словнику В. І. Загвязинський навів відмінне з 

інших визначень поняття «обдарованість» та «обдарована дитина» 
Обдарованість - це системна, що розвиває протягом життя людини якість 

психіки, яка визначає можливість досягнення людиною в порівнянні з іншими 
людьми більш високих (незвичайних, непересічних) результатів в одному або 
кількох видах діяльності. 

Обдарована дитина – це дитина, яка виділяється очевидними, іноді 
визначними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) 
у тому чи іншому виді діяльності. [3, с. 67] 

Багатозначність терміну обдарованість вказує на багатоаспектність 
проблеми цілісного підходу до сфери здібностей людини.Обдарованість як 
найбільш загальна характеристика сфери здібностей потребує комплексного 
вивчення: психофізіологічного, диференційно-психологічного та соціально-
психолого-педагогічного. 

Вважають, що діагностика дитячої обдарованості не педагогічна, а 
виключно психологічна проблема. І це, звичайно, справедливо, доки ми 
міркуємо на рівні теорії. Але сучасна освітня практика потребує особистісно - 
орієнтованого підходу та змушує розглядати діагностику дитячої обдарованості 
як невід'ємну частину цілісного педагогічного процесу. 

У педагогічній психології проблема діагностики обдарованості 
традиційно розглядається на двох рівнях, умовно їх можна назвати 
теоретичним та методичним (психометричним). Природно, що така думка 
утвердилася й у педагогічній практиці. 

Перший, теоретичний рівень передбачає визначення концепції 
обдарованості, з'ясування питання про те, кого і за якими критеріями можна 
віднести і до обдарованих. Другий рівень, методичний, включає розробку, 
відповідно до прийнятої концепцією, самих діагностичних процедур - методик, 
що дозволяють ідентифікувати обдарованих. Цей підхід при першому розгляді 
є цілком логічним і самодостатнім. Проте більшість освітньої практики 
свідчить у тому, що це негаразд. 

Відомо, що та самий дитина з однієї й тієї психодіагностчної методики 
(чи пакету методик) у різних умовах може демонструвати різні результати. Це 
явище, що постійно зустрічається, нерідко схильні приписувати або 
неправильно сформульованої концепції обдарованості, або недосконалості 
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розроблених відповідно до неї психометричних методик. Ці психометричні 
методики зазвичай звинувачуються у недостатній достовірності.Тим часом, 
справжня причина цього явища часто криється зовсім в іншому. Дослідження 
та педагогічна практика показують, що результати діагностики стають значно 
об'єктивнішими, якщо обстеження продумано з організаційно-педагогічної 
точки зору. Таким чином, проблема діагностики обдарованості може і повинна 
розглядатися ще на одному рівні, назвемо його умовно «організаційно-
педагогічним». 

Організація процесу виявлення обдарованих дітей: 
Тестовий підхід. Число найпоширеніших варіантів організаційно-

педагогічного рішення можна з повним правом віднести разові обстеження на 
рівень обдарованості. Їх зміст базується на універсальній, вираженій у балах 
«єдиній оцінці» обдарованості. Зазвичай це оцінка інтелекту чи креативності, 
іноді поєднання те й інше. 

"Принцип турнікету". У разі цього підходу відпадає необхідність 
жорсткої селекції дітей. Ця система створена для роботи у масових школах. 
Суть її зводиться до того, що діти включаються до роботи за спеціальною 
програмою. Заняття ведуть спеціально підготовлені освітяни. Дитина може 
включитися у роботу протягом року і, залежно від своїх досягнень, вийти з неї 
у час навчального року. 

Іллінойська модель. Набирається група дітей у кількості 22 особи віком 
від 3 до 5 років. Зараховані діти, за задумом авторів, мають випереджати 
однолітків у розвитку інтелектуальних та творчих здібностей. Процес 
виявлення обдарованих дітей розбитий на три етапи: пошук, оцінка та відбір. 

Пошук.Приблизно за місяць до проведення індивідуальних обстежень 
проводиться широке сповіщення батьків про те, що потенційно обдаровані діти 
мають можливість відвідувати групи навчання за спеціальною програмою. 

Оцінка. Процедура обстеження побудована таким чином, щоб інформація 
про рівень інтелектуального, творчого та психомоторного розвитку дитини 
надходила з двох незалежних джерел: від батьків та фахівців (психологів). Поки 
батьки заповнюють спеціальні опитувальники, психологи тестують дитину. Як 
правило, докладну інформацію про результати не повідомляють батькам. 

Відбір. Заключна стадія – відбір - має подвійну мету: підібрати учнів, 
найбільш підходящих навчання за цією програмою, і забезпечити участь у цій 
програмі дітей із різних соціально-економічних верств і расових груп. 
Кваліфікаційні характеристики, або критерії відбору: 

а) перевищення стандартного відхилення у 2 рази по одному (будь-якому) 
тесту; 

б) перевищення стандартного відхилення в 1,5 рази або більше за двома 
(будь-яким) тестом; 
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в) для дітей із малозабезпечених сімей достатньо перевищення 
стандартного відхилення, що дорівнює 1 і вище по двох (будь-яких) тестах. 
Остаточне рішення приймають рада педагогів. Діти, які показали необхідний 
кваліфікаційний результат, але не включені до групи, зараховуються до 
резервного складу. Вони мають право бути прийнятими пізніше. 

Модель – «діагностика розвитку». Виділяють 6 основних етапів 
діагностичного процесу: 

• Попереднє психодіагностичне обстеження кожної дитини; 
• Етіологічна або причинна діагностика (розкриваються причини 

виникнення тих чи інших психологічних перешкод); 
• Типологічна діагностика (визначення того чи іншого типу розвитку; 

виявлення конкретних психологічних механізмів породження та 
функціонування виявлених раніше психологічних перешкод та причин їх 
виникнення); 

• Прогнозування (передбачення можливих наслідків розвитку); 
• Етап розробки педагогічно рекомендацій, що сприяють оптимальному 

навчанню та розвитку даної дитини. [9, с. 16] 
На закінчення хотілося б відзначити, що робота педагога з обдарованими 

дітьми — це складний процес, що ніколи не припиняється. Він вимагає від 
вчителів особистісного зростання, хороших знань, що постійно оновлюються в 
галузі психології обдарованих та їх навчання, а також тісної співпраці з 
психологами, іншими вчителями, адміністрацією і обов'язково з батьками 
обдарованих. Він потребує постійного зростання майстерності, педагогічної 
гнучкості, уміння відмовитися від того, що ще сьогодні здавалося творчою 
знахідкою та сильною стороною. 

Нині масова освіта одна із найважливіших інститутів сучасного 
суспільства. Ця освіта за своєю природою має піклуватися, насамперед, 
більшість учнів. Однак школа, яка орієнтована на середніх, виявляється не дуже 
добре пристосованою для тих, хто сильно відрізняється від цього рівня. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ «ПОКЛИКАННЯ» НА ОСНОВІ 
ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ C. McCULLOUGH “THE THORN BIRDS” 

Анотація. Дана наукова розвідка розкриває проблематику вербалізації 
категорії «Покликання» на основі художнього твору К. Маккалоу «Ті, що 
співають у терні». Схарактеризовано поняття «Покликання» з теологічної точки 
зору, провівши паралелі з іншими науками й світоглядами: психологією, 
педагогікою, філософією. 

Доведено, що категорія «Покликання» є багатозначна й широкоаспектна, 
бо базується на різноманітних цілях й визначеннях тієї чи іншої науки. У ході 
нашого дослідження були проаналізовані різноманітні джерела, де ключовою 
складовою є саме вищезгадана категорія, були вибрані найвдаліші визначення 
для подальшої практичної роботи над поданою тематикою. 

Зокрема, з опертям на дослідження науковця й мислителя Г.К. Тіссена 
вказали на те, що  широке поле теології ділиться на чотири частини: 
екзегетичну, історичну, систематичну та практичну. Екзегетична теологія 
сконцентровується на вивченні біблійних текстів, їх інтерпретації. Історична 
теологія охоплює біблійну історію, історію Церкви, історію місій, історію 
догматів та віровчень. Систематична теологія впорядковує матеріали 
екзегетичної теології та історичної логічно й послідовно під великими 
заголовками теологічних студій. Практична теологія розглядає застосування 
цієї науки в духовному відродженні, освяченні, повчанні, навчанні й служінні 
людям. 

Підкреслено, що кожен представник людства має власне покликання до 
різних станів та самореалізацій, тобто до подружнього, самотнього, 
Богопосвяченого або (у випадку чоловіків) священичого життя, щоб зростати 
духовно й фізично на Землі, прагнути до осмислення сенсу буття, людського 
щастя, осягати мудрість буття. Священнослужителі підкреслюють, що саме 
Богопосвячений різновид покликання – це більше, ніж робота, кар’єра, 
навчання – це покликання живе, від Бога, але воно часто піддається 
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випробуванням,  хоча людям із атеїстичним світоглядом це може викликати 
несприйняття й гостру критику вищесказаного. Покликання будь-якої людини 
заслуговує того, щоб багато обдумувати, зважувати, турбуватись та звертати на 
нього увагу. 

Дійшли висновку, що покликання кожного май важливе значення, але 
саме покликання до священства вважається контроверсійно-глибоким, оскільки 
його важко сприйняти й пояснити звичайній людині, яка керується прагненням 
мати багато звичайних земних благ. Протагоніст художнього твору К. Маккалоу 
«Ті, що співають у терні» є надзвичайно вдалим прикладом безкінечної 
внутрішньої боротьби становлення й розвитку власного покликання. Йому було 
суджено пройти тернистий шлях сум’ять, слабкостей, спокус і залишитися 
вірним своєму вибору. 

Ключові слова. Покликання, визначення, теологія, категорія, віра, 
мотивація, екзистенція. 
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THE VERBALIZATION OF THE CATEGORY "VOCATION" ON THE 
BASIS OF A LITERARY WORK BY C. McCULLOUGH 

“THE THORN BIRDS” 

Abstract. This scientific investigation highlights the problem of verbalization 
of the category "Vocation" based on the literary work of K. McCullough "The 
thornbirds". The concept of "Vocation" is characterized from a theological point of 
view, drawing the parallels with some other sciences and worldviews: psychology, 
pedagogy, philosophy. 

It is proved that the category "Vocation" is multi-meaningful and broad, 
because it is based on various goals and definitions of different sciences. In the 
process of our research, various sources were analyzed, where the above-mentioned 
category is the key component. The most successful definitions were selected for our 
further practical work on the given topic. 

In particular, based on the research of the scientist H. Tissen it was pointed out 
that the theology is divided into four parts: exegetical, historical, systematic and 
practical. Exegetical theology focuses on the study of Bible texts and their 
interpretation. Historical theology covers the history of the Bible, the history of the 
Church, the history of missions, the history of dogmas and creeds. Systematic 
theology arranges the materials of exegetical theology and historical theology 
logically and consistently under the broad headings of the theological studies. 
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Practical theology considers the application of this science in spiritual revival, 
sanctification, teaching people and serving them. 

It was emphasized that each representative of humanity has its own vocation to 
different states and self-realizations, i.e. to married, single, consecrated or (in the case 
of men) priestly life, in order to grow spiritually and physically on Earth, to strive for 
an understanding of the meaning of being, human happiness, to understand the 
wisdom of being. Clergymen emphasize that the God-sanctified type of vocation is 
more than work, career, study - it is a living vocation, from God, but it is often 
challenged, although people with an atheist worldview may not accept the mentioned 
above and criticize it. Any person's vocation deserves much thoughtfulness, 
consideration, concern, and attention. 

It was concluded that everyone's vocation is important, but the one to the 
priesthood is considered to be the most controversial and deep, because it is not easy 
to perceive and explain it to an ordinary person, who is driven by the desire to have 
many ordinary pleasures. The protagonist of K. McCullough's work "The 
Thornbirds" is an extremely successful example of the endless internal struggle of the 
formation and development of one's vocation. He was destined to go through the 
thorny path of sorrows, weaknesses, temptations and remain devoted to his choice. 

Keywords. Vocation, identification, theology, category, faith, motivation, 
existence. 

Постановка проблеми. Категорія «Покликання» є досить таки 
суперечливою й багатоаспектною, оскільки може розглядитися під призмами 
психології, філософії, релігієзнавства. соціології тощо. У цій науковій 
розвідці прагнемо вивчити й проаналізувати достеменно категорію 
«Покликання» з точки зору теології. Художній твір К. Маккалоу «Ті, що 
співають у терні», який свого часу став бестселером, є вдалим прикладом для 
дослідження категорії «Покликання» саме під такою призмою вивчення, тому 
що аж два протагоніста мали такий досвід, відчувши прагнення до 
священства. 

Кожна людина має покликання до подружнього, самотнього, 
Богопосвяченого або (у випадку чоловіків) священичого життя, щоб зростати 
у своєму напрямку тут, на Землі, і йти до щастя, осягаючи мудрість життя. 
Священнослужителі підкреслюють, що саме Богопосвячений тип покликання 
– це більше, ніж робота, кар’єра, навчання – це покликання живе,  від Бога,
хоча людям із атеїстичним світоглядом це може викликати несприйняття
суджень й гостру критику вищесказаного. Покликання кожного заслуговує
того, щоб багато обдумувати, турбуватись та звертати на нього увагу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження категорії 
покликання ми знаходимо в працях соціологів, філософів (М. Гайдегер, 
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Г.С. Сковорода, М. Вебер, М. Лютер, К’єркегор, Ю.В. Глазков), психологів     
(К.К. Платонов, Г. Крайг, Т.О. Ковеліна, Л.Г. Перетятько,), педагогів 
(Л.О. Грібова, Н.К. Степаненков та ін.), теологів (А. Хопкінса, Р. Бернарда, 
Г. Тіссена). 

У тлумачному словнику В.І. Даля наводяться приклади вживання слова 
«Покликання», показані його стилістичні особливості [2]. У психологічних 
словниках згадується також цей термін, але визначення занадто вузькі й не 
деталізовані. У психологічному словнику під загальною редакцією 
А. В.  Петровського, М.Г. Ярошевського [3] покликання визначається як 
схильність або потяг до якоїсь професії, які супроводжує переконання в тому, 
що необхідні природні дані для неї є.  

В українському педагогічному словнику С. Гончаренка поняття 
«Покликання» – це життєве призначення й спрямування людини, що надає 
доцільності, осмисленості й перспективності її діяльності. Усвідомлення 
покликання передбачає розвинену самосвідомість і культуру самоаналізу; 
осмислення своїх потреб, формування соціально значущих цілей, визначення 
конкретних шляхів її реалізації [1, c. 263].  

Г. Тіссен – відомий теолог дослідник у своїх лекціях із систематичної 
теології також дав визначення терміну «Покликання»: він наголошує, що це акт 
благодаті, за допомогою якого Бог запрошує людей приймати вірою спасіння, 
приготоване Христом [7, 266]. Засобами для покликання, як стверджує теолог, є 
Слово Боже та дія Святого Духа. У Біблії є такі свідчення: [6] (Рим. 10: 16.; 
1 Сол. 2: 13; Ів. 16: 8; Євр. 3: 7) [7, 267]. 

Данський філософ С. К’єркегор також цікавився проблемами екзистенції, 
зокрема покликанням людини й підкреслював, що питання належить до 
суб’єктивного чуття поклику, що йде від Бога й далеко не кожен представник 
людства здатен чути й відповідати на нього. Що є цікавим, то для того, щоб 
чітко почути Боже послання, то є необхідність у стражданнях або  розпачі 
пошуку власних скінченності та нескінченності [9, с.13-112 ]. 

За твердженням Є. Мулярчука «Без поняття покликання іноді важко 
пояснити мотивацію людей до діяльності, яка спрямована в першу чергу на 
досягнення нематеріальних благ, здійснюється особистістю заради інших 
людей. Сам феномен покликання, хоч він видається загальнозрозумілим, важко 
визначити. Однак можливо принаймні описати, як виявляється покликання у 
«живому» досвіді людей, зокрема у ситуаціях вибору та прийняття рішень 
щодо професії»[5]. 

Мета статті - схарактеризувати визначення категорії «Покликання» з 
теологічної призми сприйняття, підтвердити теоретичні ідеї прикладами з 
художнього твору К. Маккалоу «Ті, що співають у терні». 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що покликані до 
Богопосвяченого життя складають обітницю присвятити своє життя 
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служінню Богу, а це автоматично означає служити людям. Більшість 
покликаних до посвяченого життя дають клятви цнотливості, бідності та 
послуху, а в нашому матеріалізованому світі такі випробування бех духовної 
твердині покликання витримати просто неможливо. Існує багато різних 
чернечих спільнот – від тих, які проводять час у молитві, до тих, що 
проводять час знужденними, хворими, потребуючими допомоги. Такі 
спільноти характеризуються різнонаправленістю, бо й темпераменти, 
потреби, характери покликаних людей також різняться. У житті, 
посвяченому Христові, вірні його заповідям та під проводом Святого Духа 
приймають рішення в більш досконалий спосіб іти за Богом, прямуючи до 
досконалої любові, яка також розуміється по різному, по земному, «дай за 
дай» або ще більш егоїстичними варіантами. Тим самим покликані стають 
ознакою Божою і часто густо можуть бути неприйнятими чи відкинутими 
людьми. 

Кожна людина має покликання, яке Бог дарує перед народженням, це 
думка духівництва та людей віруючих. Кожне покликання завжди є даром 
самого Бога. Такі свідчення легко знайти в найсвятішій книзі мудрості – 
Біблії. Дуже гарно говорить про покликання як Божий дар пророк Єремія: «І 
надійшло до мене таке слово Господнє: «Перш, ніж я уклав тебе в утробі, я 
знав тебе; і перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе: пророком для народів 
я тебе призначив» [6] (Єр. 1, 5). Про це говорить також сам Христос, який 
каже до своїх учнів: «Не ви мене вибрали, але Я вас вибрав» [6] (Iв. 15. 16). 
Ця цитата Святого Письма відкриває правду про те, що кожне покликання – 
це особистий дар, що нам надається просто так, із ласки Небесного Отця.  

У Святому Письмі є багато інших фрагментів, де представлено, як 
людина, яку Христос кличе піти за Ним, вільно й без примусу відповідає на 
Його проханя. Євангелист Іван у першій главі пише так: «Коли 
Іван Хреститель, побачивши ж … Ісуса, який надходив, – мовив: Ось Агнець 
Божий. Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. 
Обернувшися ж Ісус і побачивши, що вони йдуть, мовив до них: Чого 
шукаєте! Ті ж Йому: Равві, – що означає: Учителю, – де перебуваєш! Відрік 
Він їм: Ходіть та подивіться. Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того 
дня залишилися в Нього» [6] (Їв 1. 36-39). 

З точки зору теології, покликання є даром самого Бога, однак сам 
Христос закликає просити у Господа за ревні покликання на Господній ниві, 
«…Жнива великі та робітників мало, просіть, отже, Господаря жнив, щоб 
вислав робітників на свої жнива» [6] (Мт. 9,36,38).  

Теологія – це наука про Бога й Його вчинки, ставлення до всесвіту, 
тобто доктрина про Бога [7]. Чи є різниця між теологією й релігією? 
Г.К. Тіссен чітко зазначає, що «… факти щодо Бога, Його ставлення до 
всесвіту приводять до теології; у сфері індивідуального й колективного 
життя вони приводять до релігії. Інакше кажучи, в теології людина міркує 
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про Бога й всесвіт, у релігії вона висловлює себе в відношеннях і діях тих 
наслідків, які викликають у ній ці думки» [7]. Опираючись на дослідження 
цього ж науковця, хочемо вказати на те, що  широке поле теології ділиться на 
чотири частини: екзегетичну, історичну, систематичну та практичну.  

Екзегетична теологія сконцентровується на вивченні біблійних текстів, 
їх інтерпретації. Також вона охоплює вивчення біблійних мов, біблійної 
археології, вступу до Біблії, біблійної герменевтики, біблійної теології. 

Історична теологія охоплює біблійну історію, історію Церкви, історію 
місій, історію догматів та віровчень. 

Систематична теологія впорядковує матеріали екзегетичної теології та 
історичної логічно й послідовно під великими заголовками теологічних 
студій. Цей вид теології охоплює апологетику, полеміку й біблійну етику. 

Практична теологія розглядає застосування цієї науки в духовному 
відродженні, освяченні, повчанні, навчанні й служінні людям [7, с.20]. 

Саме з опертям на призначення практичної теології ми маємо за мету 
провести наше дослідження категорії «покликання», беручи за основу 
матеріали художнього твору «Ті, що співають у терні». 

Якщо слідувати саме теологічній манері трактування покликання, то 
синонімом до цього слова можна обрати вибрання, тому що саме Бог обирає 
тих, хто будуть «робітниками на жнивах». Отже, вибрання – це суверенний 
акт Бога, не зумовлений жодним примусом, іншими словами,  - це акт 
благодаті, бо вибрав тих, кого Він передбачив. Вибрання тісно поєднане з 
призначенням чи визначенням. Це грецьке дієслово трапляється декілька 
разів  у Новому Завіті [6] (Дії Ап. 4:28; Рим. 8: 29наст.; 1 Кор.2: 7; Еф. 1: 5, 11).  
Воно містить думку відокремлення та завчасного визначення, хоча ці дві 
категорії подібні, але їх можна розрізнити в такий спосіб: у вибранні Бог 
вирішив спасти тих, хто прийняв Його Сина й пропоноване спасіння, А в 
визначенні Ві н вирішив дієво завершити ту мету. Тому ап. Павло пише: «бо 
кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина 
Його» [6] (Рим.8: 29), і «призначив наперед , щоб нас всиновити для себе 
Ісусом Христом» [6] (Еф.1:5; пор.в.11) [7, с.259]. 

Проти такого погляду вибрання існують заперечення, про які варто 
згадати.  

а) Христос сказав: «Ніхто бо не може прийти, як Отець не притягне 
його» [6] (Ів. 6: 44). Від хреста Христового витікає сила, яка досягає всіх 
людей, хоч багато з них продовжують протиставлятися тій силі. 

б) Апостол Павло пише, що Бог викликає в нас бажання і чин за 
доброю волею своєю [6] (Фил.2:13).Отже, робиться припущення, що грішник 
не може нічого чинити доти, доки Бог не викличе в нього таке бажання. Це 
текст спрямовується саме на віруючих. 
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в) В посланні до Рим. 9: 10-16 сказано, що Бог вибрав Якова , замість 
Ісава, навіть ще до їхнього народження і до того, поки вони не вчинили 
нічого ані доброго, ані злого. Вибрання Якова замість Ісава  було для 
зовнішніх і національних привілеїв , а не вибрання для спасіння. Святе 
Писання говорить, що не всі потомки Ізраїля (Якова) – Ізраїльтяни, і не всі 
діти Авраамові – діти обітниці. Потомок Ісава також може мати спасіння, як і 
потомок Якова [7, с.261]. 

Існують ще заперечення стосовно вибрання, але нами були обрані 
ключові. На цьому етапі теоретичної розвідки наближаємося до категорії 
«покликання», яка визначається дослідниками як той акт благодаті, за 
допомогою якого Бог запрошує людей приймати вірою спасіння, приготоване 
Христом [7, с.261]. 

Святе Писання говорить, що Бог працює в людині, щоб вона чинила 
Його волю [6] (Фил. 2: 13). Бог здатний працювати суверенно в серцях людей, 
щоб спонукати їх дати відповідь особисто за власним бажанням – на поклик 
Божий до спасіння. Поєднання суверенності й вибору та як вони характеризують 
покликання Боже, показане ап. Іваном: «До своїх Він прийшов, та свої 
відцурались Його. А всім, що його прийняли, їм владу дав дітьми Божими стати, 
тим, що вірять у ім’я Його, що не з крові, ані з пожадливого тіла, ані з 
пожадливості мужа, але народились від Бога»  [6] (Ів. 1: 11-13). 

Як бачимо, у нашому дослідженні концентруємося на релігійному 
покликанні, оскільки червоною рискою через увесь твір автор проводить 
спостереження й опис переживань, внутрішніх сум’ять протагоніста, який, 
обравши священство, все-таки має час від часу сумніви, коли людськість і 
звичайні потреби в його почуттях переважають, стосовно свого свідомого 
рішення.  

Є.Мулярчук описує категорію «Покликання» як спосіб переживати 
нескінченність як таку, що її стосується. Ми відкриваємо її зі свого 
місцезнаходження, розуміючи себе, коли й не в центрі, то все ж таки на 
перетині спрямувань і прагнень багатьох людей. Ми задіяні в співіснуванні з 
ними, маємо чути та розрізняти в багатоголоссі той поклик, відповідь якому 
спрямує наше життя до сповнення сенсу. Буття є нескінченним, а скінечність 
виявлена на тлі нескінченності….[5, с.101] 

Таких викликів долі зазнали головні герої художнього твору «Ті, що 
співають у терні» -  отець Ральф де Брикасар  і Дейн.  

Наведемо приклад одного з діалогів героїв цієї історії, в результаті 
якого можна зробити висновок, що на рішення прийняття власного поклику 
серйозний вплив на свідомість і підсвідомість мають думки й враження 
оточуючих, які мають власні розуміння та сприйняття й сміливо транслюють 
їх навколо. Ральф відчув покликання до священства й все робив для того, 
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щоб вірно служити Богу та своїм завданням, але, споглядаючи його 
зовнішню красу деякі не могли прийняти й зрозуміти цей вибір, тому сумніви 
такого роду сіялися навколо священника безліч разів. Треба мати неабияку 
силу волі, непохитну віру, щоб вистояти в сум’яттях та спокусах. Для 
пересічної людини важко зрозуміти глибини покликання саме до священства, 
в цьому випадку мова ведеться саме про католицизм, оскільки саме 
католиками були головні герої цієї історії і це обмеження в багатьох 
людських речах, потребах, зокрема мову ведемо про тілесну чистоту. Для 
героїні даної розмови це дивно й неприйнятно, коли чоловік із красою 
Аполлона є недосяжним і байдужим. Це обурює й викликає хвилі негативних 
емоцій, оскільки в розумінні звичайної людини життя земне має відповідати 
в більшій мірі земним потребам, а високе й духовне не вписується, не 
поміщається в рамки простого людського щастя. Цей діалог ще раз свідчить 
про те, що до кінця зрозуміти покликання до священства не є можливим 
людям, які мають інше призначення в житті, що є не менш значущим та 
цінним. 

-“How old are you?” she asked without further preamble. 
-“Twenty-eight,” he replied. 
-“Younger than I thought. Even so, they don’t send priests like you to places 

like Gilly. What did you do, to make them send someone like you out here into the 
back of beyond?” 

-“I insulted the bishop,” he said calmly, smiling. 
-“You must have! But I can’t think a priest of your peculiar talents can be 

happy in a place like Gillanbone.” 
-“It is God’s will.” 
-“Stuff and nonsense! You’re here because of human failings - your own and 

the bishop’s. Only the Pope is infallible. You’re utterly out of your natural element in 
Gilly, we all know that, not that we’re not grateful to have someone like you for a 
change, instead of the ordained remittance men they send us usually. But your 
natural element lies in some corridor of ecclesiastical power, not here among horses 
and sheep. You’d look magnificent in cardinal’s red.” 

-“No chance of that, I’m afraid. I fancy Gillanbone is not exactly the epicenter 
of the Archbishop Papal Legate’s map. And it could be worse. I have you, and I have 
Drogheda.” 

She accepted the deliberately blatant flattery in the spirit in which it was 
intended, enjoying his beauty, his attentiveness, his barbed and subtle mind; truly he 
would make a magnificent cardinal. In all her life she could not remember seeing a 
better-looking man, nor one who used his beauty in quite the same way. He had to be 
aware of how he looked: the height and the perfect proportions of his body, the fine 
aristocratic features, the way every physical element had been put together with a 
degree of care about the appearance of the finished product God lavished on few of 
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His creations. From the loose black curls of his head and the startling blue of his 
eyes to the small, slender hands and feet, he was perfect. Yes, he had to be conscious 
of what he was. And yet there was an aloofness about him, a way he had of making 
her feel he had never been enslaved by his beauty, nor ever would be. He would use it 
to get what he wanted without compunction if it would help, but not as though he was 
enamored of it; rather as if he deemed people beneath contempt for being influenced 
by it. And she would have given much to know what in his past life had made him so. 

Curious, how many priests were handsome as Adonis, had the sexual 
magnetism of Don Juan. Did they espouse celibacy as a refuge from the 
consequences? 

-“Why do you put up with Gillanbone?” she asked. “Why not leave the 
priesthood rather than put up with it? You could be rich and powerful in any one of a 
number of fields with your talents, and you can’t tell me the thought of power at least 
doesn’t appeal to you.” 

His left eyebrow flew up. “My dear Mrs. Carson, you’re a Catholic. You know 
my vows are sacred. Until my death I remain a priest. I cannot deny it.” 

She snorted with laughter [10]. 
- Скільки вам років? — спитала вона без подальших преамбул.
- Двадцять вісім, — відповів він.
- Молодший, ніж мені здавалося. Та навіть якщо зважити на вашу

молодість  таких священиків, як ви, не посилають до місць на кшталт Джилі. 
Що ж ви скоїли, що ваше начальство послало такого священика, як ви, до 
нашого провінційного закапелку? 

- Я образив єпископа, — з легкою усмішкою відповів Ральф.
- Не сумніваюся, що ви на таке здатні! Але я не уявляю, як священик із

вашими непересічними здібностями може вдовольнятися життям в такій 
глушині, як Джилленбоун? 

- Така воля Божа.
- Дурниці! Ви опинилися тут через людські вади — ваші та єпископа.

Непогрішимий лише папа римський. У Джилі ви перебуваєте поза межами 
вашої природної стихії, всі ми це знаємо, хоча всі ми не проти, для розради, 
мати такого священика, як ви, а не отих висвячених невдах, що не змогли 
знайти собі достойного місця в Англії, бо саме таких сюди зазвичай і 
виряджають. Ваша ж природна стихія перебуває в коридорах церковної влади, 
а не поміж коней та овець. У червоній мантії кардинала ви мали б 
божественний вигляд. 

- На це, боюся, я не маю жодного шансу. Звісно, я здогадуюся, що
Джилленбоун розташований не в самісінькому центрі мапи архієпископа, який 
є посланцем папи. А могло бути й гірше. Бо в мене є ви, і в мене є Дрогеда. 

Вона сприйняла ці навмисно відверті лестощі так, як він і сподівався; 
Мері Карсон тішилася його вродою, його увагою, його гострим уїдливим 
розумом із нього й справді може вийти чудовий кардинал. Вона не пригадувала, 
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щоб впродовж всього життя їй хоч раз трапився такий красень, та ще й із 
таким ставленням до власної вроди. Він не міг не усвідомлювати, наскільки 
гарним він є: високий, із бездоганно-пропорційною фігурою, з витончено-
аристократичними рисами обличчя; усі складові його тіла зліплені докупи з 
такою ретельністю і довершеністю, на яку Господь Бог рідко коли 
розщедрювався для своїх творінь. Отець Ральф був сама довершеність — від 
чорних кучерів на голові та дивовижно блакитних очей і до тендітних 
елегантних рук та невеликих ступнів. Так, цей молодик неодмінно усвідомлює, 
яку чудову зовнішність він має. Але була в ньому і якась байдужість, і це 
збурювало в неї відчуття, що священик не є рабом своєї краси і ніколи ним не 
буде. Звісно, для досягнення бажаного він без докорів сумління скористається 
власного красою, якщо вона стане в пригоді, але навряд чи зробить це із 
задоволенням: скоріш за все матиме невисоку думку про людей, здатних 
піддаватися її впливу. Мері Карсон багато віддала б, аби дізнатися, яка ж 
подія в попередньому житті отця Ральфа зробила його таким, яким він є. 

«Цікаво, - подумалося їй,  а чи багато було священиків вродливих, як 
Адоніс, і з сексуальним магнетизмом, як у Дон Жуана? Вони що, навмисне 
брали обітницю безшлюбності, щоб уникнути небажаних наслідків?» 

- А чому ви погодилися поїхати до Джилленбоуна? — спитала вона. — Чи
не краще було б відмовитися від священицького сану, аніж миритися з таким 
приниженням? З вашими талантами ви могли б стати багатим та впливовим 
у будь-якій галузі, тільки не кажіть, що вас анітрохи не приваблює сама думка 
про владу. 

Він різко вигнув ліву брову. 
-Шановна пані Карсон, ви — католичка. І ви знаєте, що обітниці, які я

дав, є священними. Я до скону залишуся священиком. Інакше бути не може. 
Вона пирхнула і розсміялася [4]. 

Особливо сильною є остання фраза – реакція пані на рішучість й 
непохитність у покликанні священника. Жінка не вірить і не повірить, що 
молодий чоловік із такими зовнішніми характеристиками залишиться вірним 
своїм обітницям, власному покликанню. Далі по розвитку подій у цьому 
художньому творі її передчуття й знання справдяться, оскільки Ральф проявить 
слабкість по відношенню до головної героїні, але потім це хвилі докорів, 
страждань і розуміння того, що він не оступиться з обраної дороги. 

Не варто засуджувати головного героя, бо шлях від мислення й до серця – 
це найдовший й найбуремніший відрізок життя, що сповнений викликів, 
сум’ять і випробувань. Саме таку тернисту дорогу становлення покликання 
Ральфа нам прагнув показати автор. 

His lips parted, he looked toward the ceiling and sighed. 
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-“I was brought up from my cradle to be a priest, but it’s far more than that. 
How can I explain it to a woman? I am a vessel, Mrs. Carson, and at times I’m filled 
with God. If I were a better priest, there would be no periods of emptiness at all. And 
that filling, that oneness with God, isn’t a function of place. Whether I’m in 
Gillanbone or a bishop’s palace, it occurs. But to define it is difficult, because even 
to priests it’s a great mystery. A divine possession, which other men can never know. 
That’s it, perhaps. Abandon it? I couldn’t.” 

-“So it’s a power, is it? Why should it be given to priests, then? What makes 
you think the mere smearing of chrism during an exhaustingly long ceremony is able 
to endow any man with it?” 

He shook his head. “Look, it’s years of life, even before getting to the point of 
ordination. The careful development of a state of mind which opens the vessel to God. 
It’s earned!Every day it’s earned. Which is the purpose of the vows, don’t you see? 
That no earthly things come between the priest and his state of mind—not love of a 
woman, nor love of money, nor unwillingness to obey the dictates of other men. 
Poverty is nothing new to me; I don’t come from a rich family. Chastity I accept 
without finding it difficult to maintain. And obedience? For me, it’s the hardest of the 
three. But I obey, because if I hold myself more important than my function as a 
receptacle for God, I’m lost. I obey. And if necessary, I’m willing to endure 
Gillanbone as a life sentence.” 

-“Then you’re a fool,” she said. “I, too, think that there are more important 
things than lovers, but being a receptacle for God isn’t one of them. Odd. I never 
realized you believed in God so ardently. I thought you were perhaps a man who 
doubted.” 

-“I do doubt. What thinking man doesn’t? That’s why at times I’m empty.” He 
looked beyond her, at something she couldn’t see. “Do you know, I think I’d give up 
every ambition, every desire in me, for the chance to be a perfect priest?” 

-“Perfection in anything,” she said, “is unbearably dull. Myself, I prefer a 
touch of imperfection.” 

He laughed, looking at her in admiration tinged with envy. She was a 
remarkable woman [10]. 

Злегка розтуливши рота, отець Ральф поглянув на стелю і зітхнув: 
- Мене змалечку виховували на священика, але це ще не все. Як же ж це

пояснити жінці… Я немов та посудина, пані Карсон, і час від часу я 
наповнююсь Богом. Був би я кращим священиком, то цих періодів порожнечі не 
було б взагалі. А це наповнення, це єднання з Богом не залежить від 
конкретного місця — чи буду я в Джилленбоуні, чи, скажімо, в палаці єпископа. 
Цей стан важко визначити, бо навіть для священиків він є великою 
таємницею. То є божественна одержимість, яку звичайні чоловіки можуть 
так ніколи і не пізнати. Саме так — божественна одержимість. То як мені 
відмовитися від неї? Це неможливо.  
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- То це енергія, чи не так? Чому ж тоді вона дається саме священикам?
Чому ви гадаєте, що помазання єлеєм під час виснажливо довгої церемонії 
здатне наділити цією енергією будь-якого чоловіка? 

Він похитав головою. 
- Розумієте, на це йдуть роки життя ще задовго до висвячування. Це

старанний і наполегливий розвиток такого стану душі й розуму, який розкриє 
Господу твою посудину. Його треба заслужити! 

Зо дня в день. Невже ви не розумієте, що є метою обітниць? Їхня мета 
полягає в тім, щоб ніщо земне не втрутилося між священиком та тим станом 
духу, якого він досягнув — ні любов до жінки, ні любов до грошей, ні небажання 
коритися диктату інших людей. Для мене злидні не є чимось незвіданим, бо я 
походжу з небагатої родини. Дотримуватися благочестя мені неважко. 
Найважчим є для мене третє — це покора. Але я корюся, бо знаю, що коли 
визнаю своє «я» важливішим за моє призначення бути божою посудиною — я 
пропав. Тому й корюся. І, коли треба, буду готовий терпіти Джилленбоун як 
довічне ув’язнення. 

- Тоді ви дурень, - відказала Мері Карсон.  Я теж вважаю, що в житті є
важливіші речі, ніж коханці, але вмістилище для Бога не є однією з них. Дивно. 
Я ніколи не думала, що ви так палко вірите в Бога. Мені здавалося, що ви — 
людина, сповнена сумнівів. 

- Так я маю сумніви. Хіба ж мисляча людина може не сумніватися? Саме
тому інколи я відчуваю внутрішню порожнечу. З цими словами отець Ральф 
поглянув повз неї, на щось для неї невидиме. Знаєте, мені здається, що я 
пожертвував би всіма амбіціями, всіма своїми пристрастями заради 
можливості стати довершеним священиком! 

- Довершеність у будь-чому є нестерпно нудною. Особисто я віддаю
перевагу тому, що має в собі незначну недовершеність. 

Він розсміявся, поглянувши на неї з захватом і заздрістю. Мері Карсон і 
справді була дивовижною жінкою [4]. 

У цих діалогах помічаємо надзвичайно хвилююче пояснення категорії 
«Покликання». Із вуст священника прозвучала фраза «Божественна 
одержимість», яку непросто зрозуміти й сприйняти, оскільки маємо випадок із 
контроверсією, де Бог – це любов і добро, а одержимість – це в певній мірі зло, 
радикалізм, сумнів… Ральф робить неодноразові спроби достукатися до 
людського розуміння його покликання, але земне й духовне – це категоріально 
різні поняття, що вимагають кардинально різних векторів розуміння. Це як 
антоніми, що мають протилежне значення, тому порівнювати їх не є доречним. 
Ще раз процитуємо мудрі слова протагоніста: «…на це йдуть роки життя ще 
задовго до висвячування. Це старанний і наполегливий розвиток такого стану 
душі й розуму, який розкриє Господу твою посудину. Його треба заслужити!», 
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що засвідчують тернистих шлях становлення власного покликання, його 
правильне трактування й слідування. Впевнені, що Ральфу довелося пройти 
через безліч вагань і сум’ять доки до нього прийшло остаточне визначення його 
подальшого життя, хоча, як було ним зазначено, близькі люди, тобто його 
оточення, покроково, роками готувало його до священства. Але цей чинник є 
недостатнім. Нас можуть переконувати з дитинства, готуючи певний шлях 
розвитку – чи то династійний, чи то абсолютно новий, але в певні періоди 
зрілості людина сама через питання й пошуки знаходить щось своє, якщо 
володіє природньою цікавістю та прагненням знайти власний поклик. Так 
сталося з Ральфом, коли всі фактори зійшлися в єдиній симфонії й він відчув, 
що має прагнення служити людям, а в цьому служінні бути відданим Богу. 

Висновки. Схарактеризувавши категорію «Покликання» через призму 
теології, на основі художнього твору «Ті, що співають у терні» мовою 
оригіналу й перекладу, можемо зробити чіткі висновки, що визначення в 
теологічних джерелах повністю відповідають розумінню цієї категорії 
головними героями твору, де центровими ідеями є визначеність, відданість, 
благодать, віра. Розуміємо, що покликання вимагає копіткої праці й свідомого 
сприйняття дійсності та реалій буття. Цитуючи Йоана Павла ІІ, «Не зраджуйте 
своє покликання, адже тільки тоді можна бути в гармонії з собою, коли ти 
займаєшся улюбленою справою» [8], наголошуємо на важливості ключового 
вибору в житті, на тому, щоб бути вірним своїм уподобанням і не боятися змін, 
якщо такі необхідні. 
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РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПРИ 
ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ 

Анотація. У статті здійснено аналізування особливостей реабілітаційної 
психологічної допомоги при психосоматичних захворюваннях. Зазначено, що 
сучасний період розвитку суспільства характеризується зростанням стресового 
впливу на людину. Підкреслено, що несприятливі соціальні процеси, гонитва за 
досягненнями, зростання конкуренції, недостатність часу, невміння 
організувати відпочинок –  призводить до значного зростання рівня напруги. 
При цьому, дослідження підтверджують, у переважній мірі, відсутність навичок 
подолання стресів у осіб різного віку та статі. Наголошено на необхідності 
біопсихосоціального підходу до організації реабілітаційного процесу, тому 
підкреслено значення також медикаментозної терапії (для певних груп хворих 

https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-9(27)-
https://orcid.org/0000-0001-8727-3818
https://orcid.org/0000-0002-5085-8895
https://orcid.org/0000-0002-9004-727X


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 9(27) 2022 

314 

залежно від стадії та тяжкості перебігу захворювання, ступеня органічного 
ураження) та соціальної реабілітації (особливо при тяжких психосоматичних 
захворюваннях). Підкреслено, що важливим акцентом у реабілітаційному 
процесі є мотивація клієнта з психосоматичним захворюванням. Мотивація 
звернення фахівця пацієнта з психосоматичним розладом може бути 
обумовлена, по-перше, неможливістю знайти допомогу в класичній медичній 
моделі або здійснюватися за направлення лікаря загального профілю; по-друге, 
причиною звернення можуть бути вторинні психологічні порушення, 
спричинені фізичними симптомами. Резюмовано, що для успішного залучення 
клієнта в реабілітаційний процес та досягнення позитивних змін процес 
повинен будуватися без заперечення та руйнування суб’єктивних уявлень 
особистості з психосоматичним захворюванням. Розглянуто основні підходи до 
реабілітації пацієнтів з психосоматичними захворюваннями виходячи з 
теоретичних позицій різних наукових психологічних шкіл. Визначено, що 
кожна з проаналізованих теорій має свої підстави, які можуть бути покладені в 
основу реабілітаційного процесу. Зауважено, що вибір підходу доцільно 
здійснювати як відповідно до теоретичних переваг консультанта, особистісних, 
соціально-психологічних особливостей клієнта, так і у відповідності до 
характеру самого психосоматичного розладу. Наголошено, що знання і облік 
проаналізованих теорій створює для консультанта широке поле для 
мультимодальної діагностики, дозволяє гнучко підходити до вибору засобів 
психологічного впливу. 

Ключові слова: реабілітаційний процес, психологічна допомога, 
психосоматичне захворювання, консультаційний процес, психологічна теорія. 
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REHABILITATION PSYCHOLOGICAL AID FOR 
 PSYCHOSOMATIC DISEASES 

Abstract. The article analyzes the features of rehabilitative psychological care 
for psychosomatic diseases. It is noted that the modern period of society's 
development is characterized by an increase in stress on a person. It is emphasized 
that unfavorable social processes, the pursuit of achievements, increased competition, 
lack of time, inability to organize rest - lead to a significant increase in the level of 
tension. At the same time, studies confirm, to a large extent, the lack of stress coping 
skills in people of different ages and genders. The need for a biopsychosocial 
approach to the organization of the rehabilitation process is emphasized, therefore the 
importance of drug therapy (for certain groups of patients depending on the stage and 
severity of the course of the disease, degree of organic damage) and social 
rehabilitation (especially in severe psychosomatic diseases) is also emphasized. It is 
emphasized that an important emphasis in the rehabilitation process is the motivation 
of the client with a psychosomatic disease. The motivation of a patient with a 
psychosomatic disorder to consult a specialist may be due, firstly, to the impossibility 
of finding help in the classical medical model or to be carried out on the referral of a 
general practitioner; secondly, the reason for referral may be secondary psychological 
disorders caused by physical symptoms. It is summarized that in order to successfully 
involve the client in the rehabilitation process and achieve positive changes, the 
process must be built without denying and destroying the subjective ideas of the 
individual with a psychosomatic illness. The main approaches to the rehabilitation of 
patients with psychosomatic diseases based on the theoretical positions of various 
scientific psychological schools are considered. It was determined that each of the 
analyzed theories has its own grounds, which can be used as a basis for the 
rehabilitation process. It is noted that the choice of approach should be carried out 
both in accordance with the theoretical preferences of the consultant, personal, socio-
psychological features of the client, and in accordance with the nature of the 
psychosomatic disorder itself. It is emphasized that the knowledge and account of the 
analyzed theories creates for the consultant a wide field for multimodal diagnosis, 
allows a flexible approach to the choice of means of psychological influence.  

Key words: rehabilitation process, psychological help, psychosomatic illness, 
consultation process, psychological theory. 

Постановка проблеми. Сучасний період розвитку суспільства 
характеризується зростанням стресового впливу на людину. Несприятливі 
соціальні процеси, негативний вплив засобів масової інформації, гонитва за 
досягненнями, зростання конкуренції, недостатність часу, невміння 
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організувати відпочинок призводить до значного зростання рівня напруги. При 
цьому, дослідження підтверджують, у переважній мірі, відсутність навичок 
подолання стресів у осіб різного віку та статі [5; 8]. Частка осіб зі 
стресозалежними розладами (неврози, психосоматична патологія, залежна 
поведінка тощо) – до 60% серед осіб, що відвідують поліклініки та перебувають 
у соматичних стаціонарах [8]. Так, сучасна система надання медичної допомоги 
не здатна приділяти належну увагу цим порушенням, через недостатність 
кваліфікованих спеціалістів-психологів у медичних.  

Психосоматичні захворювання (бронхіальна астма, гіпертонічна хвороба, 
ішемічна хвороба серця, виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки, 
остеохондроз, дискінезія жовчовивідних шляхів тощо) займають особливе 
місце серед стресозалежних порушень. Соматичний фасад захворювання 
заважає розглянути етіопатогенетичні механізми. Невипадково система надання 
допомоги таким пацієнтам не передбачає надання психотерапевтичної 
допомоги. У кращому випадку, лікар може обмежитися рекомендаціями 
заспокоїтися, взяти себе в руки, а прийом транквілізаторів або антидепресантів 
лише пом’якшує рівень наявних переживань і не впливає на наявний 
внутрішній психологічний конфлікт.  

Наукові дослідження підтверджують те, що психосоматична природа 
патології внутрішніх органів визначається у 48,3% пацієнтів терапевтичного 
відділення [8]. В етіології психосоматичних розладів значну роль відіграють 
емоційні розлади у вигляді алекситимії (нездатність вільно виражати і 
усвідомлювати емоції). Сучасне цивілізоване суспільство не вітає вільне 
вираження емоцій. Зокрема, культурально обумовленим є той факт, що вільне 
вираження емоцій свідчить про слабкість та невихованість особистості, в 
результаті чого у багатьох з дитинства формується звичка пригнічувати різні 
переживання. Загальновідомим є те, що будь-яка емоція – це не лише ті зміни, 
що спостерігаються у поведінці людини (міміка та пантоміміка), але і внутрішні 
переживання та, звичайно ж, відповідні фізіологічні процеси в організмі з 
обов'язковими нейрогуморальними зрушеннями, зміною обміну речовин та 
тонусу мускулатури. Ці зміни особливо стають вираженими, якщо існує 
соціально зумовлена звичка постійно стримувати та накопичувати емоції. 

Саме такі стримування можуть спричинити різні психосоматичні 
порушення – на початковому етапі; призводять до гемодинамічних зрушень, 
порушення моторики в гладкій мускулатурі, лімфостазу, погіршення 
харчування, гіпоксії тощо. Страждає місцевий імунітет, розвиваються неминучі 
дегенеративні зміни. На жаль, у медичній практиці не прийнято звертати увагу 
на доклінічні та функціональні розлади. Нерідко тому у пацієнта може 
з’явитися ярлик іпохондрика, невротика, симулянта, хоча саме на ранніх 
стадіях допомога при психосоматичній патології найефективніша. Тому, 
видається доцільним враховувати ці етіопатогенетичні фактори в лікуванні та 
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реабілітації пацієнтів з широко поширеними та важковиліковними 
психосоматичними захворюваннями.  

Зважаючи на вищевикладене, актуалізується необхідність окреслення 
особливостей реабілітаційної психологічної допомоги при психосоматичних 
захворюваннях.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Можливості психологічної 
практики у реабілітації психосоматичних захворюваннях важко переоцінити. 
На сьогодні у низці сучасних наукових праць презентовано різні підходи до 
визначення психосоматичних захворювань, викладені теоретико-методологічні 
та практичні основи психосоматичного підходу в діагностиці, корекції та 
профілактики психосоматичних захворювань (І. І. Савенкова [8)]; методологічні 
основи лікування психосоматичних захворювань (Ф. Александер [1]); предикати 
розвитку психосоматичних захворювань (Н. І. Волошко [5]) тощо.  

Втім, аналізування літератури з теми надало змогу виявити наявність 
прогалин та фрагментарність наукових даних щодо реабілітаційних 
можливостей психологічної практики при психосоматичних захворюваннях.  

Мета статті – проведення теоретичного аналізування особливостей 
реабілітаційної психологічної допомоги при психосоматичних захворюваннях. 

Виклад основного матеріалу. Найчастіше психосоматичні захворювання 
мають складну картину в діагностичному відношенні. За свідченнями низки 
авторів [4; 6], у психологічній практиці доцільним є використання щодо 
діагностики пацієнтів з психосоматичними захворюваннями принципу 
мультимодальності. Це означає облік декількох площин аналізу в 
діагностичному та реабілітаційному процесах загалом, зокрема: 
біологічна/соматична площина; психологічна площина, де акцент ставиться на 
індивідуальному переживанні та поведінці; соціальна площина, у центрі уваги 
якої перебувають міжособистісні системи (соціальні умови, сімейна ситуація 
тощо); екологічна площина, що розглядає соціальні умови та умови 
проживання індивіда, матеріальні умови та якість життя.  

У цьому сенсі психосоматика з галузі знання про взаємозв’язок 
соматичного та психічного перетворюється на метод розуміння, аналізу та 
дослідження біопсихосоціального. Як ми можемо побачити, принцип 
мультимодальної діагностики узгоджується з біопсихосоціальним підходом до 
організації реабілітаційних заходів [8]. Так, мультимодальний підхід дозволяє 
відтворити профіль пацієнта на шести рівнях: поведінки, емоцій, відчуттів, 
уявлень, когніцій та міжособистісних відносин. Кожен із зазначених рівнів 
відображає відповідні біопсихосоціальні теорії, які служать для висування 
певних гіпотез та підбору психотерапевтичних втручань [10].  

Таким чином, ми підходимо до розгляду різних концепцій походження 
психосоматичних розладів та заснованих на них реабілітаційних підходах у 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 9(27) 2022 

318 

клініці психосоматичних захворювань. Але, для початку, зупинимося на деяких 
загальних аспектах реабілітаційного процесу у клініці психосоматичних 
захворювань. 

Говорячи про процес реабілітації пацієнтів з психосоматичною 
проблематикою та фокусуючи основну увагу на психологічному 
консультуванні, ми не хочемо применшити значущість медичного втручання та 
медикаментозного лікування. Більше того, на певних етапах розвитку 
захворювання саме ця складова структури біопсихосоціальної реабілітації може 
бути провідною [9]. Тяжка органічна проблематика, як правило, вимагає 
медикаментозного лікування, але саме комплексне її поєднання з заходами 
психологічної та соціальної реабілітації дозволяють досягти найбільш 
успішних результатів.  

Так, соціальна складова реабілітації фокусує увагу на подальшій 
соціальній, професійній адаптації індивіда, особливо у разі тяжких 
психосоматичних захворювань (наприклад, після перенесеного інфаркту 
міокарда). У плані психологічного аспекту реабілітації слід наголосити на 
певних ключових моментах, не торкаючись конкретних підходів та 
теоретичних концепцій. І.  Савенкова [8] зазначає, що важливим акцентом у 
реабілітаційному процесі є мотивація клієнта з психосоматичним 
захворюванням. Мотивація звернення до психолога пацієнта з 
психосоматичним розладом може бути обумовлена, по-перше, неможливістю 
знайти допомогу в класичній медичній моделі або здійснюватися за 
направлення лікаря загального профілю; по-друге, причиною звернення можуть 
бути вторинні психологічні порушення, спричинені фізичними симптомами. У 
зв’язку з цим, для успішного залучення клієнта в реабілітаційний процес та 
досягнення позитивних змін процес повинен будуватися без заперечення та 
руйнування суб’єктивних уявлень особистості з психосоматичним 
захворюванням.  

Німецькі науковці У. Бауман та М. Перре [2] відзначають, що для 
психосоматичних пацієнтів характерні підвищена чутливість та наявність 
негативних очікувань від майбутнього процесу консультування та терапії: 
«Пацієнти часто йдуть від лікаря з таким почуттям, ніби вони симулянти і тягар 
для всіх. Тому багато пацієнтів починають лікування з негативними 
очікуваннями та чутливо реагують на ситуації, в яких відчувають недостатньо 
серйозне ставлення до них» [2, с. 813]. Оскільки медична діагностика при 
зіткненні з психосоматичною проблематикою найчастіше діє за принципом 
виключення, то ще одним варіантом мотивації для пацієнтів є доказ того, що «я 
не божевільний» [6]. Все це пред'являє особливі вимоги до психолога, його 
здатності залучити клієнта у консультативний процес, організувати 
реабілітаційну програму на основі уважного «слухання симптому», 
мультимодального підходу до діагностики, здатності до висування 
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альтернативних гіпотез та обліку всього спектру біопсихосоціальних 
взаємозв'язків. Крім зазначених когнітивних компонентів професіоналізму 
фахівця, включеному у реабілітаційний процес, важливими є його здатність до 
емпатії та надання психологічної підтримки. Тому, звернемося до розгляду 
конкретних психологічних теорій виникнення психосоматичних захворювань, 
на яких будуються реабілітаційні підходи. 

В даний час у психології існує велика кількість підходів, що по-різному 
відповідають на питання про явища і механізми, що лежать у основі 
виникнення психосоматичних розладів. Ці теорії часто мають різні підстави, 
підкреслюючи визначальну роль тих чи інших факторів, психічних процесів, 
станів та аттитюдів у виникненні психосоматичної патології, належать до 
різних парадигм у науці, по-різному інтерпретують характер взаємозв'язку між 
тілесним і психологічним. І що найголовніше, в контексті цього дослідження: 
спосіб розуміння конкретною психологічною теорією психосоматичного 
розладу визначає специфіку, цілі, завдання, структуру та зміст реабілітаційного 
процесу, характер консультативних взаємин між консультантом та клієнтом. 
Нами буде коротко розглянуто низку основних концепцій походження 
психосоматичних розладів у контексті організації реабілітаційного процесу 
клініки психосоматичних захворювань.  

Так, першою психосоматичною моделлю стало запроваджене З. Фрейдом 
поняття конверсії, як зміщення психічного конфлікту з галузі психічного в 
соматичну сферу, спроба його вирішити через тілесні симптоми [10]. 
Результатом цього усунення є перенесення психологічного конфлікту з 
несвідомого та символічний його вираз у соматичному симптомі. Конверсійна 
модель може бути ефективна у розумінні порушень довільної моторики, 
окремих болючих станів, порушень чутливості [6].  

У реабілітаційному процесі таке розуміння природи психосоматичних 
порушень відкриває певні можливості в індивідуальній та груповій роботі. 
Йдеться, в першу чергу, про терапію, націлену на ядро конфлікту. Метою її є 
регресія та повторне переживання дитячих переживань, що розцінюються як 
патогенні і розкриваються у вільних асоціаціях та сновидіннях. Щодо групової 
терапії, то можна відзначити, що групова аналітична робота створює ситуацію 
перенесення як на психотерапевта, так і на інших членів групи 
(мультилатеральне перенесення), яке неможливе при індивідуальній 
аналітичній терапії [6].  

Наступною концепцією виникнення психосоматичних розладів є модель 
двохешелонної лінії оборони А. Мітчерліха. Він представляв розвиток 
психосоматичного захворювання в такій послідовності:  

1. Спочатку людина намагається впоратися з конфліктом на
психосоціальному рівні, використовуючи виключно психічні засоби, такі як: 
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звичайні засоби соціального взаємодії, копінг-стратегії, зрілі механізми 
психологічного захисту. Якщо цього виявляється недостатньо, підключаються 
невротичні механізми захисту. Якщо ці механізми включають поведінку 
особистості в цілому, слід говорити про невротичний розвиток особи або 
невроз характеру. 

2. Якщо психологічних засобів виявляється недостатньо для того, щоб
впоратися з конфліктом (не спрацьовує перша лінія захисту), підключається 
захист другого ешелону – соматизація, яка згодом може призвести до 
структурних змін в органах та тканинах.  

3. Сучасні психоаналітики виділяють ще третій рівень захисту –
психотичне симптомоутворення [7]. До захисту на цьому рівні найчастіше 
відносять відхід у фантазії, заперечення, тотальний контроль, примітивну 
ідеалізацію та знецінення, розщеплення та дисоціацію.  

У реабілітаційному процесі використання концепції А. Мітчерліха 
дозволить простежити динаміку розвитку психосоматичного захворювання, 
проаналізувати характер захисних механізмів, що застосовуються; зорієнтувати 
процес консультативної взаємодії на оволодіння зрілими способами 
психологічних захистів та ефективними копінг-стратегіями.  

Наступна теорія розглядає психосоматичний симптом як результат 
порушення об’єктних відносин. Ця теорія представляє психіку та особистість як 
результат зв’язків людей із зовнішнім світом, які запам’ятовуються 
(інтерналізуються) розумом у вигляді об’єктних відносин [6]. Автор теорії – 
О. Кернберг виділяв три стадії інтерналізації: інтроекція, ідентифікація та его-
ідентичність, протягом яких людина збирає безліч нескоординованих об'єктних 
відносин і в кінцевому підсумку консолідує егоструктури, формує 
несуперечливу концепцію світу об’єктів, інтегроване безперервне «Я» [9]. 
Порушення об’єктних відносин, на думку теоретиків цього напряму, може 
призводити до появи психосоматичного симптому. Отже, основним напрямом 
реабілітаційних заходів у роботі з психосоматичними захворюваннями в цьому 
випадку буде дослідження та робота з об’єктними відносинами, інтеграція 
окремих компонентів структури «Я». 

Ще однією значущою для розгляду концепцією є рольова теорія 
Я. Морено. На думку автора, існує три рольові рівні: психосоматичний 
(фізіологічний вимір), психодраматичний (психологічний вимір), соціальний 
(соціальний вимір). Розвиток людини є постійною прогресією соматичних 
ролей до трансцендентних ролей [2]. Виникнення психосоматичних та 
психічних захворювань Я. Морено пов’язував із порушенням рольового 
розвитку – рольовими конфліктами. Рольовий конфлікт, за визначенням автора, 
може бути інтрарольовий, інтеррольовий, інтерперсональний та 
інтраперсональний.  
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Отже, порушення соціоемоційного середовища перешкоджає 
нормальному рольовому розвитку і призводить до розвитку хвороби. У зв'язку з 
цим, психологічний реабілітаційний процес, який визначається даною 
концепцією, є аналізом всієї безлічі рольових позицій клієнта, вичленування 
об’єктних відносин, що формують ці ролі, роботою над дозволом внутрішніх 
рольових конфліктів та гармонізацією подальшого процесу рольового розвитку. 
Психологічна робота відбувається за допомогою методу психодрами.  

Далі розглянемо погляди когнітивної психології на процес виникнення 
психосоматичних розладів. Так, когнітивна концепція стверджує, що в основі 
психосоматичного, або психологічного порушення лежить перекручення 
когнітивного процесу, неправильна інтерпретація подій, неадаптивні когнітивні 
схеми, що застосовуються при аналізі та інтерпретації реальності. Існує ряд так 
званих «когнітивних спотворень», які й призводять до систематичних помилок 
мислення. До них відносяться надгенералізація, довільні висновки, селективна 
вибірка, мінімізація або максимізація, персоналізація, дихотомічне мислення та 
ін. Саме ці помилки й визначають ядро проблематики, що веде до розвитку 
психосоматичних захворювань [8].  

Метою реабілітаційного психологічного процесу у руслі зазначеного 
напряму є виявлення дисфункціональних правил, якими клієнт організовую 
свою реальність. У цьому процесі дуже важливо знайти індивідуальну 
когнітивну схему, пов'язану з патогенезом психосоматичного розладу.  

Наступний підхід до виникнення психосоматичної проблематики – 
системний, що розглядає психосоматичний симптом як наслідок дисфункції 
сімейної системи. У ньому сім’я розглядається як відкрита система, яка 
потребує, з одного боку, стабільності та збереження сформованих зв'язків 
(утримання гомеостазу), а з іншого – розвитку та переходу більш високий 
рівень функціонування (відхилення від гомеостазу) [8]. 

Дисгармонійна сімейна система – це система, яка не забезпечує 
особистісного зростання кожного зі своїх членів, яка намагається зберегти 
колишні стереотипи внутрішньосімейних взаємин всупереч обставинам, що 
змінилися. В цьому випадку, найбільш вразлива ланка сімейної системи 
(найчастіше дитина) стає носієм симптому, що дозволяє сім’ї зберігати видиму 
цілісність. Причинами цього можуть бути певні обставини, зокрема: 
ігнорування сім’єю проблеми на системному рівні; відмова розподіляти 
відповідальність за симптом; закриття зовнішніх рамок сім’ї та блокування тим 
самим ресурсів ззовні; дифузні кордони між членами сім’ї, що стимулюють 
процес «хронічної безпорадності»; криза, що створюється одним із членів сім’ї.  

У психологічному реабілітаційному процесі (у межах зазначеного 
напряму) об’єктом впливу стає не окремий індивід, а вся система. Це 
призводить до розширення перспектив психосоматичної терапії захворювань. З 
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одного боку, аналіз сімейної системи надає найцінніший діагностичний 
матеріал для психолога, з іншого – є колосальним ресурсом для пацієнта. Не 
випадково, у сучасній психологічній науці починають говорити про 
шизофренічні чи психосоматичні сім’ї як такі, що мають власну специфіку і 
характером внутрішньосімейних взаємин [4].  

Ще одним підходом, який вділо застосовується у реабілітаційному 
процесі психосоматичних захворювань є поведінкового підхід. 
Загальновідомим є той факт, що в основі поведінкової терапії є модель хвороби, 
як комплексу соматичних та психічних симптомів, як завченої форми 
поведінки [4]. Ця концепція ефективно застосовується в терапії страхів, фобій, 
нав’язливих станів та ідей, лікуванні заїкуватості, тиків, а також істеричних 
реакцій. При цьому, використовуються техніки систематичної десенсибілізації 
або конфронтації з подразником, поведінковий тренінг, система підкріплень 
(посилення бажаної поведінки та ігнорування небажаної) тощо. 

Також, слід зазначити ряд методів, які також ефективно застосовуються в 
роботі з психосоматичними пацієнтами, які не орієнтовані на розтин 
конкретного психологічного конфлікту, переживання, але за допомогою яких 
даються директиви до виконання певних вправ або здійснюється пряма сугестія 
щодо симптоматики чи поведінки хворого [3]. Ці методи можуть бути 
ефективними для надання психологічної підтримки клієнту, відновлення його 
внутрішньої рівноваги.  

Так, в результаті проведених досліджень виявлено взаємозв’язок 
гіпнотичного навіювання зі зміною ряду психофізіологічних функцій [1]. У 
сучасній терапії психосоматичних захворювань гіпноз використовується для 
того, щоб з його допомогою усувати гостру функціональну симптоматику: 
блювання вагітних, напади астми, пронос тощо [2]. Однак, слід зазначити  
тимчасовий характер цього ефекту, оскільки не відбувається переробки 
симптомів, що лежать в основі актуальної конфліктної ситуації.  

Також, слід відзначити значущість тілесноорієнтованих методик, які 
виявляються ефективними як у плані діагностики психосоматичних порушень, 
так і в плані терапії, як форма самопізнання, поліпшення самосприйняття та 
зняття напруги [9].  

Важливим також є те, що осіб з психосоматичними розладами 
продовжують лікувати в рамках класичної біомедичної моделі, а формальне 
декларування необхідності застосування біопсихосоціального підходу до 
реабілітації хворих стикається на практиці з відсутністю інституційної 
наступності між медичною, психологічною та соціальною реабілітацією чи 
повною відсутністю останніх двох. З іншого боку, ми можемо відзначити 
безперечний прогрес психосоматики за останні десятиліття, розробку 
діагностичного та терапевтичного інструментарію в рамках різних підходів, 
появу нових міждисциплінарних теорій. Це дозволяє висловити надію на те, що 
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медицина та психологія від сепарації своїх зусиль перейдуть до консолідації та 
створення єдиної спадкоємної системи реабілітації пацієнтів з 
психосоматичними захворюваннями. Слід підкреслити, що не існує і не 
повинно бути жодної суперечності між цими трьома ланками ланцюга 
реабілітаційного процесу. Головним орієнтиром у ньому має бути не 
визначення домінуючого впливу медичного, психологічного або соціального 
підходу, а прагнення допомогти людині, що страждає. 

Таким чином, нами було розглянуто низку теорій, що лежать в основі 
реабілітаційних підходів у клініці психосоматичних захворювань. Кожна з цих 
теорій має свої підстави, які можуть бути покладені в основу реабілітаційного 
процесу. Вибір підходу доцільно здійснювати як відповідно до теоретичних 
переваг консультанта та особистісних, соціально-психологічних особливостей 
клієнта, так і за характером самого психосоматичного розладу. Однак, це не 
означає, що консультант повинен працювати в межах лише одного обраного 
ним підходу, адже кожен з них є теоретично та емпірично обґрунтованим, 
ефективним у роботі з певними пацієнтами та певними психосоматичними 
розладами. Знання та облік безлічі цих теорій створює для консультанта 
широке поле для мультимодальної діагностики, дозволяє гнучко підходити до 
вибору засобів психологічного впливу.  

Висновки. Розглянуто основні підходи до реабілітації пацієнтів з 
психосоматичними захворюваннями виходячи з теоретичних позицій різних 
наукових психологічних шкіл. У фокусі розгляду проблематики психологічної 
реабілітації була стадія психологічного консультування. Наголошено на 
необхідності біопсихосоціального підходу до організації реабілітаційного 
процесу, тому підкреслено значення також медикаментозної терапії (для певних 
груп хворих, залежно від стадії та тяжкості перебігу захворювання, ступеня 
органічного ураження) та соціальної реабілітації (особливо при тяжких 
психосоматичних захворюваннях), узятих воєдино. 

Резюмуємо, що незважаючи на сучасне розуміння проблематики 
психосоматичних розладів, усвідомлення необхідності консолідації зусиль 
медицини, психології, соціальної допомоги для організації комплексної 
системи реабілітації осіб з психосоматичними захворюваннями, ситуація в 
цілому залишається неоднозначною.  
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СПРИЙМАННЯ КІБЕРБУЛІНГУ ЯК НОРМИ СУЧАСНОГО 
ОНЛАЙН СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ 

Анотація. Стаття присвячена проблемі сприймання кібербулінгу 
сучасною студентською молоддю. Автори ставлять питання, наскільки 
цькування в Інтернеті стало нормальним та звичним явищем. Проведено 
теоретичний аналіз досліджень динаміки поширення кібербулінгу та його 
нових форм, зміни ставлення до тролінгу та реагування підлітків та молоді на 
цькування в мережі. Описано феномени кіберсоціалізації та кіберкомунікації та 
їх вплив на явище кібербулінгу. Проаналізовано механізми, що роблять он-лайн 
спілкування настільки привабливим, що нівелюють страх перед кібербулінгом. 
Авторами розроблено та проведено анкету, спрямовану на з’ясування 
поширеності кібербулінгу серед студентів та їх сприймання окремих його форм 
у якості нормальної та звичної поведінки при спілкуванні в Інтернеті. 
Дослідження було проведено на студентах-психологах 2-5 курсів віком від 18 
до 23 років. Встановлено відсоток студентів, що були жертвами, свідками та 
ініціаторами кібербулінгу, проаналізовано їх оцінку необхідності та можливості 
подолати кібер-насилля, відношення до отримання допомоги з боку дорослих. 
Ряд питань анкети було спрямовано на оцінку звичності та нормальності для 
сучасного он-лайн спілкування таких форм поведінки як образа та приниження 
іншого, поширення чуток, ізоляція іншої людини, висміювання, розміщення 
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відео з побиттям людей, тролінг. Аналіз відповідей на питання щодо 
негативних наслідків кібербулінгу для жертви показав, що переважна більшість 
студентів-психологів розуміють серйозність шкоди психологічного насилля для 
самопочуття, настрою та психічного здоров’я жертви. Автори роблять 
висновок, що сучасній молоді притаманно переважно реалістичне та адекватне 
ставлення до кібербулінгу, вони розуміють його небезпеку та руйнівний вплив 
на жертву і необхідність боротьби з ним. Проте відповіді окремих респондентів 
показали, що деякі види кібербулінгу сприймаються як звичне явище для 
сучасного спілкування онлайн. 

Ключові слова: кібербулінг, онлайн спілкування, студенти. 
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PERCEPTION OF CYBERBULLYING AS THE NORMS OF MODERN 
ONLINE-COMMUNICATION BY STUDENTS 

Abstract. The article is devoted to the problem of perception of cyberbullying 
by modern student youth. The authors ask the question of how normal and 
commonplace online-bullying has become. A theoretical analysis of research into the 
dynamics of the spread of cyberbullying and its new forms, changes in attitudes 
towards trolling and the reaction of teenagers and young people to online-bullying 
has been carried out. The phenomena of cybersocialization and cybercommunication 
and their influence on the phenomenon of cyberbullying are described. The 
mechanisms that make online-communication so attractive that they reduce the fear 
of cyberbullying have been analyzed. The authors developed and conducted a 
questionnaire aimed at finding out the prevalence of cyberbullying among students 
and their perception of its individual forms as normal and habitual behavior when 
communicating on the Internet. The study was conducted on 2-5 year psychology 
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students aged 18 to 23. The percentage of students who were victims, witnesses and 
initiators of cyberbullying was determined, their assessment of the need and 
possibility to overcome cyber-violence, their attitude to receiving help from adults 
was analyzed. A number of questionnaire questions were aimed at assessing the 
familiarity and normality of modern online-communication of such forms of behavior 
as insulting and humiliating others, spreading rumors, isolating another person, 
mocking, posting videos of people being beaten, trolling. The analysis of the answers 
to the questions about the negative consequences of cyberbullying for the victim 
showed that the vast majority of psychology students understand the seriousness of 
the damage of psychological violence to the well-being, mood and mental health of 
the victim. The authors conclude that today's youth have a mostly realistic and 
adequate attitude towards cyberbullying, they understand its danger and destructive 
impact on the victim and the need to fight against it. However, the answers of 
individual respondents showed that some types of cyberbullying are perceived as a 
common phenomenon for modern online-communication. 

Keywords: cyberbullying, online-communication, students. 

Постановка проблеми. Аналіз останніх публікацій, присвячених явищу 
кібербулінгу, показав значний інтерес дослідників до його поширення серед 
молоді та особливостей реагування на переслідування в Інтернеті. Якщо при 
вивченні булінгу більшість робіт спрямовані на дослідження учасників 
підліткового віку, то до кібербулінгу залучаються представники різних 
поколінь, як у якості переслідувачів, так і жертв. 

Актуальність дослідження кібербулінгу є незаперечною, адже постійно 
публікується інформація щодо його поширення та виникнення нових форм 
знущань над людьми в мережі Інтернет, які з певних причин виявились 
слабшими за переслідувачів. Фондом розвитку Інтернету опубліковано 
тривожні дані щодо он-лайн ризиків: близько 20% підлітків отримують 
прохання вислати свої фотографії в оголеному вигляді, 17% отримали погрози 
фізичної розправи, 26% отримали пропозиції поговорити на інтимні теми. Там 
же наводяться дані, що 10% підлітків зустрічалися з поширенням неприємної та 
непристойної інформації про себе, ще 10% запрошували вступити в групи 
самогубців чи секстантів. Інші дослідники вказують, що практично всі опитані 
підлітки (97%) у тій чи іншій ролі зустрічалися з кібербулінгом, причому 
більшість з них (57%) використовували он-лайн переслідування у відповідь на 
агресію [1].  

Поштовхом для дослідження стала публікація на сайті 
https://www.pravmir.ru «В кошмарі: цькування в мережі стало для підлітків 
нормою» [2]. Автор зазначає, що підлітки з часом починають сприймати 
кібербулінг та окремі його форми як норму та звичайні особливості Інтернет-

https://www.pravmir.ru/
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спілкування. Виникає питання, чи справедлива така тенденція для студентів, які 
є дорослішими та, на відміну від підлітків, мають розвинені моральні норми та 
сформовану ціннісну сферу, що, на нашу думку, не дозволить їм сприймати 
цькування як звичну форму поведінки в Інтернеті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом в наше життя 
входить всі більше нових термінів і моделей поведінки, пов’язаних з мережею 
Інтернет, і так само динамічно змінюється ставлення до особливостей 
кіберкомунікації. Т.А. Фетісова  [3] аналізує тролінг як соціальний феномен та 
наголошує на його поширеності та звичності для он-лайн спілкування. Причому 
вдалий тролінг викликає емоційний відгук та захоплення ефективною 
провокацією у свідків. Зараз, на думку авторів, існує тролінг, що переслідує 
економічні, політичні та психологічні цілі, а також професійний тролінг. 
Тролінг «на замовлення» отримав назву астротурфінгу або бізнестролінгу, що 
полягає у штучному формуванні громадської думки [4; 5]. Отже, з засуджуваної 
форми поведінки тролінг поступово перетворюється на бізнес-послугу.  

З іншого боку, у науковий та повсякденний обіг входить поняття 
кіберсоціалізації, яка стає невід’ємною частиною життя сучасної молоді. Як 
зазначає В.А. Плєшаков, сучасний кіберпростір вже перетворився на 
кіберреальність, тобто мережеве інформаційне втілення ноосфери, яке стало 
своєрідним життєвим простором зі своїми жителями та специфічними 
особливостями комунікації [6]. І, на нашу думку, саме особливості 
кіберкомунікації і створюють умови для існування кібербулінгу та роблять його 
невід’ємною частиною кіберпростору, так само, як злочинність та наркобізнес в 
фізичній реальності. 

Також для підлітків та молоді дуже важливою є належність до 
референтної групи – як реальної, так і віртуальної [7]. Включення у віртуальну 
референтну групу, прийняття її цінностей та установок сприятиме й 
формуванню ставлення до кібербулінгу та ймовірну участь у цькуванні. 

Слід відмітити, що сучасні підлітки та молодь досить обізнані з кібер-
знущаннями, та вчаться адекватно на нього реагувати. Серед способів 
активного реагування на кібербулінг описано такі варіанти та їх частота: кожен 
другий підліток намагається заблокувати переслідувача, третина намагається з 
ним поговорити, ще третина зберігає докази знущань, а 17% скаржаться в 
службу підтримки сервісу. Лише близько 30% звертаються по допомогу до 
близьких людей [8; 9]. Можемо побачити тенденцію вирішити проблему з 
кібербулінгом самостійно. 

Зміна ставлення до кібербулінгу та його окремих проявів у сучасної 
молоді пояснюється ще тим, що он-лайн спілкування стає дуже значимою 
частиною їх життя і для них краще бути включеними в спілки та товариства у 
віртуальності та при цьому стикатися з кібербулінгом, ніж уникати он-лайн 
спілкування. До того ж, для частини людей саме комунікація он-лайн дозволяє 
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нівелювати їх вади та недоліки, що заважають їм спілкуватися в реальному 
житті: це і дефекти зовнішності, і обмежені можливості у людей з інвалідністю, 
і різні захворювання. У кіберпростір втікають також особи з проблемами у 
міжособистісному спілкуванні, самотні люди, сором’язливі, шизоїдні та ін., 
шукаючи в ньому альтернативу реальному життю [10].  

Відомим механізмом втечі від стресів та труднощів реального життя є 
Інтернет-залежність та її підвид – залежність від комп’ютерних ігор. Геймери, 
що захоплюються іграми он-лайн, відзначають сильний позитивний вплив, що 
справляє участь в іграх, можливість відчути себе героєм, переможцем та 
реалізувати у віртуальності свої мрії та задуми, що складно досягаються в 
реальному житті [11]. Саме тому їх не зупиняє зустріч з гриферами (гриферство 
– один з видів кібербулінгу), які намагаються переслідувати інших гравців та
руйнувати чи відбирати здобутки інших в грі.

Можемо зробити висновок, що привабливість он-лайн спілкування є 
набагато сильнішою, ніж страх перед кібербулінгом. 

Різні наукові дослідження демонструють як жорстке ставлення до 
кібербулінгу, так і вказують на несерйозність психологічного насильства та 
його незначну шкоду у порівнянні з фізичним. О.Г. Дозорцева  зазначає, що 
кібербулінг за своєю сутністю близький до девіантної поведінки. Переслідувачі 
демонструють жорстокість, деструктивність, байдужість до страждань інших, 
ігнорують загальнолюдські цінності. На думку автора, характерні риси 
кібербулінгу подібні зі схильністю до агресивної поведінки. Проте її 
дослідження виявило зв'язок різних видів кібербулінгу зі схильністю до 
адиктивної поведінки та з подоланням норм та правил. Можливо учасники 
кібербулінгу одночасно мають схильність або вже наявну Інтернет-залежність, 
адже ці явища тісно пов’язані [1; 9].  

Також цікавим є той факт, що не всі жертви кібербулінгу переживають 
сильні негативні емоції. Так, для більшості підлітків потрапити під 
переслідування досить неприємно, але подібні ситуації не мають для них 
тривалих наслідків. Дві третини опитуваних підлітків зазначили стан 
зниженого настрою, близько 50% переживають тривогу при спілкуванні з 
іншими, у багатьох підвищилась агресія. Проте є 10% підлітків, які зазначили, 
що на них ніяк не вплинуло знущання в мережі і стільки ж респондентів стали 
більш уважними до проблем інших через пережиту ситуацію кібербулінгу. 
Частина підлітків ₋ жертв кібербулінгу ₋ переживають і серйозні розлади на 
зразок порушень харчової поведінки, вживання спиртного, з’являються думки 
про самогубство [4]. 

Виникає питання, чому для одних жертв кібербулінгу ситуація настілки 
травматична, що вони хочуть піти з життя, а інші не надають цьому значення 
або ж реагують дуже слабко?   
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Метою статті було встановити як часто студенти зустрічаються з явищем 
кібербулінгу, в якій ролі, та як вони оцінюють нормальність та звичність 
проявів кібербулінгу та близьких до нього явищ при он-лайн спілкуванні.  

Вибірку дослідження склали 84 студенти-психологи, із них 15 хлопців та 
69 дівчат (відповідно 18% : 82%). Вік респондентів: від 18 до 23 років, середній 
вік ₋ 19,4 років. Усі навчаються в Національному авіаційному університеті на 
спеціальності 053 «Психологія». У дослідженні взяли участь студенти 
2-5 курсів.

Виклад основного матеріалу. За результатами анкетування встановлено, 
що 32% студентів були жертвами кібербулінгу, 70% –  свідками, а здійснювали 
кібербулінг стосовно інших людей – 20%.  

За відповідями на питання «Якби Ви стали жертвою кібербулінгу, чи 
розповіли б про це батькам, щоб отримати допомогу?» студенти поділилися на 
2 приблизно однакові групи: 48% відповіли «Так», 52% – «Ні». Хочемо 
зазначити, що у багатьох випадках факти переслідувань в мережі залишаються 
невідомими батькам, вчителям та іншим дорослим, інколи про це не знають 
навіть друзі. Спрацьовує бажання самостійно впоратися з ситуацією, не 
залучаючи дорослих та сором сказати про такі неприємні речі кому-небудь. 
Навіть існування свідків (а їх буває досить багато) не гарантує того. Ймовірно, 
тут має місце «ефект свідка»: чим більше людей присутні при злочині, тим 
нижча ймовірність того, що хтось викличе поліцію, тому що кожен із свідків 
переконаний, що це зробить чи вже зробила інша людина. 

Наступний блок питань стосувався різних форм кібербулінгу, та мав на 
меті встановити, чи вважають студенти-психологи нормальними та звичними 
для сучасного спілкування он-лайн такі моделі поведінки як образа та 
приниження іншого, поширення чуток, ізоляція іншої людини, висміювання, 
розміщення відео з побиттям людей та ін. (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розподіл студентів за відповідями на питання анкети стосовно 

нормальності та звичності різних форм кібербулінгу в сучасному он-лайн 
спілкуванні 

Чи вважаєте Ви нормальним та звичним для сучасного он-лайн 
спілкування: 

Так 

1. ображати людей та принижувати їх інтереси та не вибачатися за це? 7% 
2. писати неправду або поширювали чутки про людину, намагаючись
налаштувати інших проти неї?

7% 

3. розміщувати вигадану інформацію про людину, щоб інші посміялися? 6% 
4. навмисно уникати індивіда, виключати його з кола друзів, діалогів або
повністю ігнорувати повідомлення?

28% 

5. відправляти образливі текстові повідомлення SMS чи електронні листи, щоб
розсердити іншу людину чи посміятися з неї?

6% 
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6. не засуджувати тих, хто розміщує в Інтернеті відео з бійками? 22% 
7. переглядати відео, де когось б’ють? 17% 
8. не засуджувати хлопців, що розміщують фотографії знайомих дівчат без їх відома? 6% 
9. тролити інших людей в Інтернеті? 33% 

Як можна побачити з відповідей, більшість респондентів засуджують всі 
вище вказані форми поведінки та не вважають їх звичними та нормальними. 
Лише 6-7% досліджуваних зазначили, що зараз є нормальним ображати або 
принижувати людей під час он-лайн спілкування, поширювати чутки та 
розміщувати фотографії без відома людини.  

Проте значна частина студентів-психологів (33%) вважають, що тролити 
інших людей – це нормально. 28% вважають, що навмисно уникати індивіда, 
виключати його з кола друзів, діалогів або повністю ігнорували повідомлення – 
це також нормально. Також досить значний відсоток не засуджує тих, хто 
розміщує в Інтернеті відео з бійками (22%), та вважає допустимим переглядати 
відео, де когось б’ють (17). 

Стосовно тролінгу є публікації, що розглядають його як різновид іронії. 
Гайнулліна Л.Ф. та Сафіна А.М. наголошують, що тролінг в онлайн-спілкуванні 
виконує функцію критики та знецінення, іронізує над Інтернет-комунікацією та 
змушує не сприймати ї серйозно [12]. Можливо, у сучасної молоді подібні 
зразки насмішок та підбурювань викликають захоплення та схвалення, і саме 
тому 33% студентів оцінили його як норму спілкування он-лайн. 

Наступні питання стосувалися позиції студентів щодо необхідності 
боротися з кібербулінгом та ймовірності його подолання (рис. 1).  

Рис. 1. Розподіл студентів за відповідями на питання: Чи реально 
подолати кібербулінг? Чи необхідно боротися з кібербулінгом? 

Як зображено на рис. 1, відповіді на питання «Чи реально, на Ваш погляд, 
подолати кібербулінг?» розподілились так: 31% студентів відзначили, що ні, 
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нереально, 69% відповіли «Так». Тобто, студенти розуміють всю складність 
боротьби з цькуванням у мережі Інтернет і 31% вважають, що це неможливо.  

На питання «Чи необхідно, на Ваш погляд, боротися з кібербулінгом?», 
10% студентів відповіли «Ні», а 90% ₋ «Так». Отже, переважна більшість 
студентів-психологів усвідомлює необхідність протистояти цій деструктивній 
формі поведінки.  

Питання «Які негативні наслідки кібербулінгу для жертви?» мало на меті 
встановити, наскільки студенти розуміють небезпеку кібербулінгу для 
самопочуття, настрою та психічного здоров’я жертви. Враховуючи, що вибірку 
склали студенти – майбутні психологи, ми очікували глибокого розуміння 
наслідків психологічного насилля для жертв кібербулінгу саме від цих 
респондентів. Як показали результати анкетування, дійсно більшість студентів 
вказали на серйозність наслідків кібербулінгу (рис. 2). 

Рис. 2. Розподіл студентів за відповідями на питання «Які негативні 
наслідки кібербулінгу для жертви?» 

Як показано на рис. 2, до негативних наслідків кібербулінгу для жертви 
студенти відносять, перш за все, депресивні розлади, думки про самогубство – 
42%, страх перед он-лайн спілкуванням, тривогу – 23%, відмову від он-лайн 
спілкування, ізоляцію – 14%, знижений настрій, розгубленість – 8% і лише 2% 
вказали, що стати жертвою кібербулінгу – це нічого серйозного. Також 11% 
обрало свій варіант: всі відповіді підходять, це залежить від особистості 
людини та серйозності нападок. 

Відповідаючи на питання щодо адекватної реакції на кібербулінг для 
жертви, студенти-психологи також проявили розуміння проблеми та 
запропонували власні варіанти відповідей. Частина студентів обрала активний 
спосіб боротьби з кібербулінгом: забанити (27%), зібрати докази та повідомити 
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поліцію (23%), поскаржитися власникам сайтів та соціальних мереж (15%). 
Менша частина респондентів надала перевагу варіантам «ігнорувати» (14%) та 
«просити допомоги у дорослих» (10%), а ідея «зібрати команду та помститися» 
викликала схвалення лише у 2-х відсотків опитуваних (рис. 3).  

Рис. 3. Розподіл студентів за відповідями на питання «Яка найкраща 
стратегія взаємодії з кібербулером для жертви?» 

Окремо хочемо прокоментувати «свій варіант» відповіді на це питання: 
студенти-психологи вказують, що немає єдиної правильної реакції на 
кібербулінг, адже все залежить від індивідуально-психологічних особливостей 
жертв та від серйозності цькування. Також було запропоновано 
використовувати кілька стратегій боротьби з кібербулінгом одночасно. 

Висновок. Отже, підсумовуючи отримані результати, можемо 
стверджувати, що сучасній молоді притаманно реалістичне та адекватне 
ставлення до кібербулінгу, вони розуміють його небезпеку та руйнівний вплив 
на жертву і необхідність боротьби з ним. Проте, відповіді окремих 
респондентів показали, що деякі види кібербулінгу сприймаються як звичне 
явище (наприклад, тролінг чи розміщення в мережі відео бійок), що вказує на 
необхідність інформування та проведення профілактичної роботи щодо 
запобігання кібербулінгу у закладах вищої освіти. 
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ПЕРВИННА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ 
ВІД БОЙОВИХ ДІЙ 

Анотація. У статті розкриті ключові засади надання первинної 
психологічної допомоги постраждалим від бойових дій з позиції практичного 
аспекту. Виявлено, що первинна психологічна допомога – це комплекс заходів 
загальнолюдської підтримки та практичної допомоги оточуючим, які 
переживають емоційне хвилювання, страждання, потребу в захисті та 
прийнятті. Визначено, що цілями первинної психологічної допомоги є 
створення та підтримка середовища безпеки, миру та комфорту, зв’язку, 
саморозширення, надії. З’ясовано, що первинна психологічна допомога 
зменшує психологічний дистрес, задовольняючи основні потреби, 
забезпечуючи турботливу, заспокійливу присутність і опосередковуючи типові 
реакції на стрес, розширює можливості людей, підтримуючи їхні сильні 
сторони та сприяючи наявним навичкам подолання. Встановлено, що первинна 
психологічна допомога призначена для постраждалих, які потребують 
допомоги внаслідок нещодавньої або триваючої серйозної кризи. Розглянуто 
особливості надання первинної психологічної допомоги дорослим та дітям, які 
постраждали від бойових дій. Представлено способи та прийоми надання 
первинної психологічної допомоги постраждалим від бойових дій. Висвітлено 
поради, які потрібно виконувати у ході надання первинної психологічної 
допомоги постраждалим від бойових дій. Визначено, що первинна 
психологічна допомога є дуже важливим етапом для збереження психічного 
здоров’я постраждалих від бойових дій. Первинну психологічну допомогу 
можна надати будь-де, де є відносно безпечні умови. Якщо це будь-який 
нещасний випадок, то первинну психологічну допомогу можна надати 
безпосередньо на місці інциденту або в місцях підтримки постраждалих, таких 
як медичні установи, притулки, табори для переміщених осіб чи школи. 
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PRIMARY PSYCHOLOGICAL AID TO COMBAT INJURIES 

Abstract. The article reveals the key principles of providing primary 
psychological assistance to war victims from a practical perspective. It has been 
found that primary psychological assistance is a set of measures of general human 
support and practical assistance to others who are experiencing emotional turmoil, 
suffering, the need for protection and acceptance. It was determined that the goals of 
primary psychological care are to create and maintain an environment of safety, 
peace and comfort, connection, self-expansion, and hope. Primary psychological care 
has been found to reduce psychological distress by meeting basic needs, providing a 
caring, reassuring presence and mediating typical stress responses, empowering 
people by supporting their strengths and promoting existing coping skills. It has been 
established that primary psychological care is intended for victims who need help as a 
result of a recent or ongoing serious crisis. The features of providing primary 
psychological assistance to adults and children affected by hostilities are considered. 
Methods and methods of providing primary psychological assistance to victims of 
hostilities are presented. Tips that must be followed in the course of providing 
primary psychological assistance to victims of hostilities are highlighted. It was 
determined that primary psychological care is a very important stage for maintaining 
the mental health of victims of hostilities. Primary psychological care can be 
provided anywhere there are relatively safe conditions. If it is any kind of accident, 
psychological first aid can be provided directly at the scene of the incident or in 
places of support for the victims, such as medical facilities, shelters, camps for 
displaced persons, schools. 

Key words: primary psychological aid, victims of hostilities, security, peace. 

Постановка проблеми. Первинна психологічна допомога є одним із 
найважливіших інструментів психотерапії для людей, які постраждали від 
травматичних ситуацій, бойових дій, а зокрема через війну. Травма, отримана 
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внаслідок таких ситуацій чи дій призводить до різноманітних психологічних 
наслідків і розладів, які можуть бути дуже важкими для окремих осіб та їхніх 
родин. 

З огляду на те, особливого значення набуває оволодіння основними 
аспектами надання первинної психологічної допомоги в умовах воєнного стану, 
запровадженого в Україні з початком повномасштабного військового 
вторгнення ворога на територію України, з метою психологічної підтримки 
постраждалих. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над проблематикою надання 
первинної психологічної допомоги постраждалим від бойових дій працювати та 
продовжують працювати такі науковці, як О. Байер, Я. Бугерко, І. Гузенко, 
Р. Калениченко, О. Максим, А. Романишин, Т. Рябовол та інші. 

Аналіз досліджень вищезазначених науковців, проведених у напрямку 
надання первинної психологічної допомоги постраждалим від бойових дій, 
показав, що ці питання потребують детального вивчення. 

Метою статті передбачено розкрити ключові засади надання первинної 
психологічної допомоги постраждалим від бойових дій з позиції практичного 
аспекту. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження доводять, що внаслідок 
травми спостерігаються спотворений світогляд, спотворене сприйняття, 
недостатня оцінка себе, оточуючих і подій навколо, що заважає успішній 
орієнтації в суспільстві та адаптації до правил. Порушення потреб зачіпає 
майже всі сфери особистості: мотивацію, рефлексію, емпатію, критичне 
мислення, контрольні позиції, цінності та пріоритети, самооцінку та загальний 
образ себе. 

Первинна психологічна допомога – це комплекс заходів загальнолюдської 
підтримки та практичної допомоги оточуючим, які переживають емоційне 
хвилювання, страждання, потребу в захисті та прийнятті. Первинну психологічну 
допомогу можуть надавати професійні психологи, а також інші спеціалісти, знайомі 
з правилами надання первинної психологічної допомоги [1]. 

Цілями первинної психологічної допомоги є створення та підтримка 
середовища безпеки, миру та комфорту, зв’язку, само розширення, надії [2]. 

Так, надання первинної психологічної допомоги повинно: 
− створювати відчуття безпеки (постраждалому необхідно

повідомити, що стресова ситуація позаду, захистивши при цьому його від 
тривожної сцени); 

− створити спокій (це важливо як до, так і під час реакції на
травматичну ситуацію; спокійні розмови та спокійна поведінка можуть 
показати постраждалому, що він знаходиться в безпечному місці, і він може 
почати заспокоюватися); 
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− створювати особисту та колективну ефективність (можна
допомогти постраждалому розвинути самоефективність, зробивши його 
активним учасником власного порятунку; для цього потрібно нагадати 
постраждалому про його існуючі сильні сторони, надати йому можливість 
піклуватися про себе або допомагати іншим і залучайте його до прийняття 
рішень щодо догляду; це допомагає йому подолати відчуття безпорадності, яке 
іноді виникає внаслідок травматичної події); 

− створювати взаємозв’язок з оточуючими (бондінг допомагає
постраждалим отримати доступ до соціальної підтримки навколо них; терпляче 
спілкування з близькими або домашніми тваринами); 

− створювати надію (надія в цьому контексті означає віру в те, що
поточна ситуація може бути похмурою, але вона може стати кращою; щоб 
підживити надію, надайте конкретні, точні, позитивні факти про подію та 
обговоріть реалістичні та передбачувані наступні кроки; зберігати надію 
важливо для кожного постраждалого,  але це так само важливо для команди, як 
і турбота про нього). 

Хоча ці інструменти не є професійними втручаннями в психічне здоров’я, 
вони базуються на останніх дослідженнях психічного здоров’я та доступні 
кожному. Багато людей вважають ці інструменти настільки потужними, 
оскільки вони висвітлюють їхній власний стресовий досвід. 

Первинна психологічна допомога зменшує психологічний дистрес, 
задовольняючи основні потреби, забезпечуючи турботливу, заспокійливу 
присутність і опосередковуючи типові реакції на стрес, розширює можливості 
людей, підтримуючи їхні сильні сторони та сприяючи наявним навичкам 
подолання. Правильне та вчасне надання первинної психологічної допомоги 
забезпечує підключення до природних мереж підтримки та напрямків для 
отримання професійних послуг для зменшення стресу. 

Так, первинна психологічна допомога призначена для постраждалих, які 
потребують допомоги внаслідок нещодавньої або триваючої серйозної кризи. 
Ця допомога доступна як дорослим, так і дітям. Однак не всі, хто пережив 
кризу, потребують або хочуть отримати цю допомогу. Не можна примусово 
допомагати тому, хто її не хоче, але завжди потрібно бути з тим, хто хоче 
допомоги. 

Разом з тим, первинна психологічна допомога призначена для надання 
допомоги постраждалим. Ця допомога доступна, коли вперше відбувається 
контакт з людьми в екстреній ситуації. Зазвичай це відбувається під час або 
незабаром після події. Первинну психологічну допомогу можна надати у 
відносно безпечному місці. На місці нещасного випадку або в місці надання 
допомоги потерпілим. 
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У ході надання первинної психологічної допомоги дорослим, які 
постраждали від бойових дій доцільно [3]: 

1. За потреби висловлюватися та пробувати повернути постраждалому
здоровий глузд, ставити прості, короткі запитання та робити компліменти. 

2. Ні в якому разі не можна відводити людині роль «жертви», тобто
можливість використовувати екстремальні ситуації з вигодою. Наприклад, не 
пропонуйте випити пляшку води, замість цього потрібно сказати: "Вода біля 
дверей, тож піди принеси". 

3. Спілкуватися із іншими жертвами. Наприклад, у стресових ситуаціях
учасники можуть обмінятися номерами телефонів або домовитися про зустріч. 

4. Бачити ситуацію інакше. Покажіть, що можна принести щось корисне
навіть у стресових ситуаціях. Думати про те, який досвід постраждалий 
отримав і чого навчився, а чого можна було запобігти завдяки діям і рішенням, 
які він обдумав. 

Надання первинної психологічної допомоги дітям, які постраждали від 
бойових дій передбачає [3]: 

1. Запевнити дитину, що ви дбаєте про її почуття та знаєте інших дітей,
які пройшли через те саме випробування. 

2. Створити безпечну атмосферу, де ви можете якомога частіше обіймати,
розмовляти та грати з дитиною. 

3. Розглядати разом з дитиною «позитивні» малюнки. Це дозволить
переключитися на приємні образи минулого та зменшити неприємні спогади. 

4. Переводити розмову про бойові події в інше русло. Переходьте від
опису деталей до опису емоцій. Заохочувати дітей описувати свої почуття, а не 
деталізувати подію. 

5. Допомогти будувати погляд на життя, визначати конкретні цілі та
встановлювати конкретні терміни. 

6. Повторювати, що почуття безпорадності, страху та гніву є
нормальними. 

7. Підвищувати самооцінку дитини, частіше хвалити її за добрі вчинки.
8. Жаліти дитину.
У контексті зазначеного вище, доцільно висвітлити способи та прийоми

надання первинної психологічної допомоги постраждалим від бойових дій (рис. 1). 
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Рис. 1. Способи та прийоми надання первинної психологічної допомоги 
постраждалим від бойових дій 

Джерело: сформовано на основі [4]. 

Надання первинної психологічної допомоги повинно супроводжуватися 
також і умілою психотерапевтичною бесідою. 

Окрім того, у ході надання первинної психологічної допомоги 
постраждалим доцільно виконувати наступні поради [5]: 

1. У разі інвазивних спогадів, порушень сну або кошмарів (які також
можуть бути спричинені інвазивними спогадами) слід запропонувати допомогу 
постраждалому. З його згоди підіть з ним у тихе, відокремлене місце на 25-30 
хвилин і сядьте перед ним. Детально розпитайте постарждалого про спогади, 
образи, звуки та відчуття, які вони викликають, як часто і як довго вони 
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відбуваються, а також про події, які їх викликали. З’ясуйте, який механізм 
запускає пам’ять, а потім, що викликає подразник (звук, предмет, запах, 
зображення). Чим більше особа, яка надає допомогу, знає про механізми того, 
що з постраждалим відбувається, тим краще розуміє, який негатив діє на 
компульсивну пам'ять постраждалого. 

2. Якщо організм перевтомлений, виникають м’язові судоми та біль,
потрібно розслабити постраждалого. Положити його в тихому зручному місці 
на рівній твердій поверхні. Зосередитися на його диханні та відчуттях тіла. 
Виконати активне розслаблення м'язів і помасажувати м'язи. Потім перевірити 
положення м’язового затискача, обережно натискаючи на інші частини тіла, 
щоб підвищити м’язовий тонус і больові відчуття. 

3. Якщо хтось із постраждалих відчуває на собі важкий тягар, потрібно
обговорити це та подумати раціонально про те, звідки ці почуття походять і 
якими будуть для них наслідки в мінливому середовищі. 

Висновки. Таким чином, встановлено, що первинна психологічна 
допомога є дуже важливим етапом для збереження психічного здоров’я 
постраждалих від бойових дій. Первинну психологічну допомогу можна надати 
будь-де, де є відносно безпечні умови. Якщо це будь-який нещасний випадок, 
то первинну психологічну допомогу можна надати безпосередньо на місці 
інциденту або в місцях підтримки постраждалих, таких як медичні установи, 
притулки, табори для переміщених осіб, школи. 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

ПРОФЕСІОНАЛОМ 

Анотація. Метою цієї публікації є виклад результатів аналізу 
психологічних особливостей емоційної регуляції вибору особистості. 
Розглянутий вплив емоційності як провідного фактора прийняття рішень, яке 
диктують особистості умови нестабільності соціуму. Актуальність проблеми 
обумовлена потребою практики в регулюванні емоційних станів особистості, у 
керуванні процесом прийняття емоційних рішень у різних сферах 
життєдіяльності. Науковий інтерес у розробці проблеми полягає в пошуку 
психологічних ресурсів, факторів рішимості й вивченні індивідуально-
психологічних особливостей в осіб з домінуванням різної емоційної 
модальності. Досягнення мети забезпечувалося розв'язанням наступних 
дослідницьких завдань: вивчення взаємозв'язків показників емоційності, 
рішимості й властивостей прийняття рішень, виявлення стійких комбінацій 
рішимості й властивостей прийняття рішень в осіб, які відрізняються типом 
емоційності.  

У статті викладені результати теоретичного аналізу проблеми емоційної 
регуляції вибору, аналізу взаємозв'язку емоційності й властивостей прийняття 
рішень особистістю в ситуації вибору. Показаний вплив емоцій на прийняття 
рішень у дослідженнях В. К. Вилюнаса, В. Д. Небыліцина, 
А. Ю. Ольшаннікової, І. В. Пацявичуса, О. П. Саннікової, Б. М. Теплова, і ін. 
Обґрунтований вибір емоційності, інтегральної, багаторівневої властивості 
індивідуальності, як регулятора вибору й прийняття рішень особистістю 
професіонала. Сформована репрезентативна вибірка обстежених чисельністю 
179 осіб, чоловіки й жінки у віці від 23 до 47 років. Спроектований 
діагностичний комплекс методик для рішення дослідницьких завдань: 
«Мельбурнський опитувальник прийняття рішень» І. Джаніса, Л. Манна; 
«Психодіагностичний чотирьохмодальнісний тест-опитувальник емоційності» 
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О. П. Саннікової; «Опитувальник прийняття рішень» Г. Айзенка; «Особистісний 
опитувальник прийняття рішень» Т. В. Корнілової; «Шкала інтолерантності – 
толерантності до невизначеності» С. Баднера; «Мультидимензіональні шкали 
рішимості» О. І. Саннікова. 

Презентовані результати кореляційного аналізу досліджуваних 
показників. Виявлена наявність значимих взаємозв'язків між типом 
емоційності, показниками прийняття рішень і рішимості особистості. 
Розглянуті профілі рішимості й властивостей прийняття рішень в осіб, які 
відрізняються типом емоційності. Доведене, що особи з домінуванням типу 
емоційної модальності («радість», «гнів», «страх-сум») відрізняються складом і 
рівнем сформованості властивостей прийняття рішень і компонентів рішимості. 

Ключові слова: емоційність, емоційні модальності, рішимість 
особистості, регуляція прийняття рішень, емоційні рішення, вибір особистості. 
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INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF PROFESSIONAL’S DECISION-MAKING 

EMOTIONAL REGULATION 

Abstract. The purpose of this paper is to present the results of analyzing the 
psychological features of the individual’s choice emotional regulation. The impact of 
emotionality as a leading factor in accepting solutions dictated by the conditions of 
social instability is considered. The relevance of the problem is due to the need for 
practice in regulating emotional states of the individual, in managing the process of 
making emotional decisions in various spheres of life. The scientific interest in the 
development of the issue lies in the search for psychological resources, factors of 
decisiveness and the study of individual psychological features in people with a 
dominance of different emotional modalities. Achieving the goal was ensured by the 
solution of the following research tasks: studying the interrelationships of indicators 
of emotionality, decisiveness and decision-making properties, identifying stable 
combinations of decisiveness and decision-making properties in individuals who 
differ in the type of emotionality. 

The article presents the results of a theoretical analysis of the problem of 
emotional regulation of choice, analysis of the relationship between emotionality and 
decision-making properties of a person in a situation of choice. The influence of 
emotions on decision-making is shown in the studies of V. Vyliunas, V. Nebylitsyn, 
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A. Olshannikova, I. Patsyavichus, O. Sannikova, B. Teplov, et al. The choice of
emotionality, an integral, multi-level property of individuality as a regulator of choice
and decision-making by the personality of a professional is justified. A representative
sample of 179 people, men and women aged 23 to 47, was formed. The diagnostic
complex of methods for solving research tasks was designed, nemaly: «Melbourne
decision-making questionnaire» by I. Janis & L. Mann; «Psychodiagnostic four-
modality test-questionnaire of emotionality» by O. Sannikova; «Decision-making
questionnaire» by H. Aizenko; «Personality’s decision-making questionnaire» by
T. Kornilova; «Scale of intolerance – tolerance to uncertainty» by S. Budner;
«Multidimensional scales of decisiveness» by O. Sannikov.

The results of the correlation analysis of the studied indicators are 
demonstrated. The presence of significant relationships between the type of 
emotionality, indicators of decision-making and decisiveness of the individual are 
revealed. Profiles of decisiveness and decision-making properties in individuals who 
differ in the type of emotionality are considered. It is proven that individuals with a 
dominant type of emotional modality («joy», «anger», «fear-sadness») differ in the 
composition and level of formation of decision-making properties and decisiveness 
components. 

Key words: emotionality, emotional modalities, personality’s decisiveness, 
decision-making regulation, emotional decisions, personality’s choice. 

Постановка проблеми. Емоційність як індивідуально-стійка властивість 
займає одне із провідних місць у психологічній структурі індивідуальності. 
Проблема емоційних факторів вибору, у тому числі емоційності як фактору 
прийняття рішень особистістю, до сьогоднішнього дня є актуальними. Усе 
частіше в практиці керування, у господарській діяльності, у життєдіяльності 
людини спостерігається тенденція ухвалення рішення на основі й під впливом 
суб'єктивних переживань особистості (емоцій, почуттів, емоційних станів). 
Оперування логічними правилами й закономірностями, критеріями 
раціональності й корисності не просто відходять на другий план, а й взагалі 
перестають бути значимими для особистості. Саме тому вивчення 
психологічних закономірностей впливу емоційних факторів на вибір людини, 
облік індивідуально-психологічних особливостей впливу емоційності людини 
на прийняття рішення, його узгодження й реалізацію викликають не тільки суто 
науковий інтерес, але й мають виражену прагматичну спрямованість.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення емоційності як 
однієї з найважливіших поряд із психічною активністю психологічних 
складових темпераменту було почато з ініціативи Б. Теплова й В. Небыліцина, 
які розглядали емоційність як одну з основних (поряд з активністю) складових 
темпераменту. Подальший розвиток напрямку був продовжений 
А. Ольшанніковою і її групою в циклі досліджень характеристик емоцій як 
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основних, «ведучих» у структурі емоційності, і виражають сутність емоцій як 
процесу відбиття. При цьому модальності емоцій — радість (Р), гнів (Г), страх 
(З) і сум (П) — уважаються базальними, що становлять основу більшості 
людських емоцій. Пізніше цей напрямок одержав методологічне узагальнення в 
роботах О. Саннікової і представників її школи [7]. 

Відома позиція дослідника, згідно з якою регулюючий вплив емоцій на 
ухвалення рішення проявляється у тому, що саме емоції є тими психологічними 
утвореннями, які в образі «забарвлюють» відбиваний зміст. Емоції як би 
додаються до нього, показують особистості оцінку значимості цього змісту, а 
також спонукають її до відповідної діяльності. На думку вченого, функція 
позначення в образі цілей і спонукання до них особистості виконується саме 
емоційними переживаннями [2]. Роль емоцій полягає в тому, що вже на рівні 
формування образа ситуації, вони активують особистість на прийняття і 
ухвалення рішення, на вироблення прийомів і засобів розв'язання ситуації, на 
висування варіантів можливого рішення і, в остаточному підсумку – на 
цілеспрямовану зовнішню дію (або точніше, деяку послідовність дій) щодо 
реалізації прийнятого й погодженого варіанта рішення. Об'єкт, подія, 
проблемна ситуація, ситуація вибору, яка вимагає свого вирішення, може 
викликати емоції, бути їхньою зачіпкою, але не можуть служити зразком для 
їхнього аналізу й опису. 

Для нас вибір емоційності як регулятора прийняття вирішень особистістю 
обумовлений рядом моментів, які були обґрунтовані й підтверджені 
дослідженнями О. Саннікової [7; 8; 13]. Дослідниця показала наступне. По-
перше, емоційність як складна інтегральна, багаторівнева властивість 
індивідуальності і як особливий феномен у ряді емоційних явищ вивчається в 
системі властивостей особистості й у системі механізмів, які забезпечують 
регуляцію діяльності. По-друге, на відміну від актуальних або ситуативних 
(транзитних) переживань (емоційних реакцій або станів) емоційність 
характеризує позаситуативну, стійку схильність до переживань емоцій певної 
модальності. По-третє, у структурі емоційності найважливішими в сукупності 
всіх параметрів визнані її якісні компоненти (модальність «радість», «гнів», 
«страх», «сум»), тому що саме вони містять психологічну сутність емоцій – 
відношення до об'єкта, який відбивається. По-четверте, домінування однієї або 
декількох емоційних модальностей утворює тип емоційності (відповідно, 
мономодальний або полімодальний). 

Емоційність є стійкою індивідуально-психічною властивістю, детермінує 
ефективність засвоєння інформації, яка стосується характеристик процесу 
прийняття рішень. Дані дослідження, яке було проведено І. Пацявічюсом, 
показали, що особи з вираженою схильністю до переживання негативних 
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емоцій (насамперед це емоції модальності «сум») демонструють значно більш 
високий рівень саморегуляції в умовах неемоціогенної діяльності, ніж особи з 
емоційно-позитивною й емоційно-нейтральною спрямованістю (схильні до 
домінування емоційної модальності «радість» і стану «спокою») [4]. 

Підходи й теорії емоцій, які до теперішнього часу склалися в науці, 
базуються на психофізіологічних процесах в організмі людини. Автори 
абсолютної більшості теорій і концепцій емоцій спираються на результати 
досліджень, метою яких були: 1) спроби пов'язати фізіологічні зміни в організмі 
з конкретними емоціями й показати, що різні емоції супроводжуються різними 
комплексами органічних ознак (Ч. Дарвін, У. Джемс, К. Ланге, У. Кеннон, 
Ф. Бард); 2) доказ того, що переживання емоцій обумовлене комбінацією 
декількох факторів (В. Вундт, С. Шехтер); 3) уявлення про те, що виникнення 
емоцій відбиває роботу функціональних систем (П. Анохін) [1; 8]. 

Так, у пізніших роботах з теорії функціональних систем було показано, 
що визначальними характеристиками емоційного стану є його інтегральність, 
винятковість і унікальність стосовно будь-яких інших станів і реакцій 
особистості. Емоції не тільки охоплюють увесь організм, надають стану 
людини певний тип переживань. Автор зазначає, що емоції не тільки здатні 
здійснити активацію всіх функцій організму («практично моментально 
інтегрувати»), але самі по собі можуть бути імперативним сигналом оцінки 
впливу (корисного або шкідливого) на організм, при чому раніше, ніж 
особистість визначить локалізацію впливу й конкретний механізм відповідної 
реакції організму на цей вплив [цит. за 6]. 

Поява «емоційного регулятора» (або компонента) прийняття рішення 
ділить увесь процес вибору й ухвалення рішення на дві якісно різнорідні фази. 
Зміна будови процесу аналізу умов ситуації вибору після активації й 
«включення» емоційної складової у процес рішення завдання виражається в 
чітко виражених показниках, які відбиваються в структурі й логіці аналізу 
ситуації особистістю. Чітко розмежовуються зона логічного аналізу й зона 
наступного пошуку ефективних альтернатив. Розумова активність особистості 
стає цілеспрямованою, розглядаються тільки припустимі перетворення й 
трансформації ситуації після здійснення тієї або іншої дії. Попередні дії 
повторюються в строго певній і вже зафіксованій послідовності. Серед 
основних закономірностей перетворення пошукової діяльності необхідно 
виділити наступні: виділення й фіксація області пошуку, зменшення або 
звуження її обсягу, фіксація раціонального або припустимого напрямку 
дослідження варіанта рішення, зміна характеру й структури пошукових дій. 
Такі закономірні зміни були виявлені після «емоційного» розв'язання ситуації, 
що підтверджує припущення про те, що емоції виконують суворо певну 
«регулюючу функцію» [3].  

Особливе положення в структурі регуляції вибору займає так зване 
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«емоційне» рішення завдання (ситуації або проблеми). Відзначимо, що воно 
проявляється або може супроводжувати процес вибору якийсь час, але 
звичайно в тих випадках, коли виникає сумнів у правильності варіанта рішення 
або близько до нього з «неясних» відчуттів. Воно «поглинає» особистість до 
виникнення впевненості в дійсно правильно ухваленому рішенні (завдання, 
ситуації, проблеми). 

Цікаво відзначити «зняття непевності» при збігу об'єктивної й 
суб'єктивної оцінок у процесі знаходження раціонального або ефективного 
(вірного) рішення. Відомо, за даними закордонних досліджень, що в ході 
розробки гіпотези (і перевірки знайденого «принципу вирішення» завдання) 
людина за інерцією досить тривалий час може розробляти варіанта вибору й 
рухатися в зрадливому напрямку. Було виділено й доведене, що такому 
«алгоритму» розробки варіанта рішення також передувало емоційне зрушення. 
Автори показали, що навіть у випадку негативної оцінки невдалого варіанта 
вибору, особистість вертається не до вихідної ситуації, конкретної диспозиції 
прийняття рішення, а до деякого «критичного й емоційно забарвленого                  
пункту» [12].  

Для нашого дослідження представляється важливим відзначити сам факт 
наявності прогностичної (евристичної, що випереджає) функції емоцій. До 
особливостей її прояву необхідно віднести: здатність організовувати поведінку 
в нових для особи ситуаціях; використання при пошуку нових ефективних 
вирішень (крім і не тільки) як навичок орієнтації в ситуації, також і фрагментів 
минулого емоційного досвіду, що зберігаються. Прогностична функція 
заснована на презентації у свідомості значеннєвої картини світу, реалізується 
спеціальним видом емоцій, який одержав назву «інтелектуальний» (до них 
відносять подив, сумнів, упевненість, «почуття правильного шляху» та інше). 
Ця функція забезпечує з'єднання й синтез роботи мотиваційної, емоційної й 
інтелектуальної сфер особистості. Інтелектуальні емоції сигналізують 
особистості про процес діяльності, умови виконання діяльності, у певних 
«координатах її змісту». Вони беруть активну участь у породженні нових 
змістів і цілей, здійснюють мотиваційно-значеннєву регуляцію діяльності, 
впливають на її структуру у відповідності зі значеннєвим розвитком ситуації 
[2; 3; 10; 11]. Можна із упевненістю сказати, що емоції є                            
«почуттєвою тканиною змісту», організують і контролюють постановку 
завдання на зміст. Оскільки емоція, яка переживається, відбиває відношення 
подій, що відбуваються, і наявних умов до мотивів і потреб людини, проте 
евристична функція з необхідністю бере участь не тільки у творчих, 
оригінальних, глибоко індивідуальних досягненнях (діях, учинках, розв'язках і 
ін.), вона дозволяє долати стереотипи поведінки (як індивідуальні, так і 
групові) [14]. 
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Активізація емоційного компонента не тільки змінює склад критеріїв 
оцінки вибору й прийняття рішень по керуванню організацією, але і їх 
змістовну характеристику. Групування моделей прийняття вирішень, яке було 
виконано для розв'язку цієї проблеми, показало можливість розгляду обмеженої 
сукупності критеріїв як провідних факторів вибору й прийняття рішень [9]. 
Їхній облік не тільки відбивається на особливостях вибору варіантаа рішення, 
на всіх етапах процесу прийняття рішень, але також на їхній реалізації в осіб з 
домінуванням різних емоційних диспозицій. У якості основних критеріїв автор 
запропонував використовувати наступні: а) важливість проблеми для особи, яка 
ухвалює рішення; б) час, який особистість витрачає на ухвалення рішення; в) 
необхідність попередньої оцінки ефективності рішення; г) умови прийняття 
рішень, включаючи провідні фактори середовища; д) характер прийняття 
рішення (індивідуальне, спільне або організаційне); е) специфіка моделі 
проблемної ситуації (точна або наближена); ж) рівень, ступінь формалізації 
процесу ухвалення рішення; з) кратність ухвалення рішення (використання 
однократних або багаторазових процедур вибору варіанта рішення); і) вид 
прийнятих рішень (запрограмовані, незапрограмовані).  

Недостатня розробленість проблеми емоційного регулювання прийняття 
рішення обумовила мету статті – вивчення й аналіз індивідуальних 
особливостей прийняття рішень в осіб з різною емоційною диспозицією. 

Виклад основного матеріалу. Для даного емпіричного дослідження 
використовувався комплекс наступних методик [5]: «Мельбурнський 
опитувальник прийняття рішень» (МОПР) І. Джаніса, Л. Манна; 
««Психодіагностичний чотирьохмодальнісний тест-опитувальник емоційності» 
О. Саннікової [1]; «Опитувальник прийняття рішень» (ОПР) Г. Айзенка, 
модифікація Є. Ільїна; «Особистісний опитувальник прийняття рішень» 
(ОФР-25) Т. Корнілової; «Шкала інтолерантності – толерантності до 
невизначеності» (ІТН-ТН) С. Баднера; «Мультидимензіональні шкали 
рішимості» (МШР) О. Саннікова [6]. Комп'ютерна обробка даних відбувалась за 
допомогою статистичного пакету IBM SPSS Statistics 23.0 for Windows. 

Емпіричне дослідження проводилося на базі Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського». До вибіркової сукупності увійшли студенти старших курсів 
та магістри денної та заочної форми навчання Соціально-Гуманітарного 
факультету університету. У дослідженні брали участь 179 обстежених у віці 23-
47 років. 

У світлі зазначеного за допомогою кореляційного аналізу були отримані 
значимі коефіцієнти кореляцій емоційності, прийняття рішення та 
індивідуально-психологічних властивостей особистості, яка приймає рішення 
(див. табл. 1).  
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Таблиця 1 
Значущі кореляційні взаємозв’язки показників емоційності та 

індивідуально-психологічних властивостей особистості, яка приймає рішення 
 Емоц. МОПР МШР 

С П Прк Свб СтР РкР ОсР АвР НзР ДгР 
Р  -693**  -371**  321*  310*   
Г 599** 319* 286* 434**      295* 
С    462** -538** -363** 285* -383** -284*  
П    337*       

Примітка: 1) нулі й коми опущені; 2) * – рівень значущості ρ < 0,05; ** – 
рівень значущості ρ < 0,01; 3) умовні скорочення «Чотирьохмодальнісного тест-
опитувальника емоційності»: Р – радість, Г – гнів, С – страх, П – сум; 4) умовні 
скорочення опитувальника «Особистісні фактори прийняття рішень»: Рац – 
раціональність, Гкр – готовність особистості до ризику; 5) умовні скорочення 
«Мельбурнського опитувальника прийняття рішень»: Изб – уникнення, Прк – 
прокрастинація, Свб – понадпільність; 6) умовні скорочення процедури 
«Мультидимензіональні шкали рішимості»: СтР – нестрімкість, РкР – ризиковість, 
схильність до ризику, ТнР – толерантність до невизначеності, ДвР – 
далекоглядність, РфР – рефлексивність, ОсР – грунтовність, СпР – спонтанність, 
ГбР – гнучкість, АвР – авантюрність, АсР – асертивність, НзР – незалежність, 
самостійність, ДгР – догматичність.  

Аналіз даних, які представлені в табл. 1 показує, що емоційні модальності 
зв'язані статистично значимо з різними показниками прийняття рішень 
особистістю на 1% і 5% рівні довірчої ймовірності. Так, емоційна модальність 
«радість» (Р) зв'язана негативно з модальністю «сум» (П) (ρ ≤ 0,01) і 
«понадпільністю» (Свб) (ρ ≤ 0,01), а також позитивно зі шкалами рішимості − 
«ризикованістю» (РкР) і «авантюрністю» (АвР) (ρ ≤ 0,05). Емоційна 
модальність «гнів» (Г) зв'язана позитивно з модальностями «страх» (З) і «сум» 
(П) (ρ ≤ 0,05), а також з «сверхбдительностью» (Свб) (ρ ≤ 0,01) і «ригідністю» 
(Ргд) (ρ ≤ 0,05). Емоційна модальність «страх» (З) зв'язана позитивно з 
«понадпільністю» (Свб) (ρ ≤ 0,01), з «готовністю до ризику» (ГкР), і негативно 
зі шкалами рішимості «нестрімкість» (СтР), «ризиковість» (РкР), «авантюрність» 
(АвР) (ρ ≤ 0,01), негативно зі шкалами «грунтовність» (ОсР) та «незалежність» 
(НзР) (ρ ≤ 0,05). Емоційна модальність «сум» (П) зв'язана позитивно з 
«понадпільністю» (Свб) (ρ ≤ 0,05). Отримані взаємозв'язки показують, що для 
кожної досліджуваної емоційної модальності характерні певні взаємозв'язки з 
показниками прийняття рішень особистістю. Тенденції до взаємозв'язку 
показників емоційності й властивостей прийняття рішень у групі обстежених не 
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розглядалася як статистично недостовірні, вимагають уточнення й додаткового 
вивчення. 

Застосування якісного аналізу (метод «асів») дозволило уточнити 
особливості прийняття вирішень у представників груп, які відрізняються типом 
емоційності [5; 6]. Для уточнення проявів властивостей прийняття вирішень і 
рішимості особистості в ситуації вибору, були виділено три групи обстежених з 
високими значеннями показників одного типу емоційної модальності при 
одночасно низьких значеннях інших типів. Для цього показники всієї вибірки 
(179 осіб) були розбиті на 4 квартиля. Першу групу утворювали обстежені з 
максимальними значеннями показника емоційної модальності (4 квартиль 
вибірки обстежених) – «радість» (Р), потім була виділена друга група – з 
показниками емоційної модальності «гнів» (Г). У третю групу ввійшли 
обстежені з одночасно високими значеннями показників двох типів емоційних 
модальностей – «страх» і «сум» (СП). Чисельність виділених груп склала: тип Р 
(«радість», 9 осіб), тип Г («гнів», 7 осіб), («страх»-«сум», 11 осіб).  

На рисунку 1 представлені криві середніх значень усіх груп обстежених 
за показниками рішимості (МШР). 

Для виявлення особливостей прийняття рішень в осіб з різним типом 
емоційності був використаний метод «профілів» [8]. На рисунку 1 наведені 
профілі шкал рішимості в осіб з різним типом емоційності. Розглянемо профілі 
властивостей прийняття рішень і особливості представників виділених груп за 
типом емоційності. Аналіз профілів груп з домінуванням різних емоційних 
модальностей і співвідношення показників шкал рішимості між собою дозволив 
уточнити загальну характеристику прийняття рішень в осіб з різним типом 
емоційності.  

Група осіб з домінуванням модальності «радість», тип Р. Представники 
групи з домінуванням емоційної модальності «радість» показали середній 
рівень рішимості (МШР) в цілому. Такі особи мають здатність до рішучого й 
активного розв'язання ситуацій вибору (Бдт+), відрізняються рішучістю (Ршт+) 
і цілеспрямованістю (Цмл+) у пошуку варіантаів рішення і його реалізації, 
відрізняються високою зібраністю й готовністю до ризику (Гкр+), високою 
толерантністю до невизначеності (Тнр+), здатні як вести за собою інших, так і 
переконувати, і доводити необхідність прийняття конкретного варіантаа 
рішення (Аср+). Разом з тим, вони менш схильні до аналізу зроблених 
дій (Рфр-) і обачності (Оср-). 
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Р+ 6,5 4,2 8,7 7,7 4,7 6 5,5 6,5 5,5 8,9 8,5 4,6

Г+ 4,7 5,3 7,6 7,1 6,9 7,1 6,4 5,8 3,2 7,8 7,2 3,7

СП+ 3,9 2,9 6,6 9,7 8,3 8,1 4,8 8,7 2,2 5,2 4,9 6,7

СтР РкР ТнР ДвР РфР ОсР СпР ГбР АвР АсР НзР ДгР

 

Рис. 1 Профілі показників рішимості (МШР) в групах, які вирізняються 
високими значеннями емоційних модальностей «радість» (Р+), «гнів» (Г+) і 
«страх-печать» (СП). 

Група осіб з домінуванням модальності «гнів», тип Г. Особливості 
прийняття рішень у представників цієї групи виявлені в середніх значеннях 
показників рішучості. Особи цієї групи схильні до імпульсивних рішень 
(СпР+), відрізняються високої рефлексивністю (РфР+), їхній вибір відрізняється 
неглибоким аналізом і обмірковуванням, що відбувається, вираженою 
розважливістю, спробами аналізу варіантів, неприйняттям або небаченням 
невизначеності. При усвідомленні складності й суперечливості ситуації 
використовують стратегії «відходу» від ситуації (Ізб), «прокрастинації» (Прк) 
або «понадпільності» (Свб). 

Група осіб з домінуванням модальності «страх»-«сум», тип СП. 
Представники даної групи відрізняються високою догматичністю, із 
труднощами міняють свою програму пошуку варіантів рішення, свої вирішення 
ретельно планують, оцінюють усі можливі перешкоди, відрізняються гнучкістю 
й обачністю при порівнянні альтернатив, виваженістю в реалізації. Ухвалені 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 9(27) 2022 

354 

рішення перелічені, оцінені можливі наслідки, раціональні з погляду витрат і 
втрат, рішення ухвалюються з мінімумом ризиків і без розрахунків на 
випадковий успіх. 

Отримані результати підтверджують положення про психологічну 
сутність емоцій, що своєрідно проявляється у виразності властивостей 
особистості, яка приймає життєве рішення. О. Саннікова вважає, що емоції 
характеризують не тільки відношення суб'єкта до навколишнього світу. У них 
не стільки відбиваються самі предмети і явища навколишнього світу (як у 
пізнанні), скільки проявляється суб'єктивне відношення до них. Емоції 
виражають зміст відбиваного об'єктивного змісту з погляду потреб суб'єкта й 
спонукують його до діяльності, яка спрямована на об'єкт. Суб'єктивні 
переживання відносин до навколишніх предметів є властиво психічним в 
емоціях. Емоційні явища, таким чином, являють собою єдність двох моментів: 
деякого репрезентованого відбиваного змісту й власне емоційного переживання [7]. 
Дана позиція слушна й у відношенні такого складного феномена, яким є вибір і 
прийняття рішень особистістю. 

Висновки й перспективи подальшого дослідження. Узагальнюючи 
отримані результати, можна висловити наступне:  

1. Сучасний етап розвитку психології прийняття рішень
характеризується наявністю методологічного протиріччя між теорією вибору, 
математичними моделями регуляції й практикою прийняття вирішень у 
реальних умовах життєдіяльності й професійної діяльності особистості. 

2. Емоційний компонент займає в системі регуляції прийняття рішень
центральне положення. Емоції є одночасно й провідним фактором ефективності 
регуляції, і індикатором цієї ефективності. Емоційність є одним з найбільш 
складних і важливих предикторів ухвалення рішення особистістю, і залежить 
від складу включених у його реалізацію емоцій. 

3. Емоційність є каталізатором активності, яка спонукає особистість
ухвалювати рішення різного ступеня ефективності й раціональності. 
Особливості емоційності визначають специфіку прийняття рішень особистістю 
й виступають одним з регуляторів рішимості. 

4. Емоційні модальності утворюють із показниками вибору, прийняття й
реалізації рішення стійкі взаємозв'язки. Різні комбінації емоційних 
модальностей обумовлюють індивідуальну своєрідність емоційного реагування 
в оцінці ситуації вибору, прийняття й реалізації ухваленого рішення. 
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ЕМОЦІЙНА ПРОНИКЛИВІСТЬ ЯК ПРЕДИКТОР 
ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

Анотація. Презентована стаття торкається проблеми вивчення структури 
емоційної проникливості як складної багаторівневої, цілісної властивості 
особистості та співвідношення її компонентів з показниками емоційного 
інтелекту. Розглянуто поняття емоційної проникливості. Обговорюються 
результати дослідження емоційної проникливості, яка на основі сигналів 
експресії та поведінки, забезпечує точне, адекватне віддзеркалення емоційного 
світу іншої людини. Емоційна проникливість спрямована на розпізнавання 
ситуативних (актуальних, мінливих, транзитних) емоційних станів і стійкої 
схильності до переживань емоцій певної модальності (емоційності як 
властивості особистості).  

З позицій континуально-ієрархічного підходу презентовано багаторівневу 
структуру показників емоційної проникливості: на формально-динамічному 
(компоненти, що відбивають динаміку, енергійність дій та індивідуальні 
властивості конституційного характеру), особистісно-змістовному (цінність, 
мотиваційна потужність, схильність вивчати емоційний світ), соціально-
імперативному рівнях (клас характеристик, що спричинений включенням 
особистості у суспільне, соціальне життя). Визначено та описано компоненти 
емоційної проникливості формально-динамічного рівня (потреба, потяг 
розпізнавати емоції іншого, чутливість, ініціативність, легкість, широта, 
стійкість, швидкість виникнення, цілісність, диференційованість емоційного 
образу іншого). Традиційно з позицій континуально-ієрархічного підходу 
якісний рівень емоційної проникливості охоплює: емоційний компонент, 
когнітивний, конативний (поведінковий) і само-контрольно-регулятивний 
компоненти. 

Для емпіричної перевірки структури та пошуку співвідношень з 
показниками емоційного інтелекту здійснювалася діагностика компонентів 
формально-динамічного та якісного рівнів психологічного феномену, що 

https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-9(27)-


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 9(27) 2022 

358 

вивчається (здатність до розпізнавання емоцій): застосовано процедуру 
«Розміщення себе на шкалах емоційної проникливості» та спеціально 
розроблений опитувальник. Вивчення емоційного інтелекту здійснювалося 
тест-опитувальником емоційного інтелекту Д. В. Люсина. Виявлено значущі на 
високому рівні додатні та від’ємні кореляційні зв’язки між показниками 
емоційної проникливості й показниками емоційного інтелекту. 

Показано, що емоційна проникливість – це розуміння, розпізнавання, 
констатація емоційного життя іншого, а не вплив на його емоції, переживання 
та на їх регуляцію, що здійснюються завдяки емоційному інтелекту. Полягаємо, 
що на основі емоційної проникливості можна прогнозувати, пророкувати рівень 
та розвиток емоційного інтелекту, що дозволяє вважати емоційну 
проникливість предиктором останнього. 

Ключові слова: емоційна проникливість, емоційний інтелект предиктор, 
розпізнавання, континуально-ієрархічний підхід, структура, компоненти.  

Sannikova Olga Pavlivna, Doctor of Psychology, professor, Honored Worker 
of Science and Technology of Ukraine, Head of General and Differential 
Psychology Department, State institution «South Ukrainian National 
Pedagogical University named after K. D. Ushinsky», 65039, Odesa, 
Fontanskaya road, 4, https://orcid.org/0000-0003-3961-2103 

EMOTIONAL ACUMEN AS A PREDICTOR OF 
EMOTIONAL INTELLIGENCE 

Abstract. The presented article touches on the problem of studying the 
structure of emotional acumen as a complex, multi-level, integral property of a 
person and the correlation of its components with the indicators of emotional 
intelligence. The author discusses the results of the study of emotional acumen, 
which, based on the signals of expressiveness and behavior, provides an accurate, 
adequate reflection of the emotional world of another person. Emotional acumen is 
aimed at recognizing situational (urgent, changing, transitory) emotional states and a 
persistent tendency to experience emotions of a certain modality (emotionality as a 
personality property). The concept of emotional acumen is considered. 

From the perspective of a continual and hierarchical approach, a multi-level 
structure of indicators of emotional acumen is presented: on the formal and dynamic 
(components that reflect the dynamics, energy of actions and individual properties of 
a constitutional nature), personality and content-based (value, motivational power, 
tendency to study the emotional world), social and imperative (a class of 
characteristics caused by the inclusion of an individual in public, social life) levels. 
The components of formal and dynamic level (need, urge to recognize other 
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individuals’ emotions, sensitivity, initiative, ease, breadth, stability, speed of 
occurrence, integrity, differentiation of the others’ emotional image) and qualitative 
components of emotional acumen are defined and described. Traditionally, from the 
perspective of a continual and hierarchical approach, a qualitative level of emotional 
acuemn includes: emotional component, cognitive, conative (behavioral) and self-
control-regulatory components. 

In order to empirically verify the structure and search for correlations with 
indicators of emotional intelligence, the diagnosis of the components of the formal 
and dynamic and qualitative levels of the psychological phenomenon under study (the 
ability to recognize emotions) was carried out: the procedure “Placing oneself on the 
scales of emotional acumen” and a specially developed questionnaire were used. The 
study of emotional intelligence was carried out by the emotional intelligence test-
questionnaire of D. V. Lyusin. High-level significant positive and negative 
correlations between indicators of emotional acumen and indicators of emotional 
intelligence were revealed. 

It is shown that emotional acumen is understanding, diagnozing, recognition of 
the emotional life of other people, without influencing their emotions, experiences 
and their regulation, which are carried out thanks to emotional intelligence. We 
believe that the level and development of emotional intelligence can be predicted and 
foreseen on the basis of emotional acumen, which allows us to consider emotional 
acumen as a predictor of the latter. 

Key words: emotional acumen, emotional intelligence, predictor, recognition, 
continual and hierarchical approach, structure, components. 

Постановка проблеми. Розуміння емоцій традиційно є важливим і 
актуальним об’єктом багатьох досліджень і визначається, по-перше, 
недостатнім вивченням процесів розпізнавання переживань за експресивним 
сигналам (міміка, пантоміміка, пози, жести, голос тощо), і по-друге, інтересом 
психологічної практики стосовно розуміння тих особистісних характеристик 
спостерігача (психолога, психотерапевта та ін.), які сприяють (або гальмують) 
точне оцінювання емоцій іншого, наскільки адекватно сприймаються їх 
зовнішні прояви; наскільки спостерігач може бути неупередженим, «незрячим» 
тощо. У науковій літературі для позначення процесу пошуку та визначення, яку 
саме емоцію випробовує інша людина, використовують терміни «упізнання», 
«сприйняття емоцій», «розуміння», «ідентифікація», «розпізнавання»    
тощо [3; 4; 6; 9; 12 та ін.]. 

На наш погляд важливо не тільки встановити наявність або відсутність 
емоційних переживань, але й спробувати визначити, яку саме емоцію 
випробовує в цей момент людина, за якою ведеться спостереження. Ми 
вважаємо, що такою інтегральною властивістю, яка забезпечує успішність 
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розуміння, розпізнавання, оцінки емоцій, є емоційна проникливість 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення проблеми 

розпізнавання емоцій, як своїх, так і інших людей) останнім часом стає 
об'єктом численних наукових пошуків у психології. В теоретико-емпіричних 
дослідженнях широко обговорюється проблема сприйняття, розуміння і оцінки 
емоційних станів, переживань людини за невербальними характеристиками 
спілкування, за засобами експресії, за її мімікою, пантомімікою [2; 6; 10; 18]; 
поведінковими ознаками енергії емоцій [1], за звуковими, мовними, мімічними, 
пантомімічними, жестикуляційними, емоційними діями [2; 4; 7] та інші.  

Важливою якістю особистості, яка забезпечує точність і адекватність 
сприйняття внутрішнього світу людини, вважається психологічна 
проникливість. Відомо, що проникливість – це здатність проникати в суть 
речей і явищ. Психологічна проникливість фокусує і спрямовує увагу 
спостерігача на головні, суттєві ознаки переживань, думок, поведінки, іншої 
людини, що дозволяє швидко і без помилок, ефективно розпізнати внутрішній 
світ іншого. У наших роботах [10; 12], та роботах наших аспірантів 
О. Кисельової [7], Жень Чжуна [3] та інших, вивчався такий феномен, як 
психологічна проникливість. Носенко Е. Л., Коврига Н. В., аналізуючи ці 
роботи, назвали психологічну проникливість «підґрунтям щодо основної 
функції емоційного інтелекту – стресозахисної та адаптивної» [9].  

Слід зазначити, що психологічна проникливість в психології термін 
«емоційний інтелект» вперше застосували П. Селовей та Д. Мейєр [20]. Це 
поняття трактувалося авторами як здатність сприймати і проявляти емоції та 
думки для розуміння емоцій як власних, так і емоцій інших, а також для 
регулювання їх проявів [21]. Крім того, існує декілька теорій емоційного 
інтелекту, які різняться між собою розумінням психологічної сутності 
феномену, що вивчається. Зокрема, це: некогнітивна теорія емоційного 
інтелекту Р. Бар-Она [16]; концепція емоційної компетентності Д. Гоулмена [17]; 
розуміння емоційного интелекту Д. Люсиним [8; 19]. Існують сучасні 
дослідження емоційного інтелекту в контексті життєздійснення [5], вивчається 
його вплив на успішність життєдіяльності особистості [15], у зв’язку з 
алекситимією [14], з емпатію [4] та ін.  

У цій роботі ми торкаємось емоційного інтелекту у зв’язку з емоційною 
проникливістю як одного із видів психологічної проникливості, котра 
розглядається нами як спрямованість активності особистості на розпізнавання 
саме емоційного світу іншої людини: її переживань, думок, що супроводжують 
ці переживання; можливих причин, можливих мотивів поведінки, що сприяють 
передбаченню намірів, реакцій партнерів по спілкуванню; як здатність 
правильно розуміти почуття інших людей, що передаються виразними рухами 
(міміка, жести, пози), голосом (тембр, гучність, швидкість, емоційна 
забарвленість), діями тощо. Емоційна проникливість охоплює також деякі 
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елементи самопізнання, що дає можливість не тільки відчувати й розуміти 
власні емоцій, а й вивчати й передбачати свої реакції, можливий перебіг 
переживань і на цій основі прогнозувати власну поведінку.  

Чим більшу схильність до емоційної проникливості (ЕП) виявляє людина, 
тим менше сил і часу вона затрачає на розуміння емоційного стану, емоційної 
поведінки і своєї, і іншої людини. Отже, ЕП визначає ступінь усвідомлення 
власних і чужих емоційних переживань й ступінь адекватності реакцій на ці 
почуття, ступінь емоційної близькості, або дистанції з іншою людиною. Люди, 
які усвідомлюють, і власні почуття, і почуття оточуючих краще орієнтуються у 
міжособистісних відносинах, досягають більших успіхів у сумісний діяльності, 
сприяють своїм досягненням і успіху інших, оточуючих людей.  

У своїх дослідженнях ми використовуємо термін розпізнавання, а не 
терміни «упізнання», «сприйняття емоцій», «розуміння», «ідентифікація» тощо, 
що широко розповсюджено в літературі [12; 13]. На наш погляд саме термін 
«розпізнавання» відбиває визначення якості, знака, модальності, диференціації, 
тональної забарвленості емоцій, а не тільки фіксацію наявності, або відсутності 
емоційних переживань. 

Зазначаємо, що розпізнавання емоцій іншого й своїх переживань суттєво 
відрізняються між собою. При розпізнаванні чужих емоцій відсутній вплив 
таких важливих чинників, як прояви соціальної бажаності, втручання 
механізмів психологічного захисту, низька рефлексія тощо, які виникають 
переважно при самоаналізі емоцій. Ми розуміємо, що здатність до 
розпізнавання власних переживань впливає на адекватність сприйняття й 
оцінки чужих емоцій (вівісекція умовна – це єдине ціле). Здатність до 
розпізнавання власних переживань свідчить про розвинений самоаналіз, про 
довіру своєї інтуїції в оцінках своїх і чужих емоцій. При розвиненій рефлексії 
власних переживань легше «читати» внутрішній емоційний світ інших. 
Вважаємо, що відчуття та розуміння своїх переживань також потребує і 
самостійного дослідження.  

Все сказане свідчить про багатогранність та складність структури 
психологічного феномена, що вивчається. 

Отже, метою цієї статті є презентація нашого розуміння структури 
емоційної проникливості та аналіз результатів дослідження якісних 
компонентів цього феномену у співвідношенні з показниками емоційного 
інтелекту. Ми обрали цей напрям, тому що емоційна проникливість за 
функціями може передувати проявам емоційного інтелекту. 

Задля досягнення мети були визначені такі завдання: 
1) розробити континуально-ієрархічну модель структури емоційної

проникливості; 2) обрати адекватні цілям психодіагностичні методики, скласти 
вибірку осіб, які будуть приймати участь у психологічному обстежені; 
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3) дослідити (на даному етапі) закономірні взаємозв’язки між показниками
емоційної проникливості і емоційного інтелекту .

Виклад основного матеріалу. При вирішенні першого завдання 
встановлено, що в літературі існують спроби розглянути структуру емоційної 
проникливості. Наприклад, пропонується п'ять її компонентів:  

- самоаналіз як основа, як вміння розпізнавати й аналізувати власні
почуття й емоції. Вважається, що люди з розвиненим самоаналізом зазвичай 
довіряють своєму «внутрішньому чуттю» і покладаються на нього при 
прийнятті складних рішень;  

- самоконтроль як компонент емоційної проникливості, який потребує
вміння долати свої негативні емоції, управляти своїм емоційним станом, не 
придушення емоцій, а усвідомлення причин їх виникнення; 

- самомотивація як здатність зберігати надію, оптимізм і натхнення,
незважаючи на перешкоди, труднощі, невдачі; 

- співпереживання – це вміння глянути на ситуацію очами іншої людину
й усвідомити, що він при цьому почуває й випробовує (вважається, що 
розвиток співпереживання опирається на самоаналіз); 

- соціальні навички – це здатність знаходити підхід до інших людей,
будувати гармонічні взаємини, адекватно реагувати на емоції співрозмовників і 
виявляти на них вплив [22]. 

На наш погляд, означені компоненти скоріше охоплюють чинники, риси 
особистості, які сприяють проявам емоційної проникливості та є її корелятами: 
емпатію (співпереживання), емоційну регуляцію тощо і відбивають саме 
характеристики особистості, яка схильна до емоційної проникливості, що також 
є важливим у створенні емоційного образу іншої людини.  

Емоційна проникливість у цій статті розглядається в контексті 
континуально-ієрархічного підходу, давно описаного нами при досліджені 
структури особистості та її властивостей. Суть цього підходу полягає у 
визнанні цілісності, безперервності, взаємному переході та взаємодії усіх рівнів 
структури особистості [11; 12]. Отже, вирішуючи перше завдання, надамо 
структуру емоційної проникливості (див. рис. 1). 
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Рис. 1. Макроструктура емоційної проникливості в контексті 
континуально-ієрархічного підходу 

В таблиці 1 доповнено розуміння структури емоційної проникливості 
(ЕП) та надано характеристики кожного її рівня. Слід зазначити, що список цих 
характеристик (компонентів) відкритий, він охоплює лише основні ознаки ЕП. 
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Таблиця 1 
Різнорівневі компоненти емоційної проникливості в контексті 

континуально-ієрархічної структури особистості 
Підсистеми 
(рівні) 

Метахарактеристики 
індивідуальності 
(базові метапараметри) 

Характеристики (компоненти) 
емоційної проникливості як 
властивості особистості 

ІІІ. Соціально-
імперативний 
рівень 

Клас характеристик емоційної 
проникливості, що 
спричинений включенням 
особистості у суспільне, 
соціальне життя.  

Ступінь конгруентності-
інконгруентності змісту емоційної 
проникливості вимогам 
(цінностям) часу. Якою мірою 
враховується імператив (норматив) 
професії, соціального середовища, 
релігії,національної культури тощо 
при розпізнаванні емоцій.  

Проміжний 
рівень 
Підструктура 
досвіду (процес 
соціалізації 
людини)  

Компоненти системи наукових 
понять, свідомих дій 
(діяльності), знань, умінь та 
навичок, спрямованих на 
продуктивне, якісне й 
своєчасне розпізнавання 
емоційних переживань. 

Характеристики соціальної 
компетенції, певних знань про 
емоційні переживання та їх прояви, 
творче використання умінь та 
навичок,  особистісний контроль та 
регуляція емоційної 
проникливості, що набуті у досвіді. 

ІІ.  
Змістово-
особистісний 
рівень 

Компоненти емоційної 
проникливості, що відбивають 
її цінність, мотиваційну 
потужність, стійкість, потяг, 
схильність тощо. 

Характеристики спрямованості 
(інтенційності) емоційної 
проникливості на внутрішній світ 
іншої людини,  
сила і стійкість мотивації, 
схильність виявляти емоційну 
проникливість. 

Проміжний 
рівень 
Підструктура 
якісних 
характеритик 

Характеристика основних 
видів психічної активності 
(емоційна, соціальна, рухова, 
інтелектуальна), що 
виявляються у емоційній 
проникливості, вектор (не 
зміст) її спрямованості на різні 
сфери емоційного життя.  

Якісні компоненти емоційної 
проникливості: 
- емоційний компонент,
- когнітивний компонент,
- конативний компонент,
- контрольно-регулятивний.

І. Формально-
динамічний 
рівень 

Характеристика ознак котрі 
відображають 
динаміку емоційної 
проникливості, її 
енергійність, палітру дій та 
індивідуальні властивості 
конституційного характеру. 

Формально-динамічні компоненти 
емоційної проникливості: потреба 
розпізнавати емоційний світ 
іншого, ініціативність-не 
ініціативність, широта-вузькість 
охоплення експресивних сигналів, 
легкість-трудність тощо.  
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У цій статті ми обмежимось переліком показників формально-
динамічного рівня континуально-ієрархічної структури емоційної 
проникливості та описуємо її якісні компоненти. 

Отже, на формально-динамічному рівні емоційна проникливість 
представлена такими основними показниками:  

- потреба (потяг) розпізнавати, розуміти емоції іншого, проникати в його
емоційний світ; 

- чутливість до емоційних переживань іншого (емоційне відгукування,
емоційне «зараження», віддзеркалення); 

- ініціативність в пошуках емоційних переживань та їх проявів у іншій
людині; 

- широта охоплення емоційних сигналів, каналів, що трансформують
емоційні переживання, стани; повнота (або вибірковість) охоплення каналів 
експресії: міміки, пантоміміки, голосу, мовлення, виразності мови, її темпу, 
статичних поз, дій, ходи тощо;  

- легкість виявлення емоційних переживань іншого, і мінливих,
ситуативних емоцій, і стійкої схильності до емоційних переживань певної 
модальності (емоційності);  

- стійкість емоційного образу іншого (або мінливість);
- швидкість виникнення емоційного образу іншого;
- цілісність емоційного образу (або фрагментарність - часткове,

сприйняття емоцій); 
- диференційованість емоційного забарвлення, різноманіття палітри тощо
З позицій континуально-ієрархічного підходу [10] якісний рівень

емоційної проникливості охоплює традиційні характеристики: емоційний, 
когнітивний, конативний компоненти (за видами психічної активності) [11] та 
контрольно-регулятивний. Проте, емоційна проникливість має свою унікальну 
специфіку. Зміст якісні компонентів розглядаємо більш повно тому, що саме ці 
характеристики співвіднесемо з показниками емоційного інтелекту, що і є 
однією із задач статті. З позицій континуально-ієрархічного підходу [11] 
якісний рівень структури властивостей особистості, у тому числі й емоційної 
проникливості охоплює:  

- емоційний компонент, який характеризується внутрішнім емоційним
відгукуванням, виявляється в емоційному відлунні, віддзеркалені; підключенні 
до переживань людини, за емоціями якої проводиться спостереження 
характеризується виникненням у спостерігачів емоцій, або подібних, або 
протилежних тим, які переживає об’єкт спостереження (інша людина). 
Фактично, – це емоційний супровід переживань об’єкта спостереження, який 
здійснює спостерігач, випробовуючи при цьому свої емоції тільки як реакцію 
на емоції іншої людини в момент спостереження без її демонстрації. У даному 
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випадку емоційний образ іншого виникає, переважно, на основі інтуїції (довіри 
до власної інтуїції);   

- когнітивний компонент - зміст його полягає у розумінні, здатності
декодувати на основі когнітивних можливостей, логіки тощо, внутрішні 
емоційні переживання іншого за їх зовнішніми проявами, експресивними 
сигналами (мімікою, пантомімікою, голосом тощо), за емоційною поведінкою, 
діями. Цей компонент характеризується схильністю до аналізу експресивних 
проявів іншої людини, які розкривають її внутрішній емоційний світ. 
Емоційний образ іншого створюється з опорою на обізнаність, на знання 
зовнішніх індикаторів емоцій за якими можна робити адекватні висновки 
стосовно його переживань тощо. Отже, цей компонент показує, якою мірою 
емоційний образ іншого виникає, на основі рації, на основі аналізу емоційних 
сигналів, логіки; 

- конативний компонент передбачає обов’язкову відсутність активних
дій спостерігача, спрямованих на любе втручання в емоційне життя іншого, в 
його переживання, адже емоційна проникливість – це розуміння, розпізнавання 
емоційного життя іншого, а не корекція, не пригнічення, не зміна його 
переживань. Вплив на емоції іншої людини, контроль і регуляція її переживань 
здійснюються на більш високому рівні відображення і вимагає втручання 
емоційного інтелекту. Захист від відторгнення спостерігача (психолога) в 
емоційне життя іншого під час функціонування емоційної проникливості 
потребує не виявляти власну експресію, поведінку, не санкціонувати емоційні 
реакції іншого. Спостерігач повинен тримати спокій (навіть демонструвати 
зовнішню байдужість), при необхідності «включати» ритуальну посмішку, 
байдужу маску на обличчі (фейс - покер) тощо, щоб не порушити перебіг 
переживань обстеженого (співрозмовника, тестуємого, досліджуваного та ін.); 

- само-контрольно-регулятивний компонент. Таку назву ми дали, щоб
підкреслити позицію психолога-спостерігача відносно до переживань іншого в 
процесі функціонування емоційної проникливості. Зміст цього компоненту 
відрізняє високий самоконтроль спостерігача за власною експресією, за 
зовнішніми проявами своїх емоцій, які супроводжують переживання іншого, 
що важливо задля розпізнавання, діагностики чужих емоцій, а не для корекції. 
Необхідний високий самоконтроль за функціонуванням своєї емоційної 
проникливості: не відволікатися, не захоплюватися власними переживаннями, 
власними емоціями, а спостерігати, діагностувати й розпізнавати зовнішні 
сигнали переживань іншої людини в момент спостереження за нею; стримувати 
власні суб’єктивні переживання (навіть співчуття) та оцінні судження, які 
можуть спотворювати, знівечити адекватне розуміння, точний образ емоцій 
людини, за якою ведеться спостереження. Цей компонент також характеризує 
вміння спостерігача регулювати та стримувати власні емоції задля 
зосередження на розпізнавання внутрішнього світу іншої людини.  
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Важливо зазначити, що мова йдеться про пізнання емоційного світу іншої 
людини в процесі її життєдіяльності, у різноманітних видах соціальної 
активності, а не про психотерапевтичну ситуацію, яка висуває конкретні 
професійні вимоги до спеціаліста, потребує емоційної конгруентності 
спостерігача, психолога, психотерапевта; потребує проявів емпатії, активної 
взаємодії з клієнтом на засадах безумовного його прийняття за 
психотерапевтичною тріадою К. Роджерса [23], або необхідності впливу на 
переживання іншого, необхідності контролю і регуляції емоцій (і власних, і 
клієнта), що присутнє в показниках емоційного інтелекту [11; 26] тощо.  

Для емпіричного пошуку співвідношень емоційної проникливості з 
показниками емоційного інтелекту здійснювалася діагностика компонентів 
саме якісного рівнів психологічного феномену, що вивчається (здатність до 
розпізнавання емоцій). Якісні показники обрано тому, що саме вони містять 
суттєві ознаки відношення до світу. З цією метою застосовано процедуру 
«Розміщення себе на шкалах емоційної проникливості» та спеціально 
розроблений опитувальник. Вивчення емоційного інтелекту здійснювалося 
тест-опитувальником емоційного інтелекту Д.В. Люсина ЕМІН [8; 19]. В табл. 2 
представлені взаємозв’язки між показниками емоційного інтелекту та емоційної 
проникливості. 

 
Таблиця 2 
Значимі коефіцієнти кореляцій між якісними показниками емоційної 

проникливості та емоційного інтелекту. 

Показники ЕП Показники емоційного інтелекту 
МЕІ  ВЕІ РЕ КЕ РЧЕ КЧЕ РСЕ КСЕ КЕк 

ЕЕП   234*   -210*  -208*  - 208* 270* 
КЕП 305**   288*  268*  283** 312** 311** 
ПЕП   278*    270* 219*  
СЕП -220* 254*   254* - 250* 239* 214* 345** 

 
Примітка: 1) N = 95; 2) нулі і коми не позначені; 3) позначення: ∗ - ρ ≤ 

0,05; ∗∗ - ρ ≤ 0,01; 4) умовні скорочення показників емоційного інтелекту: 
шкала МЕІ – міжособистісний ЕІ, шкала ВЕІ (внутрішнособистісний ЕИ), 
шкала РЕ (розуміння емоцій), шкала КЕ – керування емоціями, субшкала РЧЕ – 
розуміння чужих емоцій, субшкала КЧЕ – керування чужими емоціями, субшкала 
РСЕ – розуміння своїх емоцій, субшкала КСЕ – керування своїми емоціями, 
субшкала КЕк – контроль експресії; умовні скорочення показників емоційної 
проникливості (ЕП): ЕЕП – емоційний компонент, КЕП – когнітивний, ПЕП – 
конативний, СЕП само-контрольно-регулятивний компонент. 

Виявлено значущі на високому рівні додатні та від’ємні кореляційні 
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зв’язки між показниками емоційної проникливості й показниками емоційного 
інтелекту, що демонструють дефіцит керування чужими емоціями показників 
емоційної проникливості (див. табл. 2). 

Отже, загалом, мова йде про емоційну проникливість як рису особистості, 
про її компоненти. Є три основних моменти, які характеризують емоційну 
проникливість успішного дослідника, по-перше, у такого спостерігача 
пріоритетом виступають емоції та експресія іншої людини, а не власні; по-
друге, активізується самоконтроль за власною експресією – не виявляти свого 
відношення до емоцій іншого; по-третє, спостереження як умова 
функціонування емоційної проникливості засноване на принципі невстрявання, 
недоторканності до емоцій іншого, до його переживань та їх проявів, тобто 
виявляти не маніпулятивний підхід.  

Можна вважати, що емоційна проникливість стає інструментом побудови 
прогнозу емоційного інтелекту, передує його розвитку, а значить виконує роль 
його предиктора («предиктор» від англійського слова predict - «прогнозувати, 
пророкувати»). Отже, на основі цієї характеристики індивіда (спостерігача) 
можна з більшою, або меншою підставою пророкувати іншу (цільову) 
характеристику того ж індивіда, тобто, на основі вивчення емоційної 
проникливості прогнозувати рівень та розвиток емоційного інтелекту. 

Висновки й перспективи подальшого дослідження. 
1. Емоційна проникливість як вид психологічної проникливості,

розглядається як складна, багаторівнева, цілісна властивість особистості, яка на 
основі сигналів експресії та поведінки, забезпечує точне, адекватне 
віддзеркалення емоційного світу іншої людини, що включає розпізнавання 
актуальних (ситуативних, мінливих, транзитних) емоційних переживань і 
стійкої схильності до емоцій певної модальності й знаку, тобто, емоційності як 
властивості особистості. 

2. Презентована модель континуально-ієрархічної структури емоційної
проникливості побудована в результаті теоретико-емпіричних пошуків. Всі 
рівні та складові емоційної проникливості утворюють цілісну функціональну 
систему і працюють в режимі постійної взаємодії. Саме цим досягається 
успішність роботи всієї системи, адекватність розпізнавання емоційного світу 
іншої людини. 

3. Встановлено закономірні взаємозв’язки між показниками емоційного
інтелекту та компонентами емоційної проникливості якісного рівня, які 
відбивають основні їх тенденції. Отримані результати співвідносяться з 
літературними даними. Висловлені міркування щодо стосунків між 
феноменами, що вивчаються, потребують також додаткової емпіричної 
перевірки: залучення більшої вибірки обстежених, додаткового 
психодіагностичного інструментарію, адекватного математико-статистичного 
(факторний, регресійний тощо) та якісного аналізу. Результати такої емпіричної 
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перевірки проводяться й будуть надані нами у наступних публікаціях. 
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