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Прийміть найщиріші вітання з 
нагоди виходу ювілейного 25-го но-
мера збірника “Публічне урядуван-
ня”. За роки свого існування, збірник 
завоював гідне місце в українському 
науковому співтоваристві, ставши 
авторитетним, високопрофесійним, 
актуальним виданням, яке завжди 
прагне залишатися на позиціях на-
уковості, незалежності й об’єктив- 
ності. 

За ці роки, збірник перетворився 
у справжню “трибуну”, виступати з 
якої вважають справою честі видат-
ні представники публічно-управлін-
ської галузі, політики, громадськості. 
Висока якість матеріалів, виваже-
ність і ґрунтовність підходів, дос- 
товірність інформації, що публіку-
ється — ось ті характерні риси, які 
відрізняють збірник.

Між колективом видання та про-
відними з галузі державного управ-
ління установами успішно розви-
вається творча співпраця. Також, 
авторами статей збірника неоднора-
зово виступали керівники органів 
влади та місцевого самоврядування. 
Ці публікації незмінно викликали 

ШАНоВНІ  КоЛЕГИ!

широкий резонанс у науковому спів-
товаристві.

Ще раз, вітаючи з ювілеєм, бажаю 
редакційній колегії свіжих ідей і ці-
кавих знахідок, нових авторів та чи-
тачів. 

Здоров’я вам, щастя і благополуч-
чя, дорогі колеги, подальших твор-
чих успіхів!

З повагою,
Президент Міжрегіональної Академії  
управління персоналом,
доктор юридичних наук, доцент,   
заслужений працівник фізичної культури  
і спорту України                 Р. Г. Щокін
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Щиро вітаю колектив фахового 
англомовного збірника із держав-
ного управління “Публічне уряду-
вання” із виходом у світ ювілейного 
двадцять п’ятого номера!

Це — серйозний рубіж для щоквар-
тального видання. За час існування, 
у збірнику було опубліковано біль-
ше семиста наукових статей вчених 
і провідних фахівців із державного 
управління. Думаю, що один із се-
кретів активного творчого довголіття 
збірника — рідкісне поєднання аналі-
тичної глибини матеріалів і уміння їх 
наукового подання.

ДоРоГІ  КоЛЕГИ!

Не можна не привітати з виходом 
ювілейного номера і громадську на-
укову організацію “Всеукраїнська 
асамблея докторів наук із державно-
го управління” та Міжрегіональну 
Академію управління персоналом, 
які заснували видання. Як виявило-
ся, і вчені, і науковці, і представники 
влади та громадськості можуть пра-
цювати в одному стилі — наукового, 
зваженого, змістовного, відкритого і 
доброзичливого обговорення акту-
альних проблем галузі публічного 
адміністрування. 

Вихід збірника “Публічне уряду-
вання” англійською та українською 
мовами зробив його одним з найваж-
ливіших інформаційних джерел для 
зворотного зв’язку з науковими уста-
новами багатьох країн світу. Збірник 
точно відображає реакцію професій-
ного співтовариства на багато нова-
цій публічно-управлінської галузі.

Сподіваюся, що у майбутньо-
му видання отримає нову динаміку 
розвитку, зберігши при цьому свою 
конструктивну, довірчу і поважну ос- 
нову. 

Бажаю колективу редакції, авто-
рам і читачам нових творчих знахі-
док та подальших успіхів у всіх почи-
наннях!

З повагою,
Головний редактор, доктор наук  
з державного управління,
професор, заслужений юрист України    Є. О. Романенко
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ДосЛІДЖЕННЯ  ВПЛИВУ  ПРоЦЕсІВ   
ВИмУШЕНоЇ  мІГРАЦІЇ  НА  оКРЕмІ  

соЦІАЛЬНо-ДЕмоГРАФІЧНІ  ПоКАЗНИКИ  
БЕЗПЕКИ  тЕРИтоРІЙ  НА  осНоВІ  

НЕЙРоННИХ  мЕРЕЖ

Анотація. Роботу присвячено актуальній проблемі дослідження впли-
ву процесів міграції внутрішньо переміщених осіб на окремі соціально-де-
мографічні показники безпеки регіонів. Особливого значення ця пробле-
ма набула після початку збройної агресії на території України у 2014 р., що 
призвело до стрімкого зростання процесів внутрішньої міграції. Зокрема, 
проаналізовано динаміку зміни наступних показників: демографічне на-
вантаження, рівень безробіття, обсяг грошових переказів, близькість роз-
ташування до лінії розмежування.

У результаті проведеного дослідження автором було побудовано ней-
ронну мережу типу карти Кохонена. Модель розподілила навчальну ви-



16

бірку з регіонів країни на шість кластерів за рівнем чотирьох показників 
соціально-демографічної безпеки. Це дозволило оцінити вплив процесів 
вимушеної внутрішньої міграції на деякі аспекти соціально-економічної 
безпеки регіонів. На основі отриманої карти Кохонена показано, що Доне-
цька та Луганська області, які безпосередньо межують із зоною ООС, ма-
ли катастрофічне зростання демографічного навантаження та рівня безро-
біття протягом досліджуваного періоду. Також у кілька разів скоротились 
обсяги грошових переказів мігрантів. Рівень соціально-економічної без-
пеки регіонів шостого кластеру за обраними показниками був визначе-
ний як небезпечний. Отримані результати можуть бути використані для 
формування регіональної соціально-економічної політики і відповідних 
національної демографічної та міграційної політик. Процес кластерного 
аналізу та запропонована система показників дозволяють здійснювати 
постійний моніторинг та оцінку впливу процесів вимушеної внутрішньої 
міграції на окремі аспекти соціально-економічної безпеки регіонів. 

Ключові слова: соціально-демографічна безпека, демографічне наванта-
ження, рівень безробіття, лінія розмежування, карта Кохонена, кластер.

ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  ПРОЦЕСОВ   
ВЫНУЖДЕННОЙ  МИГРАЦИИ  НА  ОТДЕЛЬНЫЕ  

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 
БЕЗОПАСНОСТИ  ТЕРИТОРИЙ  НА  ОСНОВЕ  НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Аннотация. Работа посвящена актуальной проблеме исследования влия-
ния процессов миграции внутренне перемещенных лиц на отдельные соци-
ально-демографические показатели безопасности регионов. Особое значение 
эта проблема приобрела после начала вооруженного конфликта на террито-
рии Украины в 2014 г., который привел к стремительному росту процессов 
внутренней миграции. В частности, проанализирована динамика изменения 
следующих показателей: демографическая нагрузка, уровень безработицы, 
объем денежных переводов, близость расположения к линии разграничения.

В результате проведенного исследования автором было построено ней-
ронную сеть типа карты Кохонена. Модель распределила обучающую выбор-
ку из регионов страны на шесть кластеров по уровню четырех показателей 
социально-демографической безопасности. Это позволило оценить влияние 
процессов вынужденной внутренней миграции на некоторые аспекты соци-
ально-экономической безопасности регионов. На основе полученной карты 
Кохонена показано, что Донецкая и Луганская области, которые непосред-
ственно граничат с зоной ООС, имели катастрофический рост демографиче-
ской нагрузки и уровня безработицы в течение исследуемого периода. Также в 
несколько раз сократились объемы денежных переводов мигрантов. Уровень 
социально-экономической безопасности регионов шестого кластера по вы-
бранным показателям был определен как опасный. Полученные результаты 
могут быть использованы для формирования региональной социально-эко-
номической политики и соответствующих национальной демографической 
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и миграционной политик. Процесс кластерного анализа и предложенная си-
стема показателей позволяют осуществлять постоянный мониторинг и оцен-
ку влияния процессов вынужденной внутренней миграции на отдельные ас-
пекты социально-экономической безопасности регионов.

Ключевые слова: социально-демографическая безопасность, демографи-
ческая нагрузка, уровень безработицы, линия разграничения, карта Кохоне-
на, кластер.

THE  STUDY  OF  THE  INFLUENCE  OF  FORCED  MIGRATION  
PROCESSES  ON  PARTICULAR  SOCIO-DEMOGRAPHIC  

INDICATORS  OF  TERRITORY  SECURITY  BASED  
ON  NEURAL  NETWORKS

Annotation. The paper deals with the topical problem of studying the im-
pact of migration processes of internally displaced persons on certain socio-
demographic indicators of regional security. This problem became particularly 
important after the beginning of armed aggression on the territory of Ukraine in 
2014, which led to a rapid increase in internal migration processes. In particular, 
the dynamics of change of the following indicators was analysed: demographic 
burden, unemployment rate, the volume of remittances and proximity to the line 
of demarcation.

As a result of the study, the author constructed a neural network of the Ko-
rhonen map type. The model divided the training sample from the regions of the 
country into six clusters according to the level of four indicators of socio-demo-
graphic security. This allowed us to assess the impact of forced internal migration 
on some aspects of socio-economic security of the regions. Based on the obtained 
Korhonen map, it is shown that the Donetsk and Luhansk Oblasts, which di-
rectly border the Joint Forces Operation (JFO) zone, had a catastrophic increase 
in the demographic burden and unemployment rate during the study period. The 
volume of remittances of migrants has also decreased several times. The level of 
socio-economic security of the regions of the sixth cluster was selected as dan-
gerous according to the selected indicators. The obtained results can be used for 
the formation of regional socio-economic policy and the corresponding national 
demographic and migration policy. The cluster analysis process and the proposed 
system of indicators make it possible to constantly monitor and assess the impact 
of forced internal migration processes on certain aspects of socio-economic secu-
rity of regions.

Keywords: socio-demographic security, demographic burden, unemployment 
rate, demarcation line, Korhonen map, cluster.

Постановка проблеми. Анексія 
Криму та розгортання збройної агре-
сії  на Сході у 2014 р. спричинили 

суттєві демографічні та соціальні 
зміни в житті регіонів: призвели до 
значних обсягів руйнувань об’єктів 
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виробничої, транспортної та соціаль-
ної інфраструктур, посилили еколо-
гічні ризики. Особливо великі зміни 
відбулись в областях, що безпосеред-
ньо межують із зоною ООС (Луган-
ській та Донецькій). Відбулись кар-
динальні зміни у стані економіки цих 
регіонів, на які до конфлікту припа-
дало приблизно чверть обсягу про-
мислового виробництва та велика 
частка експорту України. Ці процеси 
негативно вплинули на загальну та 
безпекову складову життєдіяльності 
мільйонів людей. Наслідком спаду 
виробництва та масового згортан-
ня малого і середнього бізнесу стало 
широкомасштабне скорочення ро-
бочих місць. В Україні розпочались 
процеси внутрішньої вимушеної мі-
грації.

Отже, актуальною проте не до- 
статньо вивченою залишається про-
блема дослідження впливу процесів 
вимушеної міграції на окремі соці-
ально-демографічні показники без-
пеки територій.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Процеси вимушеної мі-
грації внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО) мають вплив майже на всі 
сфери життя суспільства, та най-
більше — на демографічну, соціаль-
ну, економічну сфери, ринки праці 
та фінансів. Безумовно ці процеси 
впливають на рівень соціально-еко-
номічної безпеки країни та регіонів, 
зокрема на соціально-демографіч-
ну його складову. Але, не зважаю-
чи на значну кількість досліджень у 
напряму вивчення соціальної або 
демографічної структур ВПО, про-
блематика кількісної оцінки впливу 
процесів вимушеної міграції на рі-
вень соціально-економічної безпеки 

в регіональному розрізі залишається 
поза увагою науковців. 

О. Хомра стверджував, що мігра-
ція — це природний вияв мобільності 
людини, мотивованої прагненням до 
поліпшення умов свого існування, 
повнішого і надійнішого задоволення 
своїх потреб [1]. Дослідженням про-
блем свободи пересування людини, 
відтворення населення, міграційних 
процесів, правового, політологічно-
го, демографічного, соціального ас-
пектів цих процесів та методів управ-
ління ними в різний час займалися 
такі вітчизняні вчені, як О. Гладуна, 
Т. Гнатюк, Т. Драгунова, О. Іванко-
ва-Стецюк, О. Піскун, І. Прибиткова, 
Ю. Римаренко, У. Садова, П. Шу-
шпанова. Дослідженням людського 
розвитку, насамперед, соціально-де-
мографічних його проблем займала-
ся Е. Лібанова. 

Серед зарубіжних вчених, які 
зробили значний вклад у досліджен-
ня теорії регіональних міграційних 
процесів, потрібно згадати: У. Бе-
ка, В. Зомбарта, Е. Лі, Н. Лумана,  
П. Педерсена, Дж. Равена, О. Старка, 
А. Шюца.

Кількісну оцінку масштабів мі-
граційних потоків у світі здійснюють 
спеціалізовані організації, зокрема — 
Департамент з економічних і соці-
альних питань Організації Об’єдна-
них Націй (Нью-Йорк, США) [2] та 
Інститут міграційної політики (Ва-
шингтон, США) [3]. В Україні ци-
ми питаннями займається Державна 
служба статистики [4]. 

Формулювання мети статті. 
Метою цього дослідження є ґрун-
товний аналіз впливу процесів ви-
мушеної міграції на окремі соціаль-
но-демографічні показники безпеки 
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територій та наступна формалізація 
отриманих результатів на основі ін-
струментарію штучного інтелекту, 
зокрема нейронних мереж.

Виклад основного матеріалу. 
Проте недостатньо вивченими зали-
шаються аспекти впливу процесів 
вимушеної внутрішньої міграції на 
рівень соціально-економічної безпе-
ки регіонів. Насамперед це питан-
ня стосується областей, що мають 
спільні з ними кордони (підкон-
трольні Україні частина Донецької 
та Луганської областей, Харківська,  
Запорізька області), та м. Київ, де 
ВПО бачать більші перспективи 
щодо працевлаштування та рівня 
соціальної захищеності. На підтвер-
дження даної тези наведемо струк-
туру розподілу ВПО між регіонами 
України станом на 13 квітня 2020 р. 
(рис. 1). 

Рівень економічної безпеки кра-
їни характеризується багатьма ін-
дикаторами. Тому на практиці за-
стосовують інтегральні оцінки, які 
описували б зміну рівня економічної 
безпеки країни в динаміці у порів-
нянні з пороговими значеннями. Са-
ме порівняння кількісно оціненого 
рівня економічної безпеки країни з 
пороговими значеннями є основним 

завданням аналізу економічної без-
пеки.

Порогове значення — це гранич-
на величина, недодержання значень 
якої призводить до початку руйнів-
них дій та нерегульованих процесів 
у різних сферах життєдіяльності кра-
їни та її територій, до формування 
дестабілізуючих тенденцій, або, на-
віть, переводить систему в кризовий 
стан.

Для визначення порогових зна-
чень індикаторів зазвичай, вико-
ристовують методи [6–9]:

• функціональних залежностей 
(макро/мікроекономічні аналітич-
ні або статистичні рівняння, методи 
Ахієзера-Гольца, теорії інформації);

• макроекономічних моделей, які 
адекватно відображають наслідки 
впливу дестабілізуючих факторів 
для конкретної країни в поточний 
період часу;

• експертних оцінок; врахуван-
ня оцінок міжнародних організа-
цій (порівняння основних макро- 
економічних показників з порогови-
ми значеннями, що приймаються як 
значення не нижче середньосвіто-
вих);

• оцінки приростів економічно-
го зростання країни за основними 

Усі інші
Запорізька область

Київська область
Дніпропетровська область

Харківська область
місто Київ

Луганська область
Донецька область

Рис. 1. Розподіл ВПо за областями України станом на 13 квітня 2020 р.
              Побудовано автором за даними УВКБ ООН в Україні [5] 
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макроекономічними показниками та 
динамікою їх зміни;

• методи експертної оцінки та  
евристичні методи (“снігової ку-
лі”; аналоговий підхід; калібруван-
ня; бальна оцінка рівня економічної 
безпеки та ранжування територій 
за ступенем загроз на основі аналізу 
фактичних індикаторів економічної 
безпеки);

• метод аналізу і обробки сцена- 
ріїв;

• нелінійної динаміки (Вейвлет- 
аналізу);

• стохастичні (діагностування: 
кластерний аналіз, нечітких множин; 
t-критерію; логістичної регресії, бага-
томірний статистичний аналіз);

• теоретико-ігрові методи;
• методи теорії корисності;
• методи розпізнавання образів;
• законодавчий підхід (встанов-

лення порогових значень на законо-
давчому рівні).

Зазвичай використовують перші 
два методи, інші — лише у випадку 
неможливості їх застосування.

На сьогодні в Україні на законо-
давчому рівні закріплено методичні 
рекомендації до розрахунку рівня 
економічної безпеки країни, що по 
суті реалізовують індикативний під-
хід в оцінюванні вразливості націо-
нальної економіки та в підсумку пе-
редбачають обчислення інтегральної 
оцінки [10]. Порівняно зі скасованою 
методикою від 2007 р. нова розробка 
має низку переваг, а саме [6]:

• визначення вектору граничних 
значень інтегральних показників;

• задання вагових коефіцієнтів 
для розрахунку внеску кожного су-
біндексу в інтегральний показник 
методом головних компонент;

• обґрунтування методу обертан-
ня факторних осей.

Дана методика має кілька відомих 
методологічних та технічних про-
блем при визначенні інтегрального 
показника економічної безпеки [6].

Класичний індикативний метод 
базується на комплексному аналізі 
індикаторів економічної безпеки та 
складається з наступних етапів:

• формування множини індикато-
рів;

• визначення характеристичних 
(оптимальних, порогових та гранич-
них) значень індикаторів;

• нормалізація індикаторів;
• визначення вагових коефіцієн-

тів;
• розрахунок інтегрального індек-

су.
Для адекватного опису динамі-

ки та оцінки соціально-економічної 
безпеки регіону з огляду на військо-
вий конфлікт, який триває на Сході 
країни, потрібно розширити відпо-
відну систему базових показників. 
Визначимо множину індикаторів, що 
дають змогу кількісно оцінити вплив 
процесів вимушеної внутрішньої мі-
грації на стан соціально-демографіч-
ної складової безпеки регіону. Автор 
пропонує використати такі специ-
фічні критерії:

• темп зростання демографічного 
навантаження з початку ООС; 

• темп зростання рівня безробіття 
з початку ООС;

• близькість розташування регіо-
ну до зони ООС;

• темп зростання обсягів грошо-
вих переказів з-за кордону з початку 
ООС.

Проаналізуємо окремо вплив ви-
браних показників на рівень соціаль-
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но-економічної безпеки регіону та їх 
динаміку під впливом процесів ви-
мушеної внутрішньої міграції. 

З точки зору впливу на економі-
ку регіону, зростання навантаження 
населенням похилого віку на праце- 
здатне населення призводить до зни-
ження природного відновлення тру-
дових ресурсів, що є проблемою для 
розвитку суспільного виробництва. 
Якщо частка пенсіонерів у загальній 
чисельності населення зростає, це 
спричиняє потребу у додатковому 
піклуванні про старших людей, при-
зводить до збільшення економічної 
вартості з надання послуг щодо під-
тримки цієї категорії. Задля утри-
мання й обслуговування населення 
похилого віку необхідно збільшува-
ти непродуктивні витрати [11].

За даними УВКБ ООН в Україні 
[5] вікова структура ВПО за регіо-
нами дуже відрізняється. Найвища 
кількість непрацездатного населення 
в структурі ВПО припадає на регіо-
ни, що безпосередньо граничать із  
зоною ООС та сусідні з ними регіо-
ни. Це істотно впливає на рівень де-

мографічного навантаження на еко-
номічно-активне населення та рівень 
соціально-економічної безпеки цих 
регіонів.

Відповідно до визначення Дер-
жавного комітету статистики демо-
графічне навантаження (ДН) — це 
узагальнююча кількісна характерис-
тика вікової структури населення, 
що показує навантаження на сус-
пільство непродуктивним населен-
ням. Демографічне навантаження 
подається у розрахунку на тисячу 
населення, тобто у проміле (‰). Від-
повідно до цього ДН обчислюється 
за формулою:

На підтвердження припущення 
про суттєвий вплив процесів виму-
шеної внутрішньої міграції після 
2014 р. на рівень соціально-економіч-
ної безпеки окремих регіонів побуду-
ємо порівняльну таблицю показника 
загального ДН та порівняємо дина-
міку його зміни протягом періоду 
проведення ООС (таблиця).

Кількість осіб віком 60 років і старше
Кількість населення віком 16–59 років

ДН = .

Порівняння регіонів України за рівнем демографічного навантаження у період  
з 01.01.14–01.01.19 рр.

Регіон, у порядку 
зменшення ДН 

(01.01.14)
ДН (01.01.14) ДН (01.01.19)

Регіон, у порядку 
зменшення ДН 

(01.01.19)

1 2 3 4

Чернігівська 421 489 Луганська

Черкаська 393 480 Донецька

Кіровоградська 385 459 Чернігівська

Донецька 384 425 Черкаська

Вінницька 378 421 Сумська

Полтавська 376 416 Кіровоградська

Сумська 375 415 Запорізька

Луганська 370 403 Полтавська
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1 2 3 4

Хмельницька 365 402 Вінницька

Запорізька 364 399 Хмельницька

Житомирська 355 396 Дніпропетровська

Дніпропетровська 354 385 Харківська

Харківська 346 384 Миколаївська

Миколаївська 338 383 Житомирська

Київська 337 380 Херсонська

Херсонська 334 361 Одеська

Тернопільська 331 357 Київська

Одеська 326 357 Тернопільська

Львівська 306 344 м. Київ

Чернівецька 302 343 Львівська

Івано-Франківська 299 330 Івано-Франківська

м. Київ 295 327 Чернівецька

Волинська 285 314 Волинська

Рівненська 273 303 Рівненська

Закарпатська 258 286 Закарпатська

Джерело: побудовано автором на основі даних [4].

За даними таблиці робимо ви-
сновок, що області, які територі-
ально розташовані у безпосередній 
близькості до зони ООС протягом 
розглянутого періоду мали стрімку 
динаміку до зростання показника 
ДН. Зокрема, максимальний темп 
зростання спостерігається у Луган-
ській (+32,2 %) та Донецькій (+25 %) 
областях, на які припадає більше  
50 % від усієї кількості ВПО. У по-
рівнянні: середній темп приросту 
ДН в країні за цей період становив —  
11,7 %.

Зростання демографічного наван-
таження має несприятливі наслідки, 
що зокрема, призводять до розпиле-
ності капіталовкладень у результаті 
перерозподілу їх з виробничих галу-
зей у соціальну інфраструктуру, зни-

ження рівня заощаджень у результа-
ті збільшення споживання домашніх 
господарств.

Розглянемо наступний з вибра-
них показників: рівень безробіття 
(РБ) серед ВПО. Цілком закономір-
но, що значне зростання кількості 
ВПО призводить до пропорційного 
зростання рівня безробіття в регіоні. 
Аналіз даних щодо рівня безробіття 
за методологією Міжнародної орга-
нізації праці (визначає рівень безро-
біття як відношення (у %) кількості 
безробітних віком від 15 років і стар-
ше до робочої сили зазначеного віку 
або відповідної соціально-демогра-
фічної групи) за регіонами протягом 
періоду проведення ООС вказує на 
значне зростання РБ за регіонами, 
що межують із областю ООС. Зокре-

Закінчення табл.
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ма, безпрецедентне зростання показ-
ника протягом розглянутого періоду 
маємо у Луганській (202 %) та Доне-
цькій областях (59,5 %), при серед-
ньому рівні зростання РБ у 9,5 %, а 
в половині областей спостерігалось 
скорочення РБ.

Третім показником, що потрібно 
врахувати для оцінки впливу проце-
сів вимушеної внутрішньої міграції 
на рівень соціально-економічної без-
пеки регіону, є близькість розташу-
вання (БР) до лінії розмежування, 
до зони ООС. Об’єктивність та необ-
хідність врахування даного показни-
ка є безсумнівною. Проте кількісна 
оцінка територій за віддаленістю від 
лінії розмежування ускладнюється 
відсутністю в міжнародному праві 
чіткої методології щодо визначен-
ня зон збройної напруги в країнах 
із військовим конфліктом [12]. Тож 
у рамках цього дослідження автор 
пропонує експертну оцінку даного 
показника, що визначатиметься в 
балах. Шкала показника БР варію-
ється від 1 до 4 та поставлена від-
повідно до географічної віддалено-
сті регіонів від лінії розмежування 
від максимального значення — для  
регіонів, що безпосередньо межують 
із зоною ООС (Донецька та Луган-
ська області) до мінімального – ре-
гіони, що значно віддалені від цієї  
зони. Рівень БР рівний 3 мають  
області, що межують з регіонами із 
рівнем БР рівний 4 (Дніпропетров-
ська, Запорізька, Харківська); БР 
рівний 2 для областей сусідніх із 
даними (Кіровоградська, Миколаїв-
ська, Полтавська, Сумська, Херсон-
ська) та БР рівний 1 для усіх інших.

Останній показник, що пропонує 
врахувати автор у процесі кластерно-

го аналізу динаміки окремих показ-
ників соціально-економічної безпеки 
регіонів під впливом вимушеної мі-
грації ВПО є темп зростання обся-
гів грошових переказів з-за кордону 
(ОГП). Це єдиний з вибраних показ-
ників, що відображає позитивний 
вплив процесів вимушеної міграції 
ВПО на безпеку регіонів.

Реалії сьогодення показують, що в 
умовах зниження інвестиційної при-
вабливості, а також військово-полі-
тичного конфлікту, зростання обся-
гів грошових переказів та інвестиції 
ВПО, які змушені працювати за кор-
доном, можуть стати стабільним і 
довгостроковим ресурсом розвитку 
економіки регіонів [13].

Наявні дані Національного банку 
України дають можливість дослідити 
регіональний розподіл тільки части-
ни грошових переказів в Україну, які 
надходять через міжнародні платіж-
ні системи (Western Union, “Золо-
тая корона”, MoneyGram тощо). Тож 
дане дослідження обмежується саме 
офіційними статистичним даними 
та не робитиме припущень щодо об-
сягів грошових переказів іншими 
каналами надходжень. Такий підхід 
дасть змогу сформувати статистичну 
вибірку для побудови математичної 
моделі, що відповідає принципам по-
рівнюваності.

На основі аналізу наявної статис-
тичної інформації бачимо тенден-
цію до зростання показника ОГП у 
регіонах, на які припадає більшість 
чисельності ВПО. Важливе виклю-
чення становлять Донецька та Лу-
ганська області. У них спостеріга-
ється зниження надходжень ОГП, а 
отже, відсутність позитивного ефек-
ту від процесів вимушеної внутріш-
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ньої міграції за даним показником. 
Це пояснюється найвищими рівнями 
ДН у регіонах, де більше половини 
ВПО складають пенсіонери. І, на-
впаки, більшість економічно актив-
ного населення з числа ВПО було 
зареєстровано у м. Київ, де протя-
гом розглянутого періоду відбулося 
зростання ОГП на 309 %.

Зробимо узагальнення отрима-
них даних. На основі статистичної 
інформації щодо динаміки вибраних 
показників проведемо кластерний 
аналіз їх впливу на рівень соціаль-
но-економічної безпеки регіонів на 
основі нейронної мережі типу карти 
Кохонена. Карта Кохонена реалізує 
один з методів кластерного аналізу 
[14].

Дана нейронна мережа являє со-
бою один шар нейронів, організова-
ний у вигляді двомірної матриці. Це 
дає можливість отримати візуальне 
зображення багатомірних вхідних 

даних. Карта Кохонена дає змогу 
здійснити кластеризацію об’єктів  
дослідження та проводити подаль-
ший аналіз ваг нейронів та розподіл 
прикладів за кластерами.

За результатами моделювання 
автором отримано карту Кохонена, 
що розділяє вибірку з 25 елементів  
(24 області та м. Київ) на кластери 
відповідно до рівня вибраних по-
казників, що характеризують окремі 
аспекти впливу процесів вимушеної 
внутрішньої міграції на рівень соці-
ально-економічної безпеки регіонів 
(рис. 2) [15]. 

Проаналізуємо отримані резуль-
тати. Області України розподіли- 
лись за кластерами відповідно до  
значень вибраних показників на 
01.01.2014 року наступним чином:

• кластер 1: Закарпатська, Запо-
різька, Івано-Франківська, Київська, 
Миколаївська, Сумська, Тернопіль-
ська;

Рис. 2. Зліва на право: карта Кохонена, отримана у результаті моделювання 
розподілу регіонів України за окремими показниками соціально-економічної 

безпеки за даними на 01.01.2014 р.; за даними на 01.01.2019 р.
Джерело: побудовано автором.
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• кластер 2: Волинська, Рівнен-
ська, Херсонська, Хмельницька, Чер-
каська, Чернівецька;

• кластер 3: Дніпропетровська, 
Донецька, Львівська, Луганська, 
Одеська, Харківська;

• кластер 4: Кіровоградська, Чер-
нігівська;

• кластер 5: м. Київ;
• кластер 6: Вінницька, Житомир-

ська, Полтавська.
Розглянемо отримані кластери 

відповідно до вибраних показників 
соціально-економічної безпеки та 
порівняємо зміну в кластерній струк-
турі навчальної вибірки під впливом 
процесів вимушеної внутрішньої мі-
грації (рис. 2).

Найвищий рівень безпеки за  
вибраними показниками на 
01.01.2014 р. спостерігався у м. Київ 
(кластер 1), Дніпропетровській, До-
нецькій, Львівській, Луганській, 
Одеській та Харківській областях 
(кластер 3). Їм були притаманні 
поєднання найнижчих та середніх 
значень показників демографічного 
навантаження, рівня безробіття та 
обсягів грошових переказів. Такий 
результат є цілком обґрунтованим — 
ядро кластеру 3 складають історич-
но сформовані індустріальні регіо-
ни України, а м. Київ — фінансово- 
адміністративний центр країни з 
усіма відповідними перевагами та  
можливостями.

Стабільним рівнем безпеки ха-
рактеризується кластер 1 — він є 
найбільшим за розміром і включає 
області з невисоким рівнем безробіт-
тя, демографічного навантаження на 
економічно активне населення та ви-
сокими значеннями показника ОГП, 
що значно перевищують відповідні 

потоки іноземних інвестицій у ре- 
гіони.

Трохи гірші значення досліджу-
ваних показників відповідають клас-
теру 2. Рівень безпеки областей, що 
увійшли до нього, за вибраними по-
казниками автором визначається як 
нижчий за середній.

Найгірше становище НД, РБ та 
ОГП були характерні на 01.01.2014 р. 
для Вінницької, Житомирської, Пол-
тавської (кластер 6), Кіровоградської 
та Чернігівської областей (кластер 
4). Останні дві мають найгірші зна-
чення показників, а отже, і рівень 
соціально-економічної безпеки ви-
значений автором як “небезпечний”. 
Рівень соціально-економічної безпе-
ки регіонів кластеру 6 був загрозли-
вим.

Під впливом процесів вимушеної 
внутрішньої міграції в кластерній 
структурі навчальної вибірки від-
булися зміни. Тож області України 
розподілились за кластерами від- 
повідно до значень вибраних показ-
ників на 01.01.2019 р. таким чином:

• кластер 1: Вінницька, Житомир-
ська, Закарпатська, Рівненська, Тер-
нопільська, Хмельницька, Черкась-
ка, Чернівецька;

• кластер 2: Івано-Франківська, 
Київська, Львівська, Миколаївська, 
Одеська, Херсонська;

• кластер 3: Волинська, Кірово-
градська, Полтавська, Сумська, Чер-
нігівська;

• кластер 4: Донецька, Луганська;
• кластер 5: м. Київ;
• кластер 6: Запорізька, Дніпропе-

тровська, Харківська.
Небезпечний рівень соціально- 

економічної безпеки за вибраною 
сукупністю показників мають До-
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нецька та Луганська області — клас-
тер 4. З початку військової агресії 
на сході, що спричинив значний по-
тік ВПО до цих регіонів, їх статус з 
“найвищого рівня безпеки” змінився 
на “небезпечний”. Висока частка в 
структурі ВПО населення непраце- 
здатного віку спричинило катастро-
фічне зростання показників демо-
графічного навантаження та рівня 
безробіття в областях. Натомість не 
відбулось зростання обсягів грошо-
вих переказів, позитивна динаміка 
яких також напряму залежить від 
кількості економічно активного на-
селення в регіоні. Крім того, області 
безпосередньо граничать із зоною 
ООС, що відповідно до запропоно-
ваного алгоритму надає територіям 
найвищі значення показника БР та 
відображає додаткові ризики, пов’я-
зані з цим.

Відповідно до отриманого розпо-
ділу загрозливим залишається рівень 
безпеки у Волинській, Кіровоград-
ській, Полтавській, Сумській та Чер-
нігівській областях.

Під впливом процесів вимушеної 
внутрішньої міграції показники де-
мографічного навантаження, рівня 
безробіття значно зросли у Запорізь-
кій, Дніпропетровській та Харків-
ській областях. Крім того, РБ рівний 
3 для цих областей. Через це навчена 
нейронна мережа віднесла їх до од-
ного кластера. Проте рівень соціаль-
но-економічної безпеки цих регіонів 
залишається вищим за середній, зо-
крема через зростання потоків гро-
шових переказів та невисокого рів-
ня безробіття. Отримані результати 
дозволяють зробити висновок, що 
незважаючи на близькість розташу-
вання до лінії розмежування, значна 

кількість ВПО не привела до ката-
строфічного зниження рівня соціаль-
но-економічної безпеки. Однією з 
причин є відмінність у демографіч-
ній структурі ВПО. Порівняно з До-
нецькою та Луганською областями 
регіони 6 кластеру співвідношення 
між особами працездатного та пен-
сійного віку становить 80–90 % (8– 
9 осіб працездатного віку на 10 пен-
сіонерів), у той час як у 4 кластері 
аналогічний показник дорівнює 24 % 
(Донецька область) та 17 % (Луган-
ська область).

Найвищий рівень безпеки має 
кластер 5. Він складається з одно-
го елемента навчальної вибірки —  
м. Києва. Хоч статус найбільш без-
печного регіону за вибраною систе-
мою показників формально не змі-
нився, на прикладі м. Київ можна 
спостерігати позитивний ефект від 
потоку ВПО з 2014 р. Причиною 
цього знову є демографічна струк-
тура: наведене раніше співвідношен-
ня між особами працездатного віку 
та пенсіонерами у ВПО становить  
231 %. Це означає, що на одного пен-
сіонера приходиться дві особи пра-
цездатного віку. Як наслідок, більше 
ніж у три рази зросли обсяги грошо-
вих потоків від мігрантів, невисокий 
рівень безробіття та демографічного 
навантаження.

Кластери 1 і 2 характеризуються 
середнім та високим рівнем соціаль-
но-економічної безпеки за вибрани-
ми показниками.

На основі узагальнених характе-
ристик у вигляді середніх значень 
ознак всередині кожного з шести 
кластерів автором було побудова-
но діаграму розсіювання у системі 
координат “рівень безробіття-демо-
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графічне навантаження”, що наочно 
демонструє складову соціально-де-
мографічної безпеки кожної групи. 
Розмір елемента на діаграмі відпові-
дає середньому обсягу грошових пе-
реказів у кластері. Стрілкою вказано 
вектор погіршення рівня соціаль-
но-демографічної складової безпеки 
регіонів, що складають відповідний 
кластер (рис. 3).

Отримані усереднені значення по-
казників рівня безробіття, демогра-
фічного навантаження, обсяг грошо-
вих переказів мігрантів та близькість 
розташування до лінії розмежування 
підтверджують отримані автором ви-
сновки щодо впливу процесів виму-
шеної внутрішньої міграції на окремі 
аспекти рівня соціально-демографіч-
ної безпеки регіонів.

Ситуація на сході країни вима-
гає додаткових досліджень концеп-
туального підходу до оцінки рівня 
економічної безпеки регіонів. У 

світлі цих подій стає зрозумілим, що 
адекватне управління безпекою еко-
номіки регіонів неможливе без вра-
хування ризиків значних коливань в 
окремих її показниках під впливом 
процесів вимушеної внутрішньої мі-
грації.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. У результаті про-
веденого дослідження автором було 
побудовано нейронну мережу типу 
карти Кохонена. Модель розподіли-
ла навчальну вибірку з 25 регіонів 
(24 області та м. Київ) на шість клас-
терів за рівнем чотирьох показників 
соціально-демогрфічної безпеки. Це 
дало змогу оцінити вплив процесів 
вимушеної внутрішньої міграції на 
деякі аспекти соціально-економічної 
безпеки регіонів. Зокрема, на основі 
отриманої карти Кохонена показано, 
що Донецька та Луганська області, 
які безпосередньо межують із зоною 
ООС, мали катастрофічне зростан-

Рис. 3. Діаграма розсіювання узагальнених характеристик окремих  
показників соціально-економічної безпеки регіонів по кластерах  

карти Кохонена за даними 2019 р.
          Джерело: побудовано автором.
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ня демографічного навантаження та 
рівня безробіття протягом досліджу-
ваного періоду. Також у кілька разів 
скоротились обсяги грошових пе-
реказів мігрантів. Рівень соціально- 
економічної безпеки регіонів клас-
теру 6 за вибраними показниками 
був визначений як небезпечний. На 
противагу у м. Київ, що має значні 
обсяги прибуття ВПО, зафіксовано 
зростання рівня соціально-економіч-
ної безпеки за вибраними показни-
ками. Це пов’язано з демографічною 
структурою ВПО регіону. Співвід-
ношення між особами працездатного 
віку та пенсіонерами у ВПО стано-
вить 231 %. Як наслідок, більше ніж 
у три рази зросли обсяги грошових 
потоків від мігрантів, невисокий рі-
вень безробіття та демографічного 
навантаження.

Стабільно високим протягом роз-
глянутого періоду залишається рі-
вень безпеки областей, що межують з 
Донецькою та Луганською. У них не 
зафіксовано катастрофічного впли-
ву процесів вимушеної внутрішньої 
міграції, проте існувало зростання 
показника демографічного наванта-
ження.

Отримані результати можуть бу-
ти використані для формування ре-
гіональної соціально-економічної 
політики і відповідної національної 
демографічної та міграційної полі-
тики. 

Процес кластерного аналізу та 
запропонована система показників 
дають можливіть здійснювати по-
стійний моніторинг та оцінку впли-
ву процесів вимушеної внутрішньої  
міграції на окремі аспекти соці- 
ально-економічної безпеки регіо- 
нів.
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РоЗРоБКА  моДЕЛЕЙ   
РоЗВИтКУ  ІНВЕстИЦІЙНоЇ  ДІЯЛЬНостІ   
В  ЖИтЛоВомУ БУДІВНИЦтВІ  В  УКРАЇНІ

Анотація. На сьогодні житлове будівництво в України знаходиться у 
стані спаду, але можемо зазначити, що ця діяльність має значний потенціал 
для подальшого свого розвитку. В країні існує багато чинників, які сприя- 
ють цьому: стійкий попит на продукцію житлового будівництва, наявні при-
родні ресурси, кваліфікована робоча сила та накопичений науковий потен-
ціал. Гальмують процеси розвитку будівельної галузі нестабільна фінансо-
во-економічна ситуація в країні, недосконале законодавство, що регулює 
здійснення житлового будівництва, недостатнє фінансове та інформаційне 
забезпечення будівельного процесу, недосконале державне регулювання  
процесами розвитку житлового будівництва. 

Удосконаленням фінансування житлового будівництва та важли-
вим елементом соціально-економічного розвитку на сучасному етапі для  
України є реконструкція житлового фонду, що проявляється через де-
які причини: необхідність збільшення можливостей для доступності  
житла, поліпшення самих умов житлового фонду, забезпечення достатньої 
кількості житла та державна підтримки. Через обмеженість бюджетних  
ресурсів та переорієнтацію пріоритетів у фінансуванні на військові ви- 
трати необхідно створити механізм, який би поєднав зусилля держави  
та приватного сектору з фінансування житлового будівництва та рекон-
струкції. 

На даний час в Україні питання фінансової підтримки як для  
будівництва нового житла, так і для реконструкції існуючого житлового 
фонду залишається актуальним. Особливо терміновим та актуальним є пи-
тання модернізації житлового фонду, оскільки у 60–80-х роках минулого 
століття було побудовано понад 86 тис. висотних будинків. Ця проблема 
набула додаткової актуальності у зв’язку з розширенням мережі ОСББ. Не 
можна не зазначити, що у більшості регіонів значною є частка житлового 
фонду із закінченим терміном експлуатації, яка знаходиться в аварійному 
стані.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, житлове будівництво, інвести-
ційні взаємовідносини, інвестиційний капітал.
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РАЗРАБОТКА  МОДЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  ЖИЛИЩНОМ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  В  УКРАИНЕ

Аннотация. На сегодня жилищное строительство в Украине находится 
в состоянии спада, но можем отметить, что эта деятельность имеет значи-
тельный потенциал для дальнейшего своего развития. В стране существует 
много факторов, которые способствуют этому: устойчивый спрос на про-
дукцию жилищного строительства, имеющиеся природные ресурсы, квали-
фицированная рабочая сила и накопленный научный потенциал. Тормозят 
процессы развития строительной отрасли нестабильная финансово-эконо-
мическая ситуация в стране, несовершенное законодательство, регулирую-
щее осуществление жилищного строительства, недостаточное финансовое и 
информационное обеспечение строительного процесса, несовершенное го-
сударственное регулирование процессами развития жилищного строитель-
ства.

Совершенствованием финансирования жилищного строительства и важ-
ным элементом социально-экономического развития на современном этапе 
для Украины является реконструкция жилого фонда, что проявляется по 
ряду причин: необходимость увеличения возможностей для доступности 
жилья, улучшения самих условий жилищного фонда, обеспечения достаточ-
ного количества жилья и государственной поддержки. Из-за ограниченно-
сти бюджетных ресурсов и переориентации приоритетов в финансировании 
на военные расходы необходимо создать механизм, который бы объединил 
усилия государства и частного сектора по финансированию жилищного 
строительства и реконструкции.

В настоящее время в Украине вопрос финансовой поддержки как для 
строительства нового жилья, так и для реконструкции существующего жи-
лого фонда остается актуальным. Особенно срочным и актуальным явля-
ется вопрос модернизации жилищного фонда, поскольку в 60–80-х годах 
прошлого века было построено более 86 тыс. высотных домов. Эта пробле-
ма приобрела дополнительную актуальность в связи с расширением сети  
ОСМД. Нельзя не отметить, что в большинстве регионов значительна доля 
жилищного фонда с истекшим сроком эксплуатации и той, которая находит-
ся в аварийном состоянии. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, жилищное строитель-
ство, инвестиционные взаимоотношения, инвестиционный капитал.

FORMATION  OF  MODELS  OF  INVESTMENT  ACTIVITY 
DEVELOPMENT  IN  HOUSING  IN  UKRAINE 

Abstracts. Today, housing construction in Ukraine is in decline, but we can 
note that this activity has significant potential for further development. Many 
factors in the country contribute to this: the steady demand for housing prod-
ucts, available natural resources, skilled labor, and accumulated scientific poten-
tial. The processes of development of the construction industry are hampered by 
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the unstable financial and economic situation in the country, imperfect legislation 
governing the implementation of housing construction, insufficient financial and 
information support of the construction process, and imperfect state regulation of 
housing development processes.

Improving housing finance and an important element of socio-economic deve- 
lopment at the present stage for Ukraine is the reconstruction of housing, which 
is manifested for several reasons: the need to increase opportunities for housing 
affordability, improve housing conditions, provide adequate housing and govern-
ment support. Due to limited budgetary resources and a reorientation of priorities 
in funding for military expenditures, it is necessary to create a mechanism that 
would combine the efforts of the state and the private sector to finance housing 
construction and reconstruction.

Currently, in Ukraine, the issue of financial support for the construction of new 
housing and the reconstruction of existing housing remains relevant. The issue 
of housing modernization remains especially urgent and relevant, as more than 
86,000 high-rise buildings of the last century were built in the 1960s and 1980s. 
This problem has become even more relevant due to the expansion of the network 
of the condominium associations. It should be noted that in most regions there is a 
significant share of housing stock that has expired and is in emergency conditions.

Keywords: investment activity, housing construction, investment relations, 
investment capital.

Постановка проблеми. Забезпе-
чення виходу української будівель-
ної галузі з кризових умов господар-
ської діяльності та формування його 
довгострокового розвитку можливе 
за умови впровадження та активно-
го державного регулювання нових 
форм інвестиційних відносин між 
підприємствами, організаціями різ-
них видів економічної діяльності, 
органами влади і громадськістю, нау-
ково-освітніми установами (мереже-
вими організаціями).

Під новими формами інвестицій-
них взаємовідносин у  житловому бу-
дівництві слід розуміти такий процес 
розвитку інвестиційної діяльності та 
міжнародного співробітництва країн, 
в якому результатом є максималь-
на інтеграція економічних систем, 

вільне переміщення товарів, робіт, 
послуг, інтелектуального капіталу, 
зростання обсягів зовнішньоторго-
вельних потоків (експортно-імпорт-
них операцій, прямих іноземних ін-
вестицій), не порушуючи, при цьому, 
національну ідентичність країни та 
підвищуючи, в цілому, життєвий рі-
вень населення.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Сучасні особливос-
ті інвестування та розвитку інвести-
ційної діяльності у сфері житлового 
будівництва в своїх працях висвіт-
лювали М. Вознюк, М. Садов’як,  
Т. Майорова, Г. Мазур, В. Гурков-
ський, О. Непомнящий, Є. Романен-
ко та ін.

Мета статті. Метою статті є роз-
робка концептуально-інвестиційної 
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державної моделі формування жит-
лового фонду.

Виклад основного матеріалу. У 
ринкових умовах житловий фонд 
є об’єктом довгострокової інвести-
ційної діяльності через те, що для 
нього характерний тривалий процес 
реалізації та експлуатації, і, відпо-
відно, такий фонд потребує значних 
капітальних вкладень на всіх етапах 
його розвитку, а отже, і правиль-
ного інвестиційного забезпечення. 
Інвестиційне забезпечення є доволі 
складним та всеохоплюючим проце-
сом, оскільки у ролі його учасників 
виступають державні органи влади 
та органи місцевого самоврядування, 
фінансово-кредитні організації, юри-
дичні та фізичні особи, посередниць-
кі структури, фондові біржі, спеціалі-
зовані фонди тощо.

Практика та досвід показує, що 
накопичення інвестиційних ресурсів 
може бути сформоване шляхом от-
римання кредитів, видачі іпотечних 
облігацій, залучення коштів від гро-
мадян, корпоративних структур, дер-
жави, місцевих громад тощо. Тобто 
джерела формування інвестиційно-
го капіталу досить різноманітні, але  
його мета чітко визначена, оскіль-
ки вона спрямована на формування 
житлового фонду [1].

Для подолання існуючих проблем 
у галузі житлового будівництва по-
трібним є ефективне державне ре-
гулювання  та підтримка. Тож, для 
підвищення ефективності процесів 
будівництва житла в Україні необ-
хідно вжити наступних заходів:

• вдосконалення нормативно-пра-
вового забезпечення житлового бу-
дівництва, насамперед, у сфері здійс-
нення фінансування будівництва;

• вдосконалення механізму реа-
лізації державних цільових програм 
щодо забезпечення населення до-
ступним житлом, державна підтрим-
ка інвестиційних проектів;

• розвиток житлових іпотечних 
кредитів та державна підтримка ко-
мерційних банків, які пропонують 
іпотечні програми;

• зменшення відсоткових ставок 
та полегшення доступу до кредитних 
ресурсів;

• одержання забудовниками соці-
ального житла податкових звільнень;

• усунення бюрократичних пе-
репон та скорочення термінів уз-
годження дозвільної документації.

Але не можна не відмітити, що 
розвиток житлового будівництва 
залежить від економічної та соці-
альної стабільності в країни. Тому 
державна політика має бути спря-
мована, насамперед, на скорочення 
інфляції, відновлення економічного 
зростання, стабілізацію грошового 
обігу, зменшення дефіциту бюдже-
ту, зміцнення національної валюти, 
підвищення добробуту населення [2,  
с. 320].

На сучасному етапі розвитку 
країни безсумнівною є важливість 
впливу інновацій на ріст економіч-
них показників країни. Необхідність 
переходу України на сучасну іннова-
ційну модель економічного розвитку 
визначена на державному рівні, що 
дасть можливість не лише стабілізу-
вати рівень розвитку національної 
економіки, а й підвищити експорт-
ний потенціал країни, розв’язати 
ряд соціальних проблем суспільства, 
сприятиме дотримуванню міжна-
родних екологічних стандартів у 
виробництві, надаючи національно-
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му виробнику статусу конкуренто-
спроможності на світовому ринку. 
На сьогоднішній день, враховуючи 
посилення інформатизації вироб-
ництва у світі, уряд України обрав 
шлях цифрової трансформації з ме-
тою стимулювання економіки країни 
та залучення інвестицій у найбільш 
перспективних сферах, у тому числі 
і в будівництві [3].

Надійна інвестиційна політи-
ка в галузі будівництва (на основі 
залучення широкого кола джерел 
інвестицій) є сукупністю економі-
ко-правових відносин з приводу дер-
жавного регулювання та параме-
трами інвестиційного процесу, яка 
за допомогою фінансових важелів 
сприятиме розвитку державного ви-
робництва в Україні та формуванню 
майбутньої моделі економіки після 
виходу із кризи [4]. Також хотілося 
б відзначити той факт, що в умовах 
економічної нестабільності стає ак-
туальним розширення джерел фінан-
сування інвестиційних проектів (змі-
шане фінансування), впровадженя 
системи страхового інвестування, ад-
же останнє впливає на розвиток бага-
тьох інших сфер народного господар-
ства та виступає одним із показників 
динаміки розвитку національної еко-
номіки загалом [5].

У сучасних умовах існує необхід-
ність перегляду оновленої держав-
ної моделі житлового забезпечення 
на основі виокремлення ключових 
джерел інвестицій у житлове будів-
ництво. Вказана модель повинна 
бути орієнтована на стратегічне ви-
рішення житлових проблем україн-
ського населення та спрямована на 
підвищення якості життя з точки 
зору забезпечення ресурсо-екологіч-

ного житла нового типу. Беручи до 
уваги, що рівень забезпечення жит-
лом для громадян України є низь-
ким та не відповідає європейським 
стандартам, надзвичайно важливо, 
щоб у державі були ствoрені умови 
для реалізації кoнституційнoгo пра-
ва грoмадян на житло. Це вимагає 
вивчення ефективних механізмів ін-
вестування для забезпечення фoрму-
вання житлoвoгo фoнду, які б давали 
змoгу пересічним грoмадянам oтри-
мати мoжливість придбання житла 
на прийнятних умoвах.

Тенденції, які простежуються у 
житловій політиці в Україні за ос-
танні роки, вказують на те, що житло 
для переважної більшості громадян 
України залишається недоступним.

Ринкові механізми, впроваджені у 
сфері будівництва та перерозподілу 
житла в умовах, які склалися в Укра-
їні, не спрацьовують. Найбільш по-
ширений у світовій практиці інстру- 
мент підвищення доступності жит- 
ла — іпотечне кредитування також 
виявляє свою неефективність [6].

У сучасних умовах доходи “серед-
ньої” сім’ї щонайменше у два рази 
менші, ніж ті, які потрібні для отри-
мання іпотечного кредиту. Тобто іс-
нуюча в Україні модель житлового 
іпотечного кредитування на основі 
банківської системи орієнтована на 
високодохідні групи громадян з до-
ходами в два і більше разів вищими, 
ніж середні. Певна незначна тенден-
ція до підвищення індексу доступно-
сті житла, яка спостерігалася у 2010–
2011 рр., закінчилася його суттєвим 
зниженням у 2014–2017 рр., в основ-
ному за рахунок значної девальвації 
гривні. Щоб отримати житловий іпо-
течний кредит у 2018 р. доходи мали 
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бути більше ніж у 2,5 раза вищими, 
ніж середні. Отже, ринкові механіз-
ми не в змозі забезпечити суттєвих 
зрушень у вирішенні житлової про-
блеми в Україні [7].

За таких умов логічно, щоб ініціа-
тиву в зменшенні гостроти житлової 
проблеми взяла на себе держава.

Активність держави може прояв-
лятися у двох напрямах: 

1) держава може виступати як 
суб’єкт будівництва, збільшуючи об-
сяг збудованого житла, і розподіляти 
його серед тих категорій громадян, 
які найбільше його потребують; 

2) держава може реалізовувати 
певні програми, спрямовані на сти-
мулювання залучення коштів насе-
лення у сферу будівництва житла 
та його перерозподілу з подальшим  
його придбанням.

Щодо першого із зазначених на-
прямів, то потрібно відзначити, що 
активність держави як субєкта жит-
лового будівництва є надзвичайно 
низькою.

Обсяги житла, введеного за раху-
нок коштів Державного бюджету в 
2016 р. зменшилися в порівнянні з 
2015 р. у 2,7 раза і досягли майже ну-
льової позначки — 0,03 % від загаль-
ного обсягу житла, введеного в екс-
плуатацію в Україні. Таким чином, у 
2015–2016 рр. держава суттєво змен-
шила обсяги прямого фінансування 
будівництва житла навіть у порів-
нянні з тими незначними коштами, 
які виділялися на зазначені цілі рані-
ше. Отже, перехід до ринкової моделі 
розвитку призвів до того, що держава 
фактично перестала бути суб’єктом 
житлового будівництва.

Щодо другого з напрямів актив-
ності держави у вирішенні житлової 

проблеми відзначимо, що фактично 
самоусунувшись від будівництва но-
вого житла, держава не створила діє-
вих інструментів для стимулювання 
попиту населення [8].

Особливо слід зазначити, що ті  
категорії громадян України, які по-
требують надання їм соціального 
житла, практично позбавлені прав на 
його отримання, бо в Україні відсут-
ні механізми будівництва соціально-
го житла.

Щоб запровадити в Україні ефек-
тивну соціально-орієнтовану житло-
ву політику, що створить умови для 
реальних соціальних й економічних 
покращень життя для мільйонів гро-
мадян, нами напрацьовані наступ-
ні пропозиції щодо розробки нової 
стратегії житлової політики в Укра-
їні.

З метою ефективного забезпечен-
ня житлом громадян України, які по-
требують державної підтримки для 
вирішення житлової проблеми із за-
лученням фінансування з держаного 
та місцевих бюджетів, а також з поза-
бюджетних джерел, урядом України 
має бути розроблена та затверджена 
нова єдина Державна житлова про-
грама.

Категорії громадян, для яких дер-
жава виділяє кошти на вирішення 
їх житлової проблеми у рамках Дер-
жавної житлової програми, визна-
чаються новим Житловим кодексом 
України та законами України.

Для окремих категорії громадян 
(інваліди та учасники АТО, вимуше-
ні переселенці, військовослужбовці, 
молодь, соціально незахищені гро-
мадяни та інші, встановлені закона-
ми України категорії громадян) у 
Державній житловій програмі мають 
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бути передбачені відповідні підпро-
грами [9].

У рамках Державної житлової 
програми з метою запровадження 
політики децентралізації відповідно 
до законодавства України та рішень 
відповідних рад мають бути прийня-
ті нові регіональні та місцеві жит-
лові програми. Крім того, здатність 
будівельної компанії до інновацій 
значною мірою залежить від прибут-
ковості самого підприємства, наяв-
ності власних фінансових ресурсів та 
можливості використання залучених 
коштів [10].

Знання, навички, кваліфікація, 
досвід та творчі здібності працівни-
ків також важливі для забезпечення 
інноваційного розвитку будівельної 
компанії. Тому для успішної реаліза-
ції державної політики розвитку під-
приємства необхідно створити ефек-
тивну систему розвитку персоналу 
підприємства, зокрема своєчасне та 
ефективне навчання та підвищення їх 
кваліфікації. Таким чином, розвиток 
будівельної компанії вимагає навчан-
ня співробітників для виконання но-
вих функцій, зайняття нових посад, 
вирішення нових завдань [11].

Разом з цим вітчизняні будівель-
ні підприємства повинні достатню 
увагу приділяти удосконаленню сис-
теми менеджменту організації, особ- 
ливо підвищенню ефективності вза-
ємодії всіх учасників будівельного 
процесу, що сприятиме скороченню 
термінів будівництва.

Таким чином, використання су-
часних технологій, висока продук-
тивність, а також ефективна система 
державного регулювання є ключо-
вими чинниками успіху будівельних 
компаній.

Запровадження нової житлової 
політики створить механізми для ре-
ального вирішення житлової пробле-
ми найбільш соціально незахищених 
верств громадян України, що суттєво 
покращить соціальне самопочуття 
громадян України та рівень довіри 
до влади.

Як результат реалізації нової 
стратегії прогнозується збільшення 
обсягів житлового будівництва до  
14 млн кв. м у 2020 р. і до 20 млн  
кв. м у 2025 р.

Щорічно додатково будуть покра-
щувати свої житлові умови десят-
ки тисяч громадян, Україна щороку 
буде отримувати багатомільярдний 
додатковий приріст ВВП, а додаткові 
надходження податків до бюджетів 
всіх рівнів складуть також мільярди 
гривень.

Створення Державної житлової 
корпорації стане першим кроком для 
запровадження в Україні сучасної, 
соціально орієнтованої житлової по-
літики.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Узагальнюючи  
сказане, можемо зробити висновок, 
що в умовах соціально-економічної 
нестабільності надзвичайно тяж-
ко будувати і реалізовувати бiзнec,  
формувати інвестиційні процеси.  
Основним завданням є пошук та 
впровадження спеціальних механіз-
мів та інструментів щодо реалізації 
інвестиційної діяльності у житлово-
му будівництві та державне фінан- 
сування, підвищення рівня доступ-
ності земельних ділянок для за- 
будовників, зниження бюрокра-
тичності процедур отримання доз-
волів на будівництво та боротьбу з 
корупцією. 
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Звичайно, розробок та наукових 
досліджень потребують питання вдо-
сконалення механізмів фінансування 
житлового будівництва, покращення 
економічної ситуації в країні, стабілі-
зація грошової одиниці, покращення 
рівня життя, а також збільшення за-
робітної плати, пенсій тощо, що сво-
єю чергою, забезпечить соціально- 
економічну стабільність в країні.

Отже, для формування активної 
моделі інвестиційної політики про-
понується створити інвестиційну 
структуру, яка включатиме інвес-
тиційний комітет, інформаційний 
центр, уповноважені страхові орга-
нізації, уповноважені банки, консал-
тингові фірми, інвестиційні фонди, 
інвестиційні компанії, консалтингові 
компанії. На початковому етапі не-
обхідно розробити систему гарантій 
та захист інвестицій для залучення 
їх до регіону, встановити в законо-
давчій процедурі систему оцінки 
інвестиційних проектів; визначити 
та диференціювати повноваження 
у сфері формування регіональної 
інвестиційної політики інвестицій-
ними інститутами; систематизувати 
контроль за інвестиційними захода-
ми та встановити систему санкцій за 
порушення інвестиційного законо-
давства.
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ІНстРУмЕНтИ  ЕКоЛоГІЧНоГо  мЕНЕДЖмЕНтУ 
В  КоНтЕКстІ  РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНоЇ  ЕКоЛоГІЧНоЇ  ПоЛІтИКИ   
НА  РЕГІоНАЛЬНомУ  РІВНІ

Анотація. Розглянуто інструменти екологічного менеджменту в контек-
сті реалізації державної екологічної політики і сталого розвитку регіонів. 
Державна екологічна політика — це діяльність органів державної влади, 
спрямована на формування та розвиток екологічного виробництва/спожи-
вання та екологічної культури життєдіяльності людини. Для реалізації  ре-
гіональної екологічної політики  використовуються такі механізми: законо-
давчо-правовий, управлінський, економічний, громадсько-просвітницький.
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Визначено, що екологічний менеджмент є складовою загальної системи 
екологічного управління, системою ринкового управління довкіллям, функ-
ціонує на територіальному ієрархічному рівні в рамках глобальної еколо-
гічної політики, держави в цілому, регіону, окремої території (місто, сели-
ще, окрема природна зона), корпорації, підприємств у сферах з ринковими 
відносинами. Екологічний менеджмент на рівні держави являє собою дер-
жавну систему управління, яка спрямована на створення правових норм та 
засад з охорони навколишнього середовища, забезпечення формування у на-
селення свідомості щодо раціонального використання природніх ресурсів, 
підтримку екологічних інноваційних та технологічних проектів. Виділено 
наступні групи інструментів екологічного мененджменту, які регулюються 
національним екологічним законодавством та імплементованими міжнарод-
ними угодами і конвенціями: перша група пов’язана із системою міжнарод-
них і державних екологічних стандартів ISO та ДСТУ (екологічний аудит, 
екологічна сертифікація, екологічне маркування), друга група представляє 
системну оцінку екологічного стану навколишнього середовища і впливу 
техногенного фактора (стратегічна екологічна оцінка, екологічний моніто-
ринг, оцінка впливу на довкілля), третя група пов’язана із екологічним роз-
витком регіону, територій, підприємств (екологічний маркетинг).

Ключові слова: екологічна політика, екологічний менеджмент, еколо-
гічний аудит, екологічна сертифікація, екологічне маркування, стратегічна 
екологічна оцінка, екологічний моніторинг, оцінка впливу на довкілля, еко-
логічний маркетинг.

ИНСТРУМЕНТЫ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  МЕНЕДЖМЕНТА  
В  КОНТЕКСТЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ  НА   РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Аннотация. Рассмотрены инструменты экологического менеджмента в 
контексте реализации государственной экологической политики и устой-
чивого развития регионов. Государственная экологическая политика — это 
деятельность органов государственной власти, направленная на формирова-
ние и развитие экологического производства/потребления и экологической 
культуры жизнедеятельности человека. Для реализации региональной эко-
логической политики используются следующие механизмы: законодатель-
но-правовой, управленческий, экономический, общественно-просветитель-
ский.

Определено, что экологический менеджмент является составной частью 
общей системы экологического управления, системой рыночного управле-
ния окружающей средой, функционирует на территориальном иерархиче-
ском уровне в рамках глобальной экологической политики, государства в 
целом, региона, отдельной территории (город, поселок, отдельная природная 
зона), корпорации, предприятий в сферах с рыночными отношениями. 

Экологический менеджмент на уровне государства представляет собой 
государственную систему управления, которая направлена на создание пра-
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вовых норм и принципов по охране окружающей среды, обеспечения форми-
рования у населения сознания по рациональному использованию природных 
ресурсов, поддержку экологических инновационных и технологических про-
ектов. Выделены следующие группы инструментов экологического менен-
джмента, которые регулируются национальным экологическим законода-
тельством и реализованы международными соглашениями и конвенциями: 
первая связана с системой международных и государственных экологиче-
ских стандартов ISO и ДСТУ (экологический аудит, экологическая сертифи-
кация, экологическая маркировка), вторая группа представляет системную 
оценку экологического состояния окружающей среды и влияния техноген-
ного фактора (стратегическая экологическая оценка, экологический мони-
торинг, оценка воздействия на окружающую среду), третья группа связана 
с экологическим развитием региона, территорий, предприятий (экологиче-
ский маркетинг).

Ключевые слова: экологическая политика, экологический менеджмент, 
экологический аудит, экологическая сертификация, экологическое марки-
рование, стратегическая экологическая оценка, экологический мониторинг, 
оценка влияния на окружающую среду, экологический маркетинг.

ENVIRONMENTAL  MANAGEMENT  TOOLS  IN  THE  CONTEXT  
OF  IMPLEMENTATION  OF  STATE  ENVIRONMENTAL  POLICY  

AT  THE  REGIONAL  LEVEL

Abstract. The article considers the tools of environmental management in 
the context of the implementation of the state environmental policy and sustain-
able development of the regions. State environmental policy is the activity of the 
public authorities aimed at the formation and development of the environmen-
tal production/consumption and environmental culture of the human life. The 
following mechanisms are used to implement the regional environmental policy: 
legislative and legal, managerial, economic, public and educational.

It is determined that environmental management is a component of the gen-
eral system of environmental management, the system of market management of 
the environment, operates at the territorial hierarchical level within the global 
environmental policy, the state as a whole, region, separate territory (city, set-
tlement, separate natural zone), corporations, enterprises in areas with market 
relations. Environmental management at the state level is a state management 
system aimed at creating legal norms and principles for the environmental pro-
tection, ensuring the formation of public awareness of the rational use of natural 
resources, support for environmental innovation and technology projects. The 
following groups of environmental management tools are regulated by the na-
tional environmental legislation and implemented international agreements and 
conventions: the first group is related to the system of international and state 
environmental standards ISO and SSU (State Standards of Ukraine) (environ-
mental audit, environmental certification, environmental labeling), the second 
group represents systematic assessment of the ecological state of the environ-
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ment and the impact of man-made factors (strategic environmental assessment, 
environmental monitoring, environmental impact assessment), the third group is 
related to the environmental development of the region, territories, enterprises 
(environmental marketing).

Keywords: environmental policy, environmental management, environmen-
tal audit, environmental certification, environmental labeling, strategic envi-
ronmental assessment, environmental monitoring, environmental impact assess-
ment, environmental marketing.

Постановка проблеми. Функціо- 
нування системи екологічного ме-
неджменту передбачає застосовуван-
ня певних інструментів управління, 
спрямованих на досягнення прак-
тичних результатів реалізації еколо-
гічної політики, пов’язаних із: 1) ана-
лізом і оцінкою екологічної ситуації 
в державі, регіоні, окремої території і 
підприємстві, виявленням екологіч-
них небезпек; 2) зниженням негатив-
ного впливу виявлених екологічних 
ризиків; 3) запобіганням виникнен-
ню екологічних небезпек через за-
стосування превентивних методів 
управління у сфері екологічної по-
літики; 4) контролем і моніторингом 
дотримання екологічного законодав-
ства; 5) формуванням умов для впро-
вадження принципів і механізмів 
“зеленої” економіки як основи еко-
номічної складової сталого (збалан-
сованого) розвитку; 6) створенням 
багатосуб’єктної системи управління 
практичною реалізацією екологічної 
політики в регіоні.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Теоретичну i методологіч-
ну основу дослідження системи еко-
логічного менеджменту складають 
праці українських та зарубіжних вче-
них. Важливе значення мали праці  
В. Аніщенко, О. Балацького, О. Бі- 

лик, Т. Галушкіної, Т. Галькевич,  
К. Демяненко, Ю. Добуш, І. Дудні-
кової, М. Ільїна, О. Лук’янихіної,  
Н. Пахомової, О. Потай, К. Pixтepa, 
Т. Трифонова, А. Садєкова, Н. Селі-
ванова, Ю. Сагайдак, В. Шевчука та 
інших вчених, присвячені вивченню 
екологічного менеджменту як типу 
управління Проте ряд питань досі 
залишається малодослідженим, зо-
крема систематизація інструментів 
екологічного менеджменту в контек-
сті сталого розвитку регіонів.

Мета статті. Метою статті є 
виокремлення і систематизація ін-
струментів екологічного менеджмен-
ту в контексті реалізації державної 
екологічної політики на регіонально-
му рівні.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Реалізація державної 
екологічної політики на регіональ-
ному рівні передбачає впроваджен-
ня ефективної системи механізмів та 
інструментів управління, виділення 
об’єктів і суб’єктів управління, його 
принципів і функцій. Інтегруючим 
чинником формування такої систе-
ми управління виступає методологія  
менеджменту, а в сфері охорони 
навколишнього середовища, еко-
логічної безпеки, сталого (збалан-
сованого) розвитку певної терито- 
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рії — екологічний менеджмент, що 
виступає як інструментальний ком-
понент загальної системи екологіч-
ного управління на територіальному  
рівні в рамках глобальної екологічної 
політики, держави в цілому, регіону, 
окремої території (місто, селище, 
окрема природна зона), корпорації, 
підприємств у сферах з ринковими 
відносинами. У контексті реаліза-
ції державної екологічної політики 
і регіональної екологічної політики, 
зокрема, екологічний менеджмент 
представляє собою системно-орієн-
тований підхід в управлінні еколо-
гічною політикою на загальнодер-
жавному, регіональному, місцевому і 
локальному рівнях.

Незважаючи на багатозначність 
поняття “менеджмент”, сьогодні во-
но означає управління на різних рів-
нях. Відповідно термін “екологічний 
менеджмент” розглядається пере-
важно в таких значеннях [1, с. 227]: 
1) як діяльність громадських еколо-
гічних організацій; 2) як сукупність 
засад, методів і засобів управління 
природоохоронною діяльністю під-
приємства; 3) як система управлін-
ня окремим природним комплек-
сом, що підлягає особливій охороні;  
4) як частина загальної системи 
управління, яка містить організа-
ційну структуру, діяльність з плану-
вання, обов’язки, відповідальність, 
досвід, методи, методики, процеси і 
ресурси для формування, здійснен-
ня, аналізу та актуалізації екологіч-
ної політики конкретної організації.

Найповніше трактування еко-
логічного менеджменту наведене у 
міжнародному стандарті ISO 14000. 
“Система екологічного менеджмен-
ту — це частина загальної системи 

менеджменту, яка включає органі-
заційну структуру, планування ді-
яльності, розподіл відповідальності, 
практичну роботу, а також процеду-
ри, процеси та ресурси для розробки, 
впровадження, оцінки досягнутих 
результатів реалізації та вдоскона-
лення екологічної політики, цілей і 
завдань” [2, с. 2]. 

Основними ознаками екологіч-
ного менеджменту є [3, с. 9]: 1) він є 
складовою загальної системи еколо-
гічного управління; 2) він є системою 
ринкового управління довкіллям;  
3) його дія обмежується на терито-
ріальному ієрархічному рівні в рам-
ках регіону, корпорації, підприємств 
у сферах з ринковими відносинами, 
насамперед, виробничій.

Отже, у широкому розумінні — це 
тип управління, принципово зорієн-
тований на формування й розвиток 
екологічного виробництва та нової 
екологічної якості життєдіяльності 
людей, з метою збереження природ-
ного середовища, забезпечення здо-
ров’я населення та економного ви-
трачання ресурсів у контексті вимог 
сталого розвитку.

Функціонування системи еколо-
гічного менеджменту здійснюється 
за допомогою певних методів, меха-
нізмів та інструментів. Загалом ви-
діляють багато типів інструментів 
екологічного менеджменту. Напри-
клад, І. Жолобчук виділив такі групи 
інструментів: адміністративно-кон-
трольні, техніко-технологічні, еконо-
мічні, законодавчо правові, політич-
ні, освітньо-виховні [4, с. 235].

Представлена типологія інстру-
ментів системи екологічного ме-
неджменту більш відповідає загаль-
ній системі інструментів реалізації 
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екологічної політики. Ці інструмен-
ти визначені як пріоритетні та стра-
тегічні в Законі України “Про ос-
новні засади (стратегії) державної 
екологічної політики України на пе-
ріод до 2030 року” [5]. Тому систему 
інструментів управління в екологіч-
ному менеджменті можемо звузити 
до кілька основних груп.

Перша група безпосередньо пов’я-
зана із самою основою екологічного 
менеджменту — системою міжнарод-
них і державних екологічних стан-
дартів ISO та ДСТУ. До цієї групи 
можна віднести екологічний аудит, 
екологічну сертифікацію і екологіч-
не маркування. Друга група інстру-
ментів екологічного менеджменту 
представляє системну оцінку еколо-
гічного стану навколишнього середо-
вища і впливу техногенного факто- 
ру — стратегічна екологічна оцінка, 
екологічний моніторинг, екологічна 
експертиза замінена на оцінку впли-
ву на довкілля. Третя група нами 
виділена окремо і пов’язана із еколо-
гічним розвитком регіону, територій, 
підприємств — екологічний марке-
тинг, екологічна освіта і виховання. 
Четверта група інструментів еко-
логічного менеджменту передбачає 
окремий розгляд і пов’язана із еко-
номічними механізмами реалізації 
державної екологічної політики.

В Україні нормативною основою 
екологічного аудиту є Закон України 
“Про екологічний аудит”, прийнятий 
Верховною Радою 24.06.2004 р. (діє з 
2005 р.). Закон визначає екологічний 
аудит так: “Екологічний аудит — це 
документально оформлений систем-
ний незалежний процес оцінюван-
ня об’єкта екологічного аудиту, що 
включає збирання та об’єктивне 

оцінювання доказів для встановлен-
ня відповідності визначених видів 
діяльності, заходів, умов, системи 
управління навколишнім природним 
середовищем та інформації з цих пи-
тань вимогам законодавства України 
про охорону навколишнього природ-
ного середовища та іншим критеріям 
екологічного аудиту” [6].

Головні завдання екологічного  
аудиту: 1) збір достовірних даних 
про екологічні аспекти діяльності 
об’єкта екологічного аудиту та фор-
мування на підставі цього висновків 
екологічного аудиту; 2) встановлен-
ня відповідності об’єктів екологічно-
го аудиту вимогам законодавства про 
охорону навколишнього середови-
ща й іншим критеріям екологічного  
аудиту; 3) оцінка впливу діяльності 
об’єкта екологічного аудиту на стан 
навколишнього природного середо-
вища; 4) оцінка ефективності планів 
і обґрунтованості заходів з охорони 
навколишнього середовища на об’єк-
ті екологічного аудиту [7, с. 50–51].

Екологічний аудит може широко 
використовуватися при сертифікації 
за ISO14000 як для оцінювання від-
повідності системи екологічного ме-
неджменту вимогам стандарту, так і 
для розроблення програм підготовки 
екологічної сертифікації підприєм-
ства. Екологічна сертифікація може 
проводитися в обов’язковому і до-
бровільному порядку. Обов’язковій 
сертифікації в національній системі 
УкрСЕПРО підлягають об’єкти, що, 
відповідно до чинного законодав-
ства, повинні відповідати вимогам з 
охорони навколишнього середовища, 
гарантувати екологічну безпеку і збе-
реження біологічного розмаїття. До-
бровільній сертифікації можуть бути 
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участі в ньому регіональних суб’єктів 
економічної сфери.

Із екологічною сертифікацією 
пов’язаний такий інструмент, як 
екологічне маркування. Під еколо-
гічним маркуванням зазвичай розу-
міють певну екологічну декларацію, 
яка позначає вплив продукції або по-
слуги на навколишнє середовище на 
всіх стадіях життєвого циклу вироб-
ництва продукції чи послуги. Термін 
“екологічне маркування” застосову-
ється в міжнародних стандартах, у 
тому числі — адаптованих в Україні. 
Це міжнародні стандарти: ДСТУ ISO 
14020 “Екологічні маркування та де-
кларації. Основні принципи”; ДСТУ 
ISO 14021 “Екологічні маркування та 
декларації. Самодекларовані еколо-
гічні заяви (екологічне маркування 
типу II)”; ДСТУ ISO 14024 “Еколо-
гічні маркування та декларації. Еко-
логічне маркування типу I. Принци-
пи та методи”. 

Стратегічна екологічна оцінка 
(СЕО) як інструмент реалізації дер-
жавної екологічної політики пред-
ставлена в Законі України “Про ос-
новні засади (стратегії) державної 
екологічної політики України на 
період до 2030 року” [5] як система-
тичний процес, який здійснюється 
для аналізу екологічних наслідків за-
пропонованих планів, програм та ін-
ших стратегічних дій, для включення 
результатів досліджень до процесу 
ухвалення рішень, оцінки ймовірних 
екологічних наслідків (включаючи 
наслідки для здоров’я), що охоплює 
визначення завдань екологічного зві-
ту та його підготовку, роботу з гро-
мадськістю та консультації.

Особливого значення в сучасних 
умовах набуває інструмент екологіч-

піддані інші об’єкти з урахуванням 
сформованої міжнародної практики 
згідно зі ст. 17–19 Закону України 
“Про стандартизацію і сертифікацію” 
[8, с. 267].

В Україні система екологічної 
сертифікації та маркування поча-
ла розвиватися згідно з вимогами 
ДСТУ ISO 14024 з 2003 р. як неза-
лежна й добровільна система. Її роз-
виток мав на меті сприяти формуван-
ню ринку продукції з поліпшеними 
екологічними характеристиками за 
встановленими критеріями оцінки. 
Так, забезпечення функціонування 
системи передбачає: 1) розроблян-
ня, узгодження, прийняття та періо-
дичний перегляд екологічних кри-
теріїв оцінювання життєвого циклу 
(стандартів), що дають змогу оці-
нити поліпшені екологічні та функ-
ціональні характеристики об’єктів 
стандартизації; 2) оцінювання від-
повідності об’єкта сертифікації ви-
могам екологічних критеріїв (серти-
фікація); 3) здійснення нагляду за 
сертифікованими товарами, послуга-
ми чи об’єктами нерухомості (відпо-
відність вимогам екологічних крите-
ріїв); 4) забезпечення міжнародного 
визнання результатів оцінювання  
[9, с. 90].

Отже, екологічна сертифікація 
як інструмент екологічного менедж-
менту передбачає відповідність ви-
робництва, послуги, товару, в загалі 
об’єкта сертифікації міжнародним і 
національним екологічним стандар-
там ISO і ДСТУ, причому в процесі 
сертифікації органи місцевого са-
моврядування, регіональні органи 
управління у сфері захисту довкіл-
ля можуть відігравати значну роль, 
створюючи сприятливі умови для 
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ного моніторингу, створення дієвої 
системи якого зумовлено прийнят-
тям Закону України “Про охорону 
навколишнього природного середо-
вища”. Згідно із ст. 22 даного Закону 
з метою забезпечення збору, оброб-
ки, збереження та аналізу інформації 
про стан навколишнього природно-
го середовища, прогнозування його 
змін і розробки науково обґрунто-
ваних рекомендацій для прийняття 
ефективних управлінських рішень 
в Україні створюється система дер-
жавного моніторингу навколишньо-
го природного середовища [10]. 

Екологічний моніторинг виступає 
як комплексний еколого-правовий 
інститут, що складається з сукуп-
ності державних відомостей про стан 
якості навколишнього природного 
середовища і спостережень галузе-
вих державних органів за змінами 
об’єктів природокористування, які 
узагальнюються на загальнодержав-
ному рівні з метою отримання єдиної 
всебічної оцінки екологічного ста-
ну навколишнього середовища [11,  
с. 134]. М. Сливка вважає, що “еколо-
гічний моніторинг необхідно розгля-
дати, перш за все, як функцію управ-
ління у сфері природокористування 
та охорони навколишнього природ-
ного середовища” [12, с. 83].

Як один із інструментів системи 
екологічного менеджменту в контек-
сті реалізації державної екологічної 
політики екологічний моніторинг 
перебуває у тісному взаємозв’язку з 
іншим — екологічною експертизою, 
однак згідно нового Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля” від 
23.05.2017 р. [13], який вступив у дію 
18.12.2017 р. на зміну старому Зако-
ну України “Про екологічну експер-

тизу”, термін “екологічна експерти-
за” було замінено на термін “оцінка 
впливу на довкілля”. 

Окрему групу інструментів еколо-
гічного менеджменту складають мар-
кетингові методи, які знаходять своє 
вираження у понятті “екологічний 
маркетинг”. Сучасний екологічний 
маркетинг сформувався як результат 
еволюції концепцій маркетингу та 
бере свій початок з середини 1980-х 
років. 

О. Садченко та С. Харічков роз-
глядають екологічний маркетинг че-
рез “призму визначеної системи його 
концепцій, кожна з яких акцентує 
увагу на одному з ключових факторів 
екологічного маркетингу”. Автори 
виділяють такі концепції екологіч-
ного маркетингу [14, с. 56]: 1) марке-
тинг товарів та послуг, з урахуванням 
екологічних нормативів та обмежень;  
2) маркетинг екологічних товарів та 
послуг — специфічний вид марке-
тингу, викликаний появою еколо-
гічних потреб населення у зв’язку 
із погіршенням якості середовища 
існування та підвищенням екологіч-
ної свідомості суспільства; 3) мар-
кетинг природних умов та ресурсів 
(маркетинг природокористування); 
4) некомерційний вид екологічного 
маркетингу, метою якого є збережен-
ня середовища існування людини та 
генофонду біосфери. 

Висновки. Теоретичний аналіз 
і систематизація основних інстру-
ментів екологічного менеджменту в 
контексті реалізації екологічної по-
літики на регіональному рівні дає 
можливість зробити деякі висно-
вки. По-перше, розглядаючи регіон 
як соціально-еколого-економічну 
систему, інструменти екологічного 
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менеджменту спрямовані на опти-
мізацію в економічній сфері, що 
позначається на сталому розвитку 
відносно соціальної і екологічної 
складової. По-друге, інструменти 
екологічного менеджменту регулю-
ються національним екологічним за-
конодавством та імплементованими 
міжнародними угодами, конвенція-
ми тощо. По-третє, можна виділити 
наступні групи інструментів — пер-
ша група пов’язана із системою між-
народних і державних екологічних 
стандартів ISO та ДСТУ, друга група 
представляє системну оцінку еколо-
гічного стану навколишнього середо-
вища і впливу техногенного фактору, 
третя група пов’язана із екологічним 
розвитком регіону, територій, під-
приємств (екологічний маркетинг).

Перспективним напрямом по-
дальших досліджень є систематиза-
ція економічних інструментів реалі-
зації державної екологічної політики 
на регіональному рівні в контексті 
впровадження системи екологічного 
менеджменту.
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стРАтЕГІЧНЕ  ПЛАНУВАННЯ  РоЗВИтКУ  
тЕРИтоРІЙ,  ЯК  ІНстРУмЕНт  УПРАВЛІННЯ

Анотація. На сьогодні необхідність та актуальність планувальної діяль-
ності на місцевому рівні не викликає сумнівів. В Україні, як й в інших кра-
їнах світу, активно розвивається і запроваджується саме стратегічний під-
хід до планування територіального розвитку. У статті досліджено сутність 
стратегічного планування розвитку територій як складової системи місце-
вого управління у контексті децентралізації, регіонального розвитку та ста-
новлення інформаційного суспільства. Розглянуто функції стратегічного 
управління, які реалізуються під час процесу планування, та виконання яких 
сприяє економічному та соціальному розвитку регіону. Визначено основ-
ні принципи стратегічного планування на регіональному рівні, які істотно 
пришвидшують політичні, економічні, соціальні, технологічні, екологічні та 
інші зміни розвитку територій. Узагальнено особливості стратегічного пла-
нування, які б допомагали відповісти на виклики сучасного глобалізованого 
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світу, та доведено значення SMART-cпеціалізації в сучасних умовах, визна-
чено важливість досягнення цілей сталого розвитку за допомогою стратегіч-
ного планування. Підкреслено, що функції, які виконує планування, видо- 
змінюються, оскільки зазнає суттєвих змін безпосередня роль планування у 
системі місцевого управління  з урахуванням нових цінностей і довгостроко-
вих пріоритетів. У статті дано порівняльну характеристику традиційного та 
стратегічного планування, які враховуються при розробці Планів розвитку 
територій, та є основою різних підходів до розробки Стратегій їх розвитку. 
Розглянуто систему цілей стратегічного планування місцевого розвитку в 
контексті підвищення конкурентоспроможності територій і регіонів, яка по-
єднує оперативні і стратегічні цілі, пріоритети територіального розвитку в 
довгостроковій перспективі та підсумки стратегічного бачення розвитку те-
риторій.

Ключові слова: регіональний розвиток, децентралізація, управління те-
риторіями, інструмент, стратегія розвитку.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИЙ 
КАК  ИНСТРУМЕНТ  УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация. На сегодня необходимость и актуальность планировочной 
деятельности на местном уровне не вызывает сомнений. В Украине, как и 
в других странах мира, активно развивается и внедряется именно страте-
гический подход к планированию территориального развития. В статье ис-
следована сущность стратегического планирования развития территорий 
как составляющей системы местного управления в контексте децентрали-
зации, регионального развития и становления информационного общества. 
Рассмотрены функции стратегического управления, которые реализуются 
в процессе планирования, и выполнение которых способствует экономиче-
скому и социальному развитию региона. Определены основные принципы 
стратегического планирования на региональном уровне, которые существен-
но ускоряют политические, экономические, социальные, технологические, 
экологические и другие изменения развития территорий. Обзор особенности 
стратегического планирования, которые помогали ответить на вызовы сов-
ременного глобализирующегося мира, и доказано значение SMART-cпеци-
ализации в современных условиях, определены важность достижения целей 
устойчивого развития с помощью стратегического планирования. Подчерк-
нуто, что функции, которые выполняет планирование, видоизменяются, 
поскольку претерпевает существенные изменения непосредственная роль 
планирования в системе местного управления с учетом новых ценностей и 
долгосрочных приоритетов. В статье дана сравнительная характеристика 
традиционного и стратегического планирования, которые учитываются при 
разработке планов развития территорий, и является основой различных под-
ходов к разработке стратегий их развития. Рассмотрена система целей стра-
тегического планирования местного развития в контексте повышения кон-
курентоспособности территорий и регионов, которая сочетает оперативные 
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и стратегические цели, приоритеты территориального развития в долгосроч-
ной перспективе и итоги стратегического видения развития территорий.

Ключевые слова: региональное развитие, децентрализация, управление 
территориями, инструмент, стратегия развития.

STRATEGIC  PLANNING  OF  TERRITORIAL  DEVELOPMENT  
AS  A  MANAGEMENT  TOOL

Abstract. Today, the need and relevance of planning activities at the local 
level is beyond doubt. In Ukraine, as in other countries of the world, it is the 
strategic approach to territorial development planning that is being actively de-
veloped and introduced. The article examines the essence of strategic planning 
of territorial development as a component of local government in the context of 
decentralization, regional development and the formation of the information so-
ciety. The functions of strategic management, which are implemented during the 
planning process and the implementation of which contributes to the economic 
and social development of the region, are considered. The basic principles of stra-
tegic planning at the regional level are identified, which significantly accelerate 
political, economic, social, technological, environmental and other changes in the 
development of territories. The peculiarities of strategic planning that would help 
to meet the challenges of today's globalized world are summarized and the impor-
tance of SMART-specialization in modern conditions is proved, the importance 
of achieving sustainable development goals through strategic planning is deter-
mined. It is emphasized that the functions performed by planning are changing, 
as the direct role of planning in the local government system undergoes signifi-
cant changes, taking into account new values and long-term priorities. The arti-
cle gives a comparative description of traditional and strategic planning, which 
are taken into account in the development of development plans and is the basis 
of different approaches to the development of strategies for their development. 
The system of goals of strategic planning of local development in the context 
of increasing the competitiveness of territories and regions is considered, which 
combines operational and strategic goals, priorities of territorial development in 
the long run and the results of the strategic vision of territorial development.

Keywords: regional development, decentralization, territorial management, 
tool, development strategy.

Постановка проблеми. Серед 
реформ, які проводяться в Україні, 
важливе значення має адміністра-
тивно-територіальна реформа, без 
проведення якої неможливо забезпе-
чити сталий економічний розвиток 
окремих регіонів, підвищення їх кон-

курентоспроможності і збільшення 
внеску окремих регіонів у зростання 
економіки держави. Важливим ін-
струментом управління розвитком 
територій у сучасних динамічних 
умовах є стратегічне планування, 
яке зорієнтоване на загальнодержав-
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ний і регіональний рівень. Реалізація 
стратегічних рішень значною мірою 
залежить від регіональної влади та 
органів місцевого самоврядування. 
У сучасних умовах набули значного 
поширення тенденції SMART-cпе-
ціалізації регіонального розвитку, 
інноваційності розвитку територій, 
стимулювання сталого розвитку. 
Актуальність тематики дослідження 
підтверджується у підвищенні зна-
чення стратегування на рівні окре-
мих територій, поширенні сучасних 
тенденцій розробки і реалізації ре- 
гіональних стратегій.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Вагомий внесок у дослі-
дження теоретичних та методичних 
аспектів стратегічного планування 
розвитку територій зробили О. Бер- 
данова, М. Бриль, В. Вакуленко,  
В. Варцаба, О. Врублевський, Д. Зуб, 
Г. Кіш та ін. Проте, невизначеність 
окремих питань, пов’язаних з орга-
нізацією стратегічного планування 
розвитку територій, вимагає подаль-
ших теоретичних і практичних роз-
робок у даному напрямі.

Мета статті — дослідження змісту 
стратегічного планування розвитку 
регіону як інструмента стратегічного 
управління, його принципів, базових 
стратегічних планових документів.

Виклад основного матеріалу. 
Відповідно до Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021– 
2027 роки від 5 серпня 2020 р. № 695 
стратегічне планування є важливим 
інструментом державного стратегіч-
ного управління розвитком регіону, 
що допомагає підтримувати еконо-
мічні пропорції і координує робо-
ту всіх ланок економічної системи 
держави. Разом з тим, у Державній 

стратегії регіонального розвитку на 
2021–2027 роки зазначено, що пев-
ний потенціал стратегічних планів 
щодо реалізації проектів на регіо-
нальному рівні не є головним ін-
струментом регіонального розвитку, 
а лише однією з його складових [1]. 
Стратегічне управління розвитком 
регіону визначається як вид управ-
ління, при якому функціонування 
окремої території, що зорієнтований 
на цільові вимоги, швидко адапту-
ється до зовнішнього середовища, 
добирає засоби для підвищення кон-
курентоспроможності території, що 
в результаті забезпечує стабільний 
розвиток у довгостроковій перспек-
тиві [2, с. 93] (рис.).

Стратегічне управління терито-
ріями виконує п’ять функцій: пла-
нування стратегії певної території; 
організація та виконання сформо-
ваного плану дій; координація дій 
з реалізації стратегічних завдань; 
мотивація для досягнення бажаних 
стратегічних результатів; контроль 
за виконанням плану стратегічного 
розвитку території [3, c. 132].

Стратегічне планування, будучи 
складовою стратегічного управління 
соціально-економічним розвитком 
регіону та головною функцію управ-
лінської діяльності органів місцево-
го самоврядування, направлене на 
розробку стратегічних рішень, реа-
лізація яких передбачає ефективне 
функціонування у довгостроковій 
перспективі певної територіальної 
громади. Розробка стратегічних рі-
шень передбачає визначення кон-
кретних цілей і стратегії поведінки 
суб’єктів управління.

Стратегічне планування націлене 
на прийняття важливих рішень щодо 
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регіонального розвитку, планування 
певних заходів, програм та проектів, 
які направлені на реалізацію змін за-
для бажаного майбутнього стану ре-
гіону [4, c. 302].

Стратегічне планування передба-
чає всебічне дослідження ситуації, 
проведення аналізу зовнішнього се-

редовища та внутрішнього потенці-
алу регіону, вивчення проблем гро-
мади, планування бачення розвитку 
території та оцінки майбутніх стра-
тегічних альтернатив. 

Без стратегічного планування не 
може бути ефективним державне 
регулювання соціально-економічни-

Принципи стратегічного планування на регіональному рівні

Цілеспрямованість

Безперервність

Соціальність

Демократичність

Єдність

Адаптивність

Точність

Ефективність

Обґрунтування стратегічних цілей  
і пріоритетів соціально-економічного 

розвитку регіону

Процес зміни одного виконаного плану 
іншим

Врахування інтересів населення  
при формуванні і реалізації стратегічних 

цілей розвитку територій

Гласність і відкритість ходу виконання 
робіт із стратегічного планування  

і їх результатів

Використання при плануванні показників 
з урахуванням їх теоретичної і практичної 

взаємозалежності

Формування концепції регіонального 
розвитку з урахуванням можливої зміни 

чинників зовнішнього середовища,  
що вимагає коригування цілей, пріорите-

тів і механізмів їх реалізації

Обґрунтованість, деталізація  
і конкретизація цільового планового 

показника

Досягнення високої якості життя  
населення з найменшими фінансовими  
і соціальними витратами шляхом реалі-

зації функцій і цілей, які визначені 
пріоритетними

Принципи стратегічного планування на регіональному рівні
                       Джерело: складено автором на основі [6].
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ми процесами. Виконання функцій 
стратегічного планування покладе-
но на органи місцевого самовряду-
вання та органи відповідного рівня, 
які визначають етапи стратегічного 
планування та реалізують стратегію 
регіонального розвитку. Разом з тим, 
стратегічне планування базується 
на комунікації між органами дер-
жавної влади та громадою, тому при 
плануванні враховуються інтереси 
сторін, концентруються зусилля та 
ресурси усіх учасників регіонального 
розвитку, що сприяє консолідації рі-
шень для їх реалізації. Як зазначають  
О. Берданова та В. Вакуленко, голов-
ним завданням стратегічного плану-
вання є забезпечення сталого роз-
витку територій, проблематика якого 
посилює необхідність застосування 
інтегрованого стратегічного підходу 
до місцевого розвитку [5, c. 6].

На рисунку наведені основні 
принципи стратегічного планування 
розвитку територій на регіональному 
рівні.

Розвиток територій характери-
зується комплексом просторових, 
економічних, соціальних, культурно- 
духовних, екологічних та інших чин-
ників, які повинні враховуватись у 
процесі стратегічного територіально-
го планування. Тому для територій 
розробляється не один, а низка пла-
нових документів, кожний з яких має 
свій об’єкт і призначення. У сукуп-
ності вони формують цілісну систе-
му планування розвитку територій.

Обов’язковими складовими ба-
зових стратегічних планових доку-
ментів на місцевому рівні є: стратегія 
місцевого розвитку; просторові про-
грами (генеральні плани населених 
пунктів); щорічні програми соціаль-

но-економічного та культурного роз-
витку території [7, c. 89].

Серед ключових тенденцій стра-
тегічного планування на регіональ-
ному рівні варто віднести:

1. Орієнтація на стратегування 
розвитку окремих територій (децен-
тралізації в питаннях планування).

2. Орієнтири на досягнення Гло-
бальних цілей сталого розвитку до 
2030 року.

3. Застосування підходу SMART- 
спеціалізації до планування регіо-
нального розвитку. Пошук системо-
утворюючих галузей та підгалузей 
регіонального розвитку.

4. Розвиток регіональних кластер-
них утворень та стимулювання інно-
вацій.

5. Широке залучення стейкхолде-
рів (громадськості, підприємців) до 
обговорення проблем розвитку тери-
торії.

6. Встановлення та контроль до-
сягнення ключових КРІ для стратегії 
розвитку регіону/території.

Розглядаючи розвиток регіону з 
позицій використання його порів-
няльних переваг, можна сказати, 
що регіони прискорюють свій роз-
виток тоді, коли вони використову-
ють свої порівняльні переваги перед 
іншими регіонами у виробництві 
товарів та послуг, що користують-
ся попитом. Така спеціалізація на  
виробництві товарів та послуг от-
римала назву розумної спеціалізації 
або SMART-спеціалізації регіону 
(від smart — розумний). При цьому 
регіон має можливість не тільки для 
стимулювання свого розвитку, а й 
власного впливу на розвиток держа-
ви та участь в глобалізаційних про-
цесах.
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Планом з реалізації положень 
Угоди про асоціацію Україна–ЄС 
було передбачення впроваджен-
ня SMART-спеціалізації у систему 
стратегічного планування регіо-
нального розвитку. На виконання 
цього плану було передбачено вне-
сення змін до відповідної норматив-
но-правової бази. Однією з Поста-
нов КМУ [8] SMART-спеціалізація 
визначається підхід, що передбачає 
аргументоване визначення суб’єкта-
ми регіонального розвитку в рамках 
регіональної стратегії окремих стра-
тегічних цілей та завдань щодо роз-
витку видів економічної діяльності, 
які мають інноваційний потенціал з 
урахуванням конкурентних переваг 
регіону та сприяють трансформації 
секторів економіки в більш ефектив-
ні, а не менше, ніж одна стратегічна 
ціль регіональної стратегії має бути 
визначена на засадах SMART-спе-
ціалізації. Вибір таких пріоритетів 
повинен відбуватися із урахуванням 
світових ринкових та технологічних 

тенденцій інноваційного розвитку та 
сприяти пошуку тих напрямів еконо-
мічної діяльності регіону, які є кон-
курентоспроможними на рівні краї-
ни та в міжнародному масштабі.

У вітчизняній практиці при пла-
нуванні стратегічного розвитку те-
риторій основна увага приділяється 
розробці Стратегії (документа). По-
рівняємо традиційний підхід, підхід 
стратегічного планування та застосу-
вання SMART-спеціалізації (табл.).

Першочерговими завданнями 
стратегічного планування є при-
скорення економічного зростання 
територій, підвищення їх конкурен-
тоспроможності на основі ефектив-
ного використання внутрішнього 
потенціалу, збільшення нових робо-
чих місць, покращення зайнятості 
населення, створення умов для по-
вернення на батьківщину трудових 
мігрантів. Саме це може дати швид-
ке та стійке зростання рівня якості 
життя людини незалежно від того, де 
вона народилась та де вона проживає 

особливості традиційного, стратегічного планування та планування на засадах 
SmaRt-спеціалізації

традиційне планування стратегічне планування
стратегічне планування 

із застосуванням 
SmaRt-спеціалізації

Орієнтоване на розробку 
Стратегії

Орієнтоване на реалізацію 
Стратегії

Орієнтоване на реалізацію 
Стратегії та на стимулю-
вання розвитку ключових 
галузей

Технократичний підхід Партнерський підхід Партнерський підхід

Жорстке впровадження Гнучке впровадження Гнучке впровадження

Орієнтація на поточний 
стан справ

Орієнтація на зміни Орієнтація на зміни та си-
нергетичний ефект

Моніторинг відповідності 
технічним умовам

Моніторинг результатив-
ності

Моніторинг результатив-
ності по ключових КРІ

Акцент на Стратегії (доку-
менті)

Акцент на Плані реалізації Акцент на Плані реалізації

Джерело: складено автором на основі [6].
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зараз і де буде проживати у майбут-
ньому [9, c. 25].

Перед органами місцевої влади 
часто постають питання про недо-
статність необхідних ресурсів, ко-
ли потрібно вирішувати питання 
щодо пріоритетності сфер виділен-
ня коштів: на покращення доріг, на 
розвиток освіти та медицини, на ре-
конструкцію житлово-комунальної 
інфраструктури, на підтримку роз-
витку підприємництва. Щоб не ви-
никало подібних запитань, потрібно 
правильно скласти Стратегію роз-
витку територій, визначити пріори-
тетні цілі, розробити сценарії розвит-
ку територій в існуючих умовах. Для 
того, щоб скласти та аргументувати 
План розвитку територій, потрібно 
виконати складну роботу, пов’язану 
з аналізом усіх внутрішніх та зов-
нішніх факторів, які впливають на 
розвиток територій. Але недостатньо 
лише зібрати інформацію, потрібно 
з’ясувати конкретні переваги та не-
доліки і обґрунтувати стратегічний 
вибір щодо розвитку територій.

Система цілей стратегічного пла-
нування місцевого розвитку вклю-
чає такі елементи: оперативні цілі, 
які підлягають виконанню впродовж 
1–3 років; стратегічні цілі, які реа-
лізуються протягом 3–5 років; пріо-
ритети територіального розвитку в 
довгостроковій перспективі (10–15 
років); підсумки стратегічного ба-
чення розвитку територій (від 10 до 
15 років) [10, c. 341; 11, с. 37].

Отже, щоб стратегічне плануван-
ня розвитку територій стало дієвим 
інструментом стратегічного управ-
ління, потрібно: на основі вивчення 
потреб окремих територій підго-
тувати якісний стратегічний План 

розвитку територій, який повинен 
бути інтегрований у діяльність всіх 
організаційних структур влади, гро-
мадських організацій та місцевого 
бізнесу; сформувати чітку систему 
організації процесу розробки страте-
гічного плану та алгоритм дій, який 
об’єднує зусилля всіх учасників те-
риторіального розвитку.

Реалізація завдань стратегічно-
го планування стає можливою ви-
нятково за наявності відлагоджених 
механізмів взаємодії між централь-
ними органами виконавчої влади та 
та органами регіонального управлін-
ня і менеджменту з громадянським 
суспільством, наукою і бізнесом як 
необхідної умови підвищення якості 
життя населення регіонів [12, c. 334].

До реалізації розробленої Стра-
тегії розвитку територій потрібно 
залучити усі наявні в громаді види 
капіталу, що дасть змогу сформува-
ти конкурентні переваги окремих 
територій. Важливою умовою ефек-
тивності стратегічного планування 
виступає: реалістичність визначе-
них цілей; ґрунтовний моніторинг 
соціально-економічного становища 
регіону (території); орієнтація на ін-
новаційність стратегії; оптимальний 
вибір галузей SMART-спеціалізації 

Висновки. Стратегічне плануван-
ня розвитку територій є складовою 
системи стратегічного управління їх 
соціально-економічним розвитком 
і полягає у визначенні напрямів та 
шляхів досягнення бажаного стану 
об’єктів управління, реалізація, яких 
забезпечує їх ефективне функціо-
нування у довгостроковій перспек-
тиві та швидку адаптацію до особ- 
ливостей зовнішнього середовища. 
Сучасний етап планування терито-
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ріального розвитку в Україні харак-
теризується тенденцією переходу від 
традиційного до планування з орієн-
тацією на забезпечення сталого роз-
витку. Актуальним стає поширена в 
державах ЄС SMART-спеціалізація 
регіонального розвитку, яка також 
почала застосовуватись в Україні 
при розробці стратегій.

Реалізація інструментів страте-
гічного планування сприяє розвитку  
різних форм співробітництва та ко- 
операції з бізнес-структурами регіо-
ну і є підставою для деталізованого 
планування розвитку територій, роз-
витку кластерів економіки.
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ІНФоРмАЦІЙНо-ЕКоНомІЧНА  БЕЗПЕКА  
ЯК  ФАКтоР  стАБІЛЬНоГо  РоЗВИтКУ  ДЕРЖАВИ

Анотація. Розкрито сутність поняття “інформаційно-економічна безпе-
ка” та її роль у забезпеченні стабільного розвитку держави. 

Економіка інформаційного суспільства (або інформаційна економіка) 
орієнтована на стрімке зростання інформаційних ресурсів, і не може розви-
ватися без широкого використання інформаційно-комунікаційних техно-
логій. Суб’єкти ринкової економіки здійснюють свою діяльність  в умовах, 
коли інформація, інформаційні взаємовідносини, тай взагалі, всі основні 
складові процесу інформатизації набувають все більшої значущості. Тому 
комплексна інформаційна безпека виступає запорукою забезпечення еконо-
мічної безпеки. Вони органічно доповнюють одна одну і нерозривно пов’яза-
ні не тільки з практичної точки зору, але і в понятійному відношенні.

Запропоновано розглядати в комплексі інформаційну компоненту еконо-
мічної безпеки й економічний аспект інформаційної безпеки в якості єдиної 
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сфери діяльності, що забезпечує безпеку в управлінській, енергетичній, фі-
нансовій, техніко-виробничій, технологічній та інших областях, що мають 
істотний вплив на національну безпеку та забезпечують стабільний розви-
ток держави. 

Приведене визначення інформаційно-економічної безпеки: комплексна 
система, що забезпечує захист життєво важливих інтересів громадян, су-
спільства та держави в економічній сфері від внутрішніх і зовнішніх інфор-
маційних загроз. Останні в такому визначенні набувають статусу інформа-
ційно-економічних загроз — сукупності умов, факторів і подій, що визначає 
ефективність внутрішніх і зовнішніх деструктивних інформаційних впливів 
на економічний стан країни, тим самим створюючи небезпеку економічно 
важливим інтересам особистості, суспільства і держави. 

Запропоновано сформувати нову міждисциплінарну галузь наукових 
знань, основним призначенням якої буде розробка шляхів і способів вико-
ристання інформаційного середовища для вирішення завдань економічної 
безпеки. Теорія  інформаційно-економічної безпеки має охоплювати не 
тільки опис інформаційних взаємовідносин в економіці, а й їх взаємозв’язок 
із  національною безпекою.

Ключові слова: інформаційна безпека, економічна безпека, інформа-
ційно-економічна безпека.

ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  
КАК  ФАКТОР  СТАБИЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ГОСУДАРСТВА

Аннотация. Раскрыта сущность понятия “информационно-экономическая 
безопасность” и ее роль в обеспечении стабильного развития государства.  

Экономика информационного общества (или информационная экономи-
ка) ориентирована на стремительный рост информационных ресурсов, и не 
может развиваться без широкого использования информационно-комму-
никационных технологий. Субъекты рыночной экономики осуществляют 
свою деятельность в условиях, когда информация, информационные взаи-
моотношения, да вообще, все основные составляющие процесса информати-
зации приобретают все большую значимость. Поэтому комплексная инфор-
мационная безопасность выступает залогом обеспечения экономической 
безопасности. Они органично дополняют друг друга и неразрывно связаны 
не только с практической точки зрения, но и в понятийном отношении. 

Предложено рассматривать в комплексе информационную компонен-
ту экономической безопасности и экономический аспект информацион-
ной безопасности в качестве единой сферы деятельности, обеспечивающей  
безопасность в управленческой, энергетической, финансовой, технико-про-
изводственной, технологической и других областях, оказывающих сущест-
венное влияние на национальную безопасность и обеспечивающих стабиль-
ное развитие государства. 

Приведено определение информационно-экономической безопасности: 
комплексная система, обеспечивающая защиту жизненно важных интере-
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сов граждан, общества и государства в экономической сфере от внутренних 
и внешних информационных угроз. Последние в таком определении при- 
обретают статус информационно-экономических угроз — совокупности ус-
ловий, факторов и событий, которая определяет эффективность внутренних 
и внешних деструктивных информационных воздействий на экономическое 
состояние страны, тем самым создавая опасность экономически важным ин-
тересам личности, общества и государства. Предложено сформировать но-
вую междисциплинарную область научных знаний, основным назначением 
которой будет разработка путей и способов использования информацион-
ной среды для решения задач экономической безопасности. Теория инфор-
мационно-экономической безопасности должна охватывать не только опи-
сание информационных взаимоотношений в экономике, но и их взаимосвязь 
с национальной безопасностью.

Ключевые слова: информационная безопасность, экономическая безо- 
пасность, информационно-экономическая безопасность.

INFORMATION  AND  ECONOMIC  SECURITY  AS  A  FACTOR 
OF  STABLE  DEVELOPMENT  OF  THE  STATE

Abstract. The article reveals the essence of the concept of ‘information and 
economic security’ and its role in ensuring the stable development of the state.

The economy of the information society (or information economy) is focused 
on the rapid growth of information resources, and can not develop without the 
widespread use of information and communication technologies. The subjects of a 
market economy carry out their activities in an environment where information, 
information relations, and in general, all the main components of the informatiza-
tion process are becoming increasingly important. Therefore, comprehensive in-
formation security is the key to economic security. They organically complement 
each other and are inextricably linked not only from a practical point of view, but 
also in conceptual terms.

It is proposed to consider the information component of economic security and 
the economic aspect of information security as a single area of activity that pro-
vides security in administration, energy, financial, technical and production, tech-
nological and other areas that have a significant impact on the national security 
and ensure sustainable development of the state.

The definition of information and economic security is given: a comprehensive 
system that protects the vital interests of the citizens, society and the state in 
the economic sphere from internal and external information threats. The latter in 
this definition acquire the status of information and economic threats — a set of 
conditions, factors and events that determine the effectiveness of internal and ex-
ternal destructive information influences on the economic condition of the coun-
try, thereby endangering the economically important interests of the individual, 
society and the state.

It is proposed to form a new interdisciplinary field of scientific knowledge, the 
main purpose of which will be to develop ways and means of using the information 
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environment to solve problems of economic security. The theory of information 
and economic security should cover not only the description of information rela-
tions in the economy, but also their relationship with the national security.

Keywords: information security, economic security, information and eco-
nomic security.

Постановка проблеми. У сучас-
них умовах процес успішного функ-
ціонування і економічного розвитку 
держави залежить від прийняття 
якісних і своєчасних управлінських 
рішень, які формуються на основі ре-
тельного і всебічного аналізу інфор-
мації, що надходить як з внутрішньо-
го, так і з зовнішнього середовища. 
Економіка інформаційного суспіль-
ства (або інформаційна економіка) 
формулює нові правила господа-
рювання в процесах виробництва, 
розподілу і споживання суспільних 
благ. Вона орієнтована на стрімке 
зростання інформаційних ресурсів, 
на постійну зміну зовнішньої обста-
новки, відрізняється мобільністю і не 
може розвиватися без широкого ви-
користання інформаційно-комуніка-
ційних технологій.

Інформація стала одним з важли-
вих управлінських ресурсів нарівні 
з людськими, фінансовими і матері-
альними. З підвищенням ролі інфор-
мації сформувалося інформаційне 
середовище, яке вимагає захисту від 
несанкціонованого або ненавмисно-
го впливу на рівні держави, регіону, 
і навіть  окремих підприємств. З роз-
витком інформаційного суспільства, 
в якому здійснюють свою діяльність  
суб’єкти ринкової економіки, інфор-
мація, інформаційні взаємовідноси-
ни, та й взагалі, всі основні складові 
процесу інформатизації набувають 

все більшої значущості. Тому комп-
лексна інформаційна безпека висту-
пає запорукою забезпечення еко-
номічної безпеки. Вони органічно 
доповнюють одна одну і нерозривно 
пов’язані не тільки з практичної точ-
ки зору, а й в понятійному відношен-
ні. У науковій-практичній літературі 
ці поняття в основному розглядають-
ся окремо, що з нашої точки зору, в 
умовах “інформаційного буму” нее-
фективно для аналізу, планування 
і забезпечення процесу успішного 
функціонування і економічного роз-
витку держави. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Інформаційну безпеку, 
проблеми захисту національного ін-
формаційного простору досліджува-
ли у своїх роботах О. Панченко [1–
3], У. Ільницька [4], Ю. Лісовська [5],  
Ю. Муравська [6], А. Марущак [7] 
та ін. Дослідженням питань системи 
економічної безпеки присвячені ба-
гато праць, серед яких роботи таких 
вчених, як П. Друкер, К. Мак-Коннел,  
Й. Шумпетер та ін. Економічна без-
пека досліджується також у працях 
таких вітчизняних науковців, як  
О. Барановський, А. Гальчинський,  
Т. Клєбанова, О. Малиновська,  
А. Мокій, В. Шлемко та ін. Робіт, 
що досліджують взаємозв’язок ін-
формаційної та економічної безпек, 
порівняно мало. Можна виокреми-
ти таких авторів, як Р. Тимаєв [8],  
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М. Колбанев [9]. Т. Микитенко [10], 
В. Нехай [11]. Однак їхні досліджен-
ня або спрямовані на дуже вузьку те-
матику, або не досягають потрібної 
для даного дослідження повноти. 

Формулювання цілей (мети) 
статті. Розкрити сутність поняття 
“інформаційно-економічна безпека” 
та її роль у забезпеченні стабільного 
розвитку держави.

Виклад основного матеріалу. Як 
інформаційну, так і економічну без-
пеки можна аналізувати, спираючись 
на базове поняття “безпека”. У теорії  
безпеки життєдіяльності добре відо-
ма аксіома про потенційну небезпе-
ку: “Всі дії людини і всі компоненти 
середовища існування, насамперед, 
технічні засоби і технології, крім по-
зитивних властивостей і результатів, 
мають здатність генерувати травму-
ючі і шкідливі фактори. При цьому, 
будь-яка нова позитивна дія або ре-
зультат неминуче супроводжують-
ся виникненням нових негативних 
факторів”. [12]. В умовах епохи тур-
булентності, детально дослідженої 
О. Панченком, цей принцип право-
мірно використовувати для оцінки 
не тільки технічних, а й соціальних, 
економічних, політичних систем. 
Невизначеність середовища, в якій 
протікає життя людини (в тому числі 
й інформаційного), нестійкість со-
ціальних і природних процесів зму-
шує розглядати це середовище як 
потенційне джерело різних небезпек, 
загроз, факторів ризику і приймати 
запобіжні безпекові заходи. 

Н. Луман ототожнює безпеку зі 
збереженням і розуміє як відсут-
ність втрат за рахунок індивідуаль-
ної калькуляції ризиків, успішного 
конструювання ситуації [13]. Схоже  

трактування пропонує А. Поздняков 
[14], де безпека визначається як захи-
щеність цінностей суб’єкта (держави, 
суспільства, особистості) від небай-
дужого для цього суб’єкта збитку. 

На основі екстраполяції наведе-
них визначень безпеки на інформа-
ційну площину та доробок інших 
дослідників, можна виокремити три 
складові смислового змісту узагаль-
неного поняття інформаційної без-
пеки. 

Першою складовою є забезпечен-
ня інформаційних потреб суб’єктів, 
які включені в інформаційне сере-
довище. Не може бути забезпечена 
інформаційна безпека суб’єкта без 
наявності у нього необхідній інфор-
мації. Інформаційні потреби різ-
них суб’єктів не однакові, проте у 
будь-якому випадку відсутність не-
обхідної інформації може мати і, як 
правило, має негативні наслідки. Ці 
наслідки можуть носити різний ха-
рактер, їх тягар залежить від складу 
відсутньої інформації. 

Щоб забезпечити інформаційні 
потреби, інформація повинна відпо-
відати певним вимогам. По-перше, 
інформація має бути відносно пов-
ною. Відносно тому, що абсолютно 
повної інформації жоден суб’єкт мати 
не може. Повнота інформації харак-
теризується її достатністю для при-
йняття правильних рішень. По-дру-
ге, інформація має бути достовірною, 
бо спотворена інформація приводить 
до прийняття неправильних рішень. 
По-третє, інформація має бути своє-
часною, оскільки необхідні рішення 
ефективні лише тоді, коли вони при-
ймаються вчасно. 

Вимоги повноти, достовірності і 
своєчасності інформації відносять-
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ся не лише до її первинного статусу. 
Ці вимоги мають силу на весь час 
циркуляції інформації, тому що їх 
порушення на стадії подальшого ви-
користання інформації також може 
призвести до неправильних рішень 
або взагалі до неможливості ухвален-
ня рішень, як і порушення статусу 
конфіденційності може знецінити ін-
формацію. Тому інформація має бу-
ти захищена від дій, що порушують 
її статус. А це відноситься до сфери 
безпеки інформації. Отже, забезпе-
чення безпеки інформації має бути 
другою складовою інформаційної 
безпеки.

До ухвалення неправильних рі-
шень може призвести не лише від-
сутність необхідної інформації, але і 
наявність шкідливої, небезпечної для 
суб’єкта інформації, яка найчастіше 
цілеспрямовано нав’язується. Це ви-
магає забезпечення захисту суб’єктів 
інформаційних відносин від негатив-
ної інформаційної дії, і це має бути 
третьою складовою інформаційної 
безпеки.

Враховуючи ці три складові, мож-
на сформулювати наступне визна-
чення: інформаційна безпека — стан 
інформаційного середовища, що за-
безпечує задоволення інформаційних 
потреб суб’єктів інформаційних від-
носин, безпеку інформації і захист 
суб’єктів від негативної інформацій-
ної дії. 

Виходячи з наведеного визначен-
ня, загрози інформаційної безпеки 
можна розділити на: а) порушення 
безпеки інформації, тобто загрози 
об’єктивній складовій; б) порушен-
ня безпеки об’єкта/суб’єкта захисту 
внаслідок незадоволення його інфор-
маційних потреб або деструктивних 

інформаційних дій, тобто загрози 
суб’єктивній складовій.

У контексті національної безпеки 
інформаційна безпека може розгля-
датися, з одного боку, як самостійний 
її елемент, а з іншого — як інтегрова-
на складова будь-якої іншої безпеки: 
військової, економічної, політичної 
і т. д. У такому руслі більш повним 
визначенням інформаційної безпе-
ки можна вважати наступне (У. Іль-
ницька): “інформаційна безпека —  
це стан захищеності життєво важли-
вих інтересів особистості, суспіль-
ства і держави, при якому зводиться 
до мінімуму завдання шкоди через 
неповноту, невчасність та невірогід-
ність інформації, негативний інфор-
маційний вплив, негативні наслідки 
функціонування інформаційних тех-
нологій, а також через несанкціоно-
ване поширення інформації”. Але 
і це визначення не розкриває всю 
сутність поняття, адже воно дається 
в статичних категоріях. Найдореч-
нішим видається динамічний підхід, 
який показує дії  задля забезпечення 
належного стану суб’єкта. Релевант-
ним у цьому плані виглядає визна-
чення А. Урсул, Т. (Ф). Цирдя [15]: 
інформаційна безпека — “здатність 
держави, суспільства, соціальної гру-
пи, особистості, по-перше, забезпе-
чити з певною ймовірністю достат-
ні і захищені соціальний інтелект і 
інформаційний ресурс, оптимальну 
соціальну ентропію і інформаційне 
середовище для підтримки життєді-
яльності і життєздатності, стійкого 
функціонування і розвитку соціуму; 
по-друге, протистояти інформацій-
ним небезпекам і загрозам, нега-
тивним інформаційним впливам на  
індивідуальну і суспільну свідо-
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мість і психіку людей, а також на 
комп’ютерні мережі та інші технічні 
джерела інформації; по-третє, вироб- 
ляти особистісні та групові нави-
чки та вміння безпечної поведінки; 
по-четверте, підтримувати постій-
ну готовність до адекватних захо-
дів в інформаційному протиборстві, 
ким би воно не було нав’язане; по- 
п’яте, постійно і послідовно за пев-
ною безпечною програмою “вмонту-
вати” штучний інтелект у суспільне 
середовище”.

Щодо сучасного трактування по-
няття “економічна безпека”, воно 
досить неоднозначне, і це свідчить 
про те, що не існує єдиного підхо-
ду до її визначення, так як сутність 
даної категорії залежить від безлічі 
обставин, якими характеризується 
соціально-економічна система. Як і 
інформаційна, економічна безпека 
може трактуватися як у статично-
му, так і в динамічному вигляді. Так,  
Т. Микитенко наводить таке визна-
чення: “Економічна безпека — стан 
національної економіки, який дозво-
ляє зберігати стійкість до внутріш-
ніх і зовнішніх загроз, що сприяє 
створенню надійної та забезпеченої 
всіма необхідними засобами держа-
ви, захищеності національно-дер-
жавних інтересів у сфері економіки”.  
Л. Абалкін розглядає економіч-
ну безпеку як “сукупність умов і  
факторів, що забезпечують неза-
лежність національної економіки, її 
стабільність і стійкість, здатність до 
постійного відновлення і самовдо-
сконалення” [16]. Т. Сак вважає, що 
економічна безпека — це свого роду 
забезпечення в довгостроковій пер-
спективі таких систем показників, 
як [17]:

• економічна незалежність (фі-
нансова, сировинно-ресурсна, інно-
ваційна тощо);

• економічна стабільність (рівень 
розвитку, що гарантує відчуття без-
пеки сьогодні та в майбутньому);

• економічний розвиток (іннова-
ційно-інвестиційна активність, рес-
труктуризація, фінансове оздоров-
лення).

Такий підхід до трактування суті 
економічної безпеки (країни, регіо-
ну, підприємства), на думку автора,  
відображає її основне функціональне 
значення: збереження економічної 
самостійності та досягнутого рівня, 
а також підвищення конкуренто-
спроможності й розширення можли-
востей подальшого розвитку. Саме 
тому економічну безпеку варто роз-
глядати не лише як стан захищеності 
національних інтересів, а й наявність 
й можливість застосування інстру-
ментів впливу на економічні процеси 
для гарантування добробуту в довго-
строковому періоді. 

Основним недоліком у розгляді 
сутності та змісту економічної безпе-
ки, на нашу думку, є недостатня ува-
га щодо інформаційного фактора —  
у кращому випадку він розглядаєть-
ся як елемент забезпечення еконо-
мічної безпеки в ізольованій інфор-
маційній сфері. Разом з тим, якщо 
вважати, що об’єктом економічної 
безпеки є економічна система дер-
жави, то в умовах переходу до інфор-
маційного суспільства інформаційна 
безпека стає найбільш важливим і 
самостійним елементом цієї систе-
ми. Це визначається наступними 
аспектами, тісно пов’язаними з необ-
хідністю реалізації різних інформа-
ційних процесів.
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По-перше, стан економічної без-
пеки оцінюється об’єктивною сис-
темою параметрів, критеріїв та ін-
дикаторів, що визначають порогові 
значення функціонування економіч-
ної системи. Навмисне або ненав-
мисне перекручення такої інформа-
ції може призвести до помилкових 
управлінських рішень, здатним зав-
дати істотного економічного збитку. 

По-друге, економічна система 
схильна до впливу зовнішніх і вну-
трішніх загроз, формування більшо-
сті з яких засноване на використанні 
закритої інформації економічного та 
іншого характеру. 

По-третє, економічна безпека 
створює сприятливі умови для реа-
лізації державної стратегії економіч-
ного розвитку на короткостроковий і 
довгостроковий періоди. 

По-четверте, економічна безпека є 
елементом антикризового управлін-
ня економікою, що виключає вико-
ристання неефективних економічних 
концепцій, впроваджуваних ззовні. 

Таким чином, інтенсивна інфор-
матизація економічних процесів 
призвела до того, що проблеми еко-
номічної безпеки все тісніше пере-
плітаються з інформаційною без-
пекою. У свою чергу, інформаційна 
безпека набуває істотного еконо-
мічного аспекту. Це пояснюється 
перетворенням інформації в товар 
і найважливіший ресурс розвитку 
економіки, динамічним розвитком 
ринку інформації, зростанням пито-
мої ваги інформаційно-комунікацій-
них секторів економіки.

Власне, і морфологічний аналіз 
інтерпретацій економічної й інфор-
маційної безпеки дає змогу зробити 
висновок, що обидва поняття мають 

багато спільного. Вибравши ключові 
складові, що формують семантичне 
ядро обох понять, можна інтегрува-
ти їх в одну структуру. Тобто про-
понується розглядати в комплексі 
інформаційну компоненту економіч-
ної безпеки і економічний аспект ін-
формаційної безпеки в якості єдиної 
сфери діяльності, що забезпечує без-
пеку в управлінській, енергетичній, 
фінансовій, техніко-виробничій, тех-
нологічній та інших областях, що ма-
ють істотний вплив на національну 
безпеку  та забезпечують стабільний 
розвиток держави. 

З урахуванням викладеного, під  
інформаційно-економічною безпе-
кою пропонується розуміти комплек-
сну систему, що забезпечує захист 
життєво важливих інтересів грома-
дян, суспільства та держави в еконо-
мічній сфері від внутрішніх і зовніш-
ніх інформаційних загроз. Останні в 
такому визначенні набувають ста-
тусу інформаційно-економічних за- 
гроз — сукупності умов, факторів 
і подій, яка визначає ефективність 
внутрішніх і зовнішніх деструктив-
них інформаційних впливів на еко-
номічний стан країни, тим самим 
створюючи небезпеку економічно 
важливим інтересам особистості, су-
спільства і держави. 

Найбільш характерними при-
кладами таких загроз є: викрадання 
(модифікація, спотворення тощо) 
економічної інформації; розкрадання 
інформаційних продуктів, що забез-
печують економічне зростання кра-
їни; порушення функціонування ін-
формаційно-комунікаційних систем 
і руйнування інформаційної інфра-
структури; інформаційні атаки щодо 
суб’єктів економічних відносин; не-
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передбачувані економічні проблеми 
внаслідок соціально-політичної тур-
булентності; зміна світогляду керів-
ного складу країни і/або ключових 
економічних структур шляхом ін-
формаційно-психологічного впливу.  

Враховуючи погляди дослідників 
у цій сфері та спираючись на власний 
досвід, можна стверджувати, що рі-
шення задач забезпечення інформа-
ційно-економічної безпеки  має бути 
сфокусовано навколо найбільш важ-
ливих і гострих проблем, що вплива-
ють на економічний стан держави:

1. Розвиток науково обґрунтова-
них поглядів на взаємопроникнення 
економічних та інформаційних про-
цесів на новому етапі розвитку су-
спільства, що дасть змогу удоскона-
лити нормативно-правову базу щодо 
регламентації питань використання 
переваг інформатизації в розвитку 
економіки країни.

2. Вивчення сутності перспек-
тивних інформаційно-економічних 
загроз та ризиків, що дасть змогу 
своєчасно і об’єктивно прогнозува-
ти погіршення інформаційно-еконо-
мічної обстановки і можливі збитки 
життєво важливим інтересам особи-
стості, суспільства і держави. 

3. Побудова ефективних концеп-
цій інформаційної протидії  в еко-
номічній сфері, що створить пере-
думови для запобігання політичної 
дестабілізації в державі внаслідок не-
вдоволення суспільства своїм еконо-
мічним становищем і якістю життя.

4. Створення перспективних ін-
формаційних продуктів, інформа-
ційних технологій і засобів автома-
тизації, що нівелює залежність росту 
інформаційної економіки від зару-
біжних виробників.

5. Можливість порушення режи-
мів функціонування державних і 
суспільних інформаційно-комуніка-
ційних систем та руйнування інфор-
маційної інфраструктури країни або 
її основних компонент.

Рішення перерахованих проблем 
вимагає формування нової міждис-
циплінарної області наукових знань, 
основним призначенням якої буде 
розробка шляхів і способів викори-
стання інформаційного середовища 
для вирішення завдань економіч-
ної безпеки. Основною метою теорії  
інформаційно-економічної безпеки 
має стати не просто опис інформа-
ційних взаємовідносин в економіці, 
а й обґрунтування їх взаємозв’язку 
і взаємозумовленості зі станом на- 
ціональної безпеки. У числі головних 
завдань теорії інформаційно-еконо-
мічної безпеки можна виділити:

• вивчення впливу змін в інфор-
маційному суспільстві на темпи роз-
витку економіки країни, регіонів, 
корпорацій та окремих господарюю-
чих суб’єктів; 

• виявлення механізмів форму-
вання і розвитку внутрішніх і зов-
нішніх інформаційно-економічних 
загроз та методів інформаційної бо-
ротьби у сфері економіки;

• дослідження закономірностей 
інформаційного впливу на світогляд 
економічної еліти країни. 

Для проведення наукових до-
сліджень у цій сфері знадобляться 
спільні зусилля різних фахівців (еко-
номістів, фахівців з інформаційних 
систем, юристів та ін.). 

Висновки.
1. Сучасний розвиток суспіль-

ства характеризується інтеграцією 
безпекових аспектів економічних 
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та інформаційних процесів, що дик-
тує необхідність створення єдиної 
сфери діяльності у забезпеченні ін-
формаційно-економічної безпеки — 
комплексної системи, що забезпечує 
захист життєво важливих інтересів 
громадян, суспільства та держави в 
економічній сфері від внутрішніх і 
зовнішніх інформаційних загроз.

2. Беручи до уваги той факт, що 
досягнення певного рівня інформа-
ційної безпеки гарантує відповідний 
рівень економічної безпеки, можна 
зробити висновок про те, що поняття 
“інформаційна-економічна безпека” 
об’єднує тісно пов’язані між собою 
напрями діяльності держави, що га-
рантують її стабільний і прогресив-
ний розвиток.

3. Пропонується сформувати но-
ву міждисциплінарну сферу науко-
вих знань, основним призначенням 
якої буде розробка шляхів і спосо-
бів використання інформаційного 
середовища для вирішення завдань 
економічної безпеки. Теорія інфор-
маційно-економічної безпеки має 
охоплювати не тільки  опис інформа-
ційних взаємовідносин в економіці, 
а й їх взаємозв’язок із національною 
безпекою.
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ЕКоНомІЧНА  ЗЛоЧИННІстЬ  ЯК  ЗАГРоЗА  
ДЕРЖАВНІЙ  БЕЗПЕЦІ:  сУтНІстЬ  тА  ЗАсоБИ 

ПРотИДІ

Анотація. Розглянуто економічну злочинність як загрозу державній без-
пеці, що охоплює сукупність різних видів навмисних посягань на економічні 
відносини, що охороняються державою незалежно від форми власності і ви-
дів діяльності суб’єктів, які виконують певні функції у сфері виробництва, 
обміну, обслуговування, а також осіб, пов’язаних з регулюванням цієї діяль-
ності.

Поширення кризових явищ в економіці багатьох країн світу у зв’язку з по-
ширенням пандемії COVID-19, загострення політико-економічних відносин 
із Росією, анексія АР Крим, самопроголошення нових утворень на території 
Донецької та Луганської областей спричинили підвищення рівня економіч-
ної злочинності та тіньової економіки в Україні. Наслідки економічної зло-
чинності для державної безпеки є настільки вагомими, що їх можна визнача-
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ти як детермінанти дієвості економічної системи держави та можливості її 
існування в майбутньому.

Економічна злочинність є своєрідним каталізатором формування держави 
та інститутів державного управління. Відповідно до цього мають трансфор-
муватися методи боротьби з економічною злочинністю, розвиватися правові 
механізми державного управління, видозмінюватися діяльність державних 
інституцій, на які покладені функції виявлення економічних злочинів та 
притягнення до відповідальності винних осіб. У сучасному глобалізованому 
світі одним з дієвих засобів боротьби з економічною злочинністю є фінансо-
ві розслідування, які охоплюють комплекси заходів протидії розкраданням 
державних фінансів, кіберзлочинності, виявам корупції, ухиленню від спла-
ти податків, легалізації злочинних доходів, фінансуванню тероризму тощо. 
Окреслено найбільш поширені в Україні та світі економічні злочини, що ста-
новлять найбільшу загрозу державній безпеці. Розроблено модель держав-
но-управлінських аспектів запобіганню та протидії економічній злочинності 
як загрозі державній безпеці.

Ключові слова: економічна злочинність, економічні злочини, державна 
безпека, протидія економічній злочинності.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ПРЕСТУПНОСТЬ  КАК  УГРОЗА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ:  СУЩНОСТЬ   

И  СРЕДСТВА  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Аннотация. Рассмотрена экономическая преступность как угрозу госу-
дарственной безопасности, охватывающей совокупность различных видов 
умышленных посягательств на экономические отношения, охраняемые госу-
дарством независимо от формы собственности и видов деятельности субъ-
ектов, которые выполняют определенные функции в сфере производства, 
обмена, обслуживания, а также лиц, связанных с регулированием этой дея-
тельности.

Распространение кризисных явлений в экономике многих стран мира в 
связи с распространением пандемии COVID-19, обострение политико-эко-
номических отношений с Россией, аннексия АР Крым, самопровозглашения 
новых образований на территории Донецкой и Луганской областей вызва-
ли повышение уровня экономической преступности и теневой экономики 
в Украине. Последствия экономической преступности для государственной 
безопасности настолько весомы, что их можно определить как детерминан-
ты действенности экономической системы государства и возможности ее 
существования в будущем.

Экономическая преступность является своеобразным катализатором 
формирования государства и институтов государственного управления. В 
соответствии с этим должны трансформироваться методы борьбы с экономи-
ческой преступностью, развиваться правовые механизмы государственного 
управления, видоизменяться деятельность государственных институтов, 
на которые возложены функции выявления экономических преступлений 
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и привлечения к ответственности виновных лиц. В современном глобали-
зированном мире одним из действенных средств борьбы с экономической 
преступностью являются финансовые расследования, которые охватывают 
комплексы мер противодействия хищениям государственных финансов, 
киберпреступности, проявлениям коррупции, уклонения от уплаты нало-
гов, легализации преступных доходов, финансированию терроризма и тому 
подобное. Определены наиболее распространенные в Украине и мире эко-
номические преступления, представляющие наибольшую угрозу государст-
венной безопасности. Разработана модель государственно-управленческих 
аспектов предотвращению и противодействию экономической преступно-
сти как угрозе государственной безопасности.

Ключевые слова: экономическая преступность, экономические преступ-
ления, государственная безопасность, противодействие экономической пре-
ступности.

ECONOMIC  CRIME  AS  A  THREAT  TO  STATE  SECURITY:  
THE  ESSENCE  AND  MEANS  OF  COUNTERACTION

Abstract. Economic crime is considered as a threat to state security, covering 
a set of different types of deliberate encroachments on economic relations pro-
tected by the state, regardless of ownership and activities of entities that perform 
certain functions in the field of production, exchange, service, and persons related 
to the regulation of this activity.

The spread of crisis in the economy of many countries in connection with the 
spread of the Covid-19 pandemic, the aggravation of political and economic re-
lations with Russia, the annexation of Crimea and the self-proclamation of new 
entities in Donetsk and Luhansk regions have led to rising economic crime and 
shadow economy in Ukraine. The consequences of economic crime for state se-
curity are so significant that they can be defined as determinants of the effective-
ness of the economic system of the state and the possibility of its existence in the 
future.

Economic crime is a kind of catalyst for the formation of the state and institu-
tions of public administration. Accordingly, the methods of combating econom-
ic crime should be transformed, the legal mechanisms of public administration 
should be developed, the activities of state institutions, which are entrusted with 
the functions of detecting economic crimes and bringing perpetrators to justice, 
should be changed. In today’s globalized world, one of the effective means of com-
bating economic crime is financial investigations, which include a set of measures 
to combat embezzlement, cybercrime, corruption, tax evasion, money laundering, 
terrorist financing and more. The most common economic crimes in Ukraine and 
the world, which pose the greatest threat to state security, are outlined. A model 
of state-administrative aspects of preventing and combating economic crime as a 
threat to state security has been developed.

Keywords: economic crime, economic crimes, state security, counteraction to 
economic crime.



78

Постановка проблеми. В останні 
роки чітко простежується криміна-
лізація економіки, що має вияв со-
ціального деструктивного процесу, 
наслідком якого є поширення еконо-
мічної злочинності, зниження рівня 
соціально-економічного розвитку 
держави, вразливість економічної 
системи країни до постійно виника-
ючих внутрішніх і зовнішніх загроз. 
Негативні геополітичні впливи на 
Україну в умовах поглиблення кри-
зових економічних явищ, неефек-
тивності гарантій безпеки України, 
зовнішньої залежності національної 
економіки зумовлюють уразливість 
України та послаблюють її роль на 
міжнародній арені. Створення умов 
для ефективного вжиття заходів про-
тидії системним загрозам економіч-
ній безпеці країни можливе лише за 
вчасного їх виявлення та подальшої 
ефективної державної політики їх 
нейтралізації. Вище зазначене акту-
алізує науковий пошук у контексті 
розширення об’єкта пізнання на-
ук державного управління у сфері 
забезпечення економічної безпеки 
держави. Так, сьогодні потребують 
дослідження державної політики у 
сфері боротьби з економічною зло-
чинністю як загрози державній без-
пеці держави. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. У вітчизняній економічній 
науці проблеми визначення загроз 
економічній безпеці України неодно-
разово порушувались у працях знач-
ної кількості вітчизняних науковців, 
таких як О. М. Бандурка, А. М. Бой- 
ко, А. Ф. Волобуєв, А. П. Закалюк,  
В. С. Зеленецький, О. Г. Кальман,  
М. І. Камлик, О. М. Литвинов,  
І. В. Маслій, Ю. В. Орлов, В. М. По- 

пович, І. К. Туркевич, В. П. Філонов,  
С. С. Чернявський, В. І. Шакун,  
В. Ю. Шепітько та ін. Однак стрімкі 
зміни суспільно-політичного життя 
українського суспільства в останні 
роки, збройне протистояння у схід-
них регіонах держави, потрясіння, 
спричинені поширенням пандемії 
COVID-19, пов’язані з цим кризові 
явища в економіці, розвиток інфор-
маційно-комп’ютерних технологій, 
що негативно вплинули на пошире-
ність кіберзлочинності у сфері еко-
номіки, підвищили актуальність і 
зумовили необхідність комплексно-
го дослідження економічної злочин-
ність як загрози державній безпеці.

Мета статті — висвітлення еко-
номічної злочинності як загрози 
державній безпеці, як основи для 
подальшого вироблення ефективних 
заходів протидії економічній злочин-
ності. Це дасть можливість перегля-
нути державну політику в контексті 
уникнення причин економічної зло-
чинності та формування комплексу 
заходів з розвитку безпечної еконо-
мічної системи держави.

Виклад основного матеріалу. Пи-
тання розвитку теорії та методології 
державного управління у сфері бо-
ротьби з економічною злочинністю 
є вкрай важливим у контексті забез-
печення державної безпеки України. 
Беззаперечним є те, що економічна 
злочинність за різними її видами та 
сферами є фактором диспропорції в 
економічній системі, що, своєю чер-
гою, впливає на зниження соціальної 
стабільності в суспільстві. До питан-
ня економічної злочинності пильна 
увага приділяється міжнародною 
спільнотою, зокрема: “Загрозлива 
криміналізація соціально-економіч-
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них інститутів, несприятливі тенден-
ції зростання насильства в реальних 
і віртуальному світі, злочинність, 
що має транснаціональний харак-
тер, зумовлюють потребу знання 
справжнього стану справ, оцінки ста-
тистичних параметрів цього явища, 
уявлення цілісної картини факторів 
його незламності. В силу цього акти-
візація міжнародної діяльності, спря-
мованої на вироблення загальних 
підходів протистояння злочинності, 
набуває першочергового значення. 
Обґрунтовується теза про те, що 
дозвіл означеної проблеми вимагає 
профільного співробітництва, об’єд-
нання зусиль усіх країн з метою не-
відкладного формування під егідою 
ООН інформаційного ресурсу (Бан-
ку даних) про показники злочинно-
сті в світі, його окремих регіонах і 
країнах, і діяльності органів право-
суддя на цьому напрямку, на основі 
адекватно порівнянної з міжнарод-
ною класифікацією злочинів для ста-
тистичних цілей” [1–3; 2, с. 223].

Всесвітній огляд підтверджує не-
гативний вплив економічної та полі-
тичної кризи на рівень економічної 
злочинності. Результати українсько-
го опитування збігаються з висновка-
ми всесвітнього звіту та підтверджу-
ють зростання ризиків, пов’язаних 
з економічною злочинністю. Тому 
виявлення неправомірних дій та за-
побігання економічній злочинності є 
критично важливим для забезпечен-
ня державної безпеки.

Як показує огляд економічної 
злочинності у світі, проведений 
компанією PricewaterhouseCoopers 
(PWC), за 2020 р. рівень економічної 
злочинності в світі зростає. На рис. 
1 представлені основні види еконо-

мічної злочинності у світі у 2020 р.,  
зокрема, шахрайство з клієнтами, 
кіберзлочинність, незаконне при-
власнення майна, хабарництво та 
корупція, шахрайство в галузі бух-
галтерського обліку/фінансової звіт-
ності, шахрайство у сфері закупівель, 
шахрайство у сфері управління пер-
соналом та ін.

Боротьба з економічною злочин-
ністю має стати особливим об’єктом 
державного управління у сфері за-
безпечення національної безпеки. Це 
обумовлено насамперед тим, що на 
державу як на соціальний інститут 
покладається завдання врегулюван-
ня економічних інтересів у суспіль-
стві, які, у свою чергу, лягають в ос-
нову скоєння економічного злочину 
людиною. Державне управління має 
забезпечити як профілактику та про-
тидію економічній злочинності так 
і встановити механізми боротьби з 
нею. 

Боротьба з економічною злочин-
ністю як об’єкт державного управ-
ління є особливою складовою науко-
вого пізнання. Це зумовлено тим, що 
економічна злочинність є об’єктом 
дослідження різних суспільних наук. 
Вважаємо, що питання економічної 
злочинності знаходиться на перети-
ні таких сфер наукового пізнання, 
зокрема: економічні науки з пози-
ції впливу на розвиток та безпечне 
функціонування економічних сис-
тем різних рівнів; юридичні науки 
в частинні правового регулювання 
боротьби з економічною злочинніс- 
тю та сфер і галузей права, пов’я-
занні із їх вчиненням; соціологічні 
науки з позиції впливу економічних 
злочинів на розвиток соціуму; психо-
логічні науки з позиції формування 
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психологічного профілю суб’єктів 
економічних злочинів; політичні на-
уки з позиції розвитку політичної 
свідомості в боротьбі з економічними 
злочинами; військові науки з пози-
ції впливу економічних злочинів на  
військово-економічну безпеку дер-
жави.

Для формування категоріально-
го апарату економічної злочинності 
пропонуємо наступні її тлумачення: 

• економічна злочинність як соці-
ально-економічне явище: економічна 
злочинність — це соціально-еконо-
мічне явище, яке полягає в суспіль-
но небезпечній діяльності, що здійс-
нюється учасниками економічних 

відносин через порушення законної 
діяльності або здійснення незакон-
ної діяльності та призводить пору-
шення інтересів економічних агентів  
(держава, суб’єкти господарюван-
ня, населення, міжнародні партнери  
та ін.), принципів економічної свобо-
ди та дисбалансу в суспільних відно-
синах;

• економічна злочинність як 
об’єкт кримінального права: вид зло-
чинної діяльності особи або групи 
осіб, які здійснюють суспільно-не-
безпечні діяння у сфері економічної 
діяльності через законну та незакон-
ну діяльність з метою отримання 
економічних вигід, порушуючи пра-

Рис. 1. огляд економічної злочинності у світі, проведений компанією 
Pricewaterhousecoopers (PWc) за 2020 р. [3, с. 4]
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ва інших осіб та призводячи до еко-
номічних збитків;

• економічна злочинність як 
об’єкт державного управління: Еко-
номічна злочинність є об’єктом 
державного управління, що прояв-
ляється як соціально-економічне 
явище, що переслідується законом, 
адже має на меті отримання незакон-
ної економічної вигоди особою чи  
групою осіб, суб’єктом господарю-
вання або іншими особами та реалі-
зується через законну та незаконну 
економічну діяльність та чинить 
вплив на суспільні відносини, що 
загрожує національній безпеці дер-
жави;

• економічна злочинність як за-
гроза національній безпеці: еконо-
мічна злочинність є загрозою на-
ціональній безпеці держави, адже 
чинить вплив на суспільно-еконо-
мічні відносини, що призводить до 
дисбалансу економічної системи, 
соціально-економічні наслідки чого 
викликають ризики для їх безпеки.

Загалом запропонований під-
хід дає змогу в комплексі підійти до 
вивчення економічної злочинності, 
сформувати теоретико-методологіч-
ну конструкцію державного управ-
ління протидії економічній злочин-
ності та визначити її місце в загрозах 
державній безпеці. 

Пропонуємо економічну злочин-
ність як загрозу державній безпеці 
розглянути в контексті різних видів 
державної політики. Усі злочини 
пропонуємо згрупувати за такими 
напрямами: в державному та кор-
поративному секторі. Загалом така 
взаємодія лягає в наступну модель 
державно-управлінських аспектів 
запобіганню та протидії економічній 

злочинності, як загрозі державній 
безпеці (див. рис. 2).

Державна безпека в контексті 
забезпечення інтересів держави як 
інституту, що врегульовує інтереси 
різних суспільних інститутів, має 
складну внутрішню структуру, що 
обумовлена економічними аспекта-
ми. “Оцінка безпеки включає в себе 
оцінки: ресурсного потенціалу і мож-
ливостей його розвитку, рівня ефек-
тивності використання ресурсів, ка-
піталу і праці та його відповідності 
рівню в найбільш розвинених і пе-
редових країнах, а також рівню, при 
якому загрози зовнішнього внутріш-
нього характеру зводяться мінімуму, 
конкурентоспроможності економіки,  
цілісності території економічного 
простору, суверенітету, незалежності 
можливості протистояння, зовніш-
нім загрозам, соціальної стабільності 
і умов запобігання та вирішення со-
ціальних конфліктів” [1, с. 77]. 

Загалом економічні аспекти на-
ціональної безпеки крізь призму 
економічної злочинності можна оха-
рактеризувати через економічну не-
залежність держави та стабільність 
і стійкість економічної системи дер-
жави. Саме ці два критерії характе-
ризують взаємозв’язки економічної 
безпеки з іншими складовими на- 
ціональної безпеки, а саме: політич-
на, екологічна, військова, соціальна 
та ін. 

Висновки. Підводячи підсумки, 
слід сказати, що в статті обґрунтова-
но властивості економічної злочин-
ності як об’єкта державного управ-
ління через розвиток категоріального 
апарату шляхом визначення даного 
явища з як: соціально-економічного 
явища, об’єкта кримінального пра-
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ва, об’єкта державного управління, 
як загрози національній безпеці. А 
також згруповано усі економічні зло-
чини за наступними напрямами: в 
державному та корпоративному сек-
торі. Загалом така взаємодія лягла в 
розроблену модель державно-управ-
лінських аспектів запобіганню та 
протидії економічній злочинності як 
загрозі державній безпеці. 
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ДосВІД  РЕАЛІЗАЦІЇ  мЕХАНІЗмІВ  ВПЛИВУ  
ГРомАДЯНсЬКоГо  сУсПiЛЬстВА   

НА  ДЕРЖАВНЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  
ПРАВооХоРоННоЇ  ДiЯЛЬНостi  У  сУЧАсНІЙ 

УКРАЇНІ

Анотація. Визначено досвід реалізації механізмів впливу громадянсько-
го суспiльства на державне регулювання правоохоронної  дiяльностi у сучас-
ній Україні. Зазначено, що взаємодія ланцюга громадянське суспільство — 
державні органи — правоохоронні органи має трирівневу структуру, адже 
здійснюється на суспільному (громада, населення, суспільна ініціативність), 
державно-управлінському (роль державних органів як суб’єктів законодав-
чої ініціативи — створення законів та підзаконних актів) та власне законо-
давчому рівні (функціонування законів України “Про національну безпеку 
України” та “Про оперативно-розшукову діяльність”). 

Проаналізовано, що ефективне використання принципу розподілу влади 
в Україні забезпечує громадянську захищеність, право на свободу в усіх її 
виявах, економіко-соціальний та політичний баланс суспільного розвитку 
в Україні. Діяльність правоохоронних органів, відповідно до цього принци-
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пу, в сучасній Україні базується на принципах детального розподілу основ 
їх діяльності та функціонування, а також на гарантованій професійності їх 
діяльності та дотриманні принципу відповідальності за власну діяльність, 
котрий прямо кореспондує засадничим положенням, що закладені Консти-
туцією України.

Отже, можна говорити про наявність на теренах України держав-
но-управлінського та політико-законодавчого апаратів, що дають можли-
вість побічно, у непрямий спосіб (пасивно) реалізовувати процес впливу 
громадянського суспільства на діяльність правоохоронних органів шляхом 
нормотворчості та законодавчого регулювання. 

Обґрунтовано, що верховенство закону та законність як принципи, за-
кладені Конституцією, також знаходять своє пряме відображення у діяльно-
сті правоохоронних органів та впливі громадянського суспільства (у якості 
не лише групи людей, а й державного устрою сучасної України) на державне 
регулювання правоохоронної діяльності.

Ключові слова: механізми державного впливу, діяльність правоохорон-
них органів, громадянське суспільство, політичний баланс суспільного роз-
витку, принцип розподілу влади, Закон України “Про національну безпеку 
України”.

ОПЫТ  РЕАЛИЗАЦИИ  МЕХАНИЗМОВ  ВЛИЯНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  НА  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В  СОВРЕМЕННОЙ  УКРАИНЕ

Аннотация. Определен опыт реализации механизмов влияния граждан-
ского общества на государственное регулирование правоохранительной 
деятельности в современной Украине. Отмечено, что взаимодействие цепи 
гражданское общество — государственные органы — правоохранительные ор-
ганы имеет трехуровневую структуру, ведь осуществляется на общественном 
(община, население, общественная инициативность), государственно-управ-
ленческом (роль государственных органов как субъектов законодательной 
инициативы — создание законов и подзаконных актов) и собственно законо-
дательном уровне (функционирование законов Украины “О национальной 
безопасности Украины” и “Об оперативно-розыскной деятельности”).

Проанализировано, что эффективное использование принципа разделе-
ния властей в Украине обеспечивает гражданскую защищенность, право на 
свободу во всех ее проявлениях, экономико-социальный и политический 
баланс общественного развития в Украине. Деятельность правоохранитель-
ных органов, согласно этому принципу, в современной Украине базируется 
на принципах детального распределения основ их деятельности и функ- 
ционирования, а также на гарантированном профессионализме их деятель-
ности и соблюдении принципа ответственности за свою деятельность, кото-
рый прямо корреспондирует основополагающим положениям, заложенным 
Конституцией Украины.
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Поэтому, можно говорить о наличии на территории Украины государст-
венно-управленческого и политико-законодательного аппаратов, которые 
дают возможность косвенно, косвенным образом (пассивно) реализовывать 
процесс влияния гражданского общества на деятельность правоохранитель-
ных органов путем нормотворчества и законодательного регулирования.

Обосновано, что верховенство закона и законности как принципы, за-
ложенные Конституцией, также находят свое прямое отражение в деятель-
ности правоохранительных органов и влиянии гражданского общества (в 
качестве не только группы людей, но и государственного устройства совре-
менной Украины) на государственное регулирование правоохранительной 
деятельности.

Ключевые слова: механизмы государственного воздействия, деятель-
ность правоохранительных органов, гражданское общество, политический 
баланс общественного развития, принцип разделения власти, Закон Украи-
ны “О национальной безопасности Украины”..

EXPERIENCE  OF  REALIZATION  OF  MECHANISMS   
OF  INFLUENCE  OF  CIVIL  SOCIETY  ON  STATE  REGULATION  

OF  LAW  ENFORCEMENT  ACTIVITY  IN  MODERN  UKRAINE 

Abstract. The article identifies the experience of implementing the me- 
chanisms of civil society influence on state regulation of law enforcement in mod-
ern Ukraine. It is noted that the interaction of the chain civil society — state 
agencies — law enforcement agencies has a three-tier structure, as it is carried out 
at the public (community, population, public initiative), public administration 
(the role of state agencies as subjects of legislative initiative — creation of laws 
and bylaws). and the actual legislative level (functioning of the laws of Ukraine 
“On National Security of Ukraine” and “On operational and investigative acti- 
vities”).

It is analyzed that the effective use of the principle of separation of powers 
in Ukraine provides civil protection, the right to freedom in all its manifesta-
tions, the economic, social and political balance of social development in Ukraine. 
The activities of law enforcement agencies, according to this principle, in modern 
Ukraine are based on the principles of detailed distribution of the foundations of 
their activities and functioning, as well as on the guaranteed professionalism of 
their activities and adherence to the principle of responsibility for their activi-
ties, which directly corresponds to the fundamental provisions laid down by the 
Constitution of Ukraine.

Because of this, we can talk about the existence of state-administrative and 
political-legislative apparatus in Ukraine, which allow indirectly, indirectly (in-
directly) to implement the process of civil society influence on law enforcement 
agencies through rule-making and legislative regulation.

It has been substantiated that the rule of law and legality as principles enshrined 
in the Constitution are also directly reflected in the activities of law enforcement 
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agencies and the influence of civil society (as not only a group of people but also 
the state system of modern Ukraine) on state regulation of law enforcement.

Keywords: mechanisms of state influence, activities of law enforcement  
agencies, civil society, political balance of social development, the principle  
of separation of powers, the law of Ukraine “On the national security of Ukraine”.

Постановка проблеми. Громадян-
ське суспільство, будучи суспільним 
феноменом, є двигуном та рушій-
ною силою соціально-економічних, 
політичних, правових та держав-
но-управлінських перетворень. Вар-
то зауважити, що в сучасній Україні 
як демократичній та правовій держа-
ві, розповсюдженим є людиноцен-
тристський підхід — сюди відноси-
мо повагу до прав та свобод, а також 
право на вільне вираження власних 
поглядів через суспільно-державну 
комунікацію. 

Необхідно відзначити, що суспіль-
ними передумовами до виокрем-
лення впливу громадянського су-
спільства на державне регулювання 
правоохоронної діяльності в Укра-
їні є, в першу чергу, дисбаланс між 
ефективністю та законністю держав-
но-управлінських процесів, що поєд-
нується із зростанням ролі суспіль-
ства у процесі владно-політичних 
перетворень. Соціально-правові та 
економічні проблеми мають тенден-
цію до швидкого розгалуження: від-
так, в Україні дедалі чіткіше постає 
прецедент певного вдосконалення 
кооперації між владним апаратом 
та соціальними інститутами (у тому 
числі, суспільством). 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Зазначу, що досліджен-
ням ролі та значимості діяльності 
правоохоронних органів в умовах 

формування сучасної моделі грома-
дянського суспільства займались:  
В. Білокопитов, І. Жукова, В. Коваль-
чук, Л. Мельник, М. Месюк, Є. Ро- 
маненко та ін.

Беручи до уваги низку наукових 
досліджень із питань впливу грома-
дянського суспільства на державне 
регулювання правоохоронної діяль-
ності, доцільним буде розглянути 
задекларовані у сучасному законо-
давстві механізми впливу громадян-
ського суспільства на державне регу-
лювання правоохоронних органів в 
Україні.

Мета статті — обґрунтувати дос-
від реалізації механізмів впливу 
громадянського суспiльства на дер-
жавне регулювання правоохоронної  
дiяльностi у сучасній Україні.

Виклад основного матеріалу. У 
сучасній Україні питання вдоско-
налення та систематизації держав-
но-управлінських процесів регулю-
вання правоохоронної діяльності 
нерозривно пов’язане із законодав-
чим та нормативним виокремленням 
підходів до розуміння специфіки 
функціонування правоохоронних 
органів. При цьому, характеристи-
ка взаємодії ланцюга громадянське 
суспільство – державні органи – 
правоохоронні органи має трирів-
неву структуру, адже здійснюється 
на суспільному (громада, населення, 
суспільна ініціативність), держав-
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но-управлінському (роль державних 
органів як суб’єктів законодавчої іні-
ціативи — створення законів та під-
законних актів) та власне законодав-
чому рівні (функціонування законів 
України “Про національну безпеку 
України” та “Про оперативно-розшу-
кову діяльність”). 

Зазначу також, що у Законі Укра-
їни “Про національну безпеку Украї-
ни” правоохоронні органи визначено 
як сили безпеки, які, відповідно до 
норм Конституції та українського 
законодавства, забезпечують схорон-
ність та захищеність державно-без-
пекових інтересів України. Таким 
чином, водночас, законодавцем ак-
центовано увагу на ролі держави, 
уряду та політичної системи на регу-
лювання правоохоронної діяльності 
в сучасній Україні. Проте останнє є 
логічним продовженням громадсько-
го активізму та ініціативи: як відомо, 
Конституція України проголошує 
низку прав громадян, що найчасті-
ше не враховуються представника-
ми правопорядку під час виконання 
професійних обов’язків [1].

Важливо зазначити, що взаємодія 
громадянського суспільства із держа-
вою та подальший вплив останньої 
на регулювання правоохоронної ді-
яльності — питання державно-управ-
лінської ефективності та відкритості 
функціонування урядових інститу-
цій України. Відтак, процедурно та 
ідеологічно процес гуманного, демо-
кратично-громадянського контролю 
за діяльністю держави та її законо-
давчих ініціатив вважатимемо при-
кладом дієвого, прямого механізму 
впливу на державно-правоохорон-
ний апарат. Логічним є зв’язок між 
державою та органами правопоряд- 

ку — адже структурно-функціональ-
ний апарат державного управління 
передбачає роль правоохоронних ор-
ганів як посередників, які виконують 
державні директиви [2, c. 26–27].

Водночас, саме до функцій та 
завдань громадянського суспіль-
ства належить суто демократична 
діяльність щодо запобігання та по-
передження асоціальної, антигро-
мадянської діяльності держави, що 
порушує права, свободи та інтереси 
пересічних громадян. 

Влада та уряд, комунікуючи із гро-
мадянськими ініціативними група-
ми, закладають підвалини практич-
ної реалізації правових, соціальних 
та гуманних принципів державного 
управління, базисом яких є Консти-
туція України — водночас, в аспекті 
культивації законності суспільно-по-
літичної активності громадян у су-
часній Україні використовуються й 
акти міжнародного законодавства: 
Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод, Міжнарод-
ний пакт про громадянські та полі-
тичні права тощо. 

Також можна констатувати, що 
механізми впливу громадянського 
суспільства на державне регулю-
вання правоохоронної діяльності в 
Україні мають свої предметні вито-
ки. До таких, зокрема, можна відне-
сти: необхідність державно-владно-
го контролю над демократичністю 
правоохоронних органів; концепцію 
недопущення порушень прав, сво-
бод та інтересів громадян (як закон-
них, так і конституційно-правових), 
контрольно-ревізійну діяльність у 
сфері запобігання корупції у право-
охоронних органах та органах вла-
ди. Отже, громадська активність 
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та співпраця із урядом щодо ефек-
тивного процесу законотворчості 
у сфері правоохоронної діяльності 
є важливими для захисту та про-
текції норм Конституції України, 
якими гарантується повага до лю-
дини та функціонування усіх інсти-
тутів громадянського суспільства [3,  
c. 53–55].

Зауважу, що сфера діяльності 
правоохоронних органів в Україні є 
досить секретною галуззю держав-
но-управлінських перетворень. Це, 
власне, можна визначати як одну з 
перешкод громадської активності 
та її комунікації із органами влади 
у питаннях законотворчості. Проте 
громада та її право на свободу сло-
ва, думки та вираження, зокрема,  
політичних поглядів та переконань 
є логічним продовженням одне од- 
ного. 

Суспільно-політичний, демокра-
тичний та державно-управлінський 
контролі за діяльністю держави у 
сфері регламентації компетенції пра-
воохоронних органів знаходять свою 
регламентацію у директивах Органі-
зації Об’єднаних Націй, Ради Європи 
та Європейського Союзу. Останні, 
нагадаємо, є частиною національного 
законодавства у випадку ратифікації 
та надання згоди на їх обов’язковість 
Верховною Радою України (про що 
зазначається у ст. 8 Основного Зако-
ну — Конституції України) [4].

Маю відзначити, що ефективність 
державно-владної комунікації із сус-
пільством має складну та комплексну 
державно-управлінську структуру. 
Отже, у контексті державно-суспіль-
ного регулювання правоохоронної 
діяльності за допомогою соціального 
діалогу влади та громадян важливим 

є законодавчо-нормативне деклару-
вання та генерування принципів гро-
мадянського суспільства [5].

Як зазначалося раніше, у сфері 
регламентації основ діяльності за-
конодавця, держави Україна, по від-
ношенню до комунікації із громадя-
нами — і, як наслідок, забезпечення 
прав, свобод та інтересів громадян 
шляхом побудови законодавчих ме-
ханізмів захисту від свавілля органів 
правопорядку, вагому роль відіграє 
ієрархія нормативно-правових актів, 
які включають національні джерела 
(Конституція України, закони Укра-
їни “Про національну безпеку” та 
“Про оперативно-розшукову діяль-
ність”) та міжнародно-правові дже-
рела, згода на обов’язковість вико-
ристання яких надається Верховною 
Радою України відповідно до ст. 8 
Основного Закону, які, відповідно, 
є частиною національного законо-
давства (Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод, 
Міжнародний пакт про громадянські 
та політичні права, директиви Орга-
нізації Об’єднаних Націй, Ради Єв-
ропи та Європейського Союзу). 

У дійсності, саме структурно-спе-
цифічні особливості взаємодії влади 
та суспільства знаходять своє відо-
браження та можуть бути оцінені 
через призму соціального діалогу. 
Отже, в Україні концепт соціально-
го діалогу у сфері державного регу-
лювання правоохоронної діяльності 
відображається шляхом постановки 
проблеми суспільством та її вирішен-
ня шляхом пошуку консенсуальних 
рішень. Діяльність правоохоронних 
органів та їх оцінка громадою —  
сигнал для влади щодо усунення,  
або попередження, подальшої дер-
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жавно-управлінської кризи, або ніве-
лювання громадського невдоволен-
ня. 

Водночас необхідно зазначити, 
що влада в Україні як у державі з 
яскраво вираженим підходом до за-
гального благоденства та правового 
режиму, має тенденції до створення 
державно-управлінських підвалин 
інтегративного суспільства. Подіб-
не знаходить свій вияв, зокрема, 
у побудові соціально-політичного  
підходу владно-громадянського спіл-
кування, співпраці та комунікації,  
адже влада є не лише апаратом дер-
жавно-управлінського урядування, 
але й діє в інтересах від імені та від-
повідно до законних вимог (потреб) 
суспільно-громадського характеру. 

За фактом, державне управління у 
сучасній Україні, знаходячись на ста-
дії прогресивної розбудови, набуває 
ознак суспільно-політичного інсти-
туту комунікації із громадськістю. 
Це є позитивним фактором, адже 
дієва, функціональна та ефективна 
взаємодія ланцюга громадськість – 
державно-владні інститути – право-
охоронні органи можлива за умови 
соціально-правової природи держав-
но-управлінських механізмів. 

Звісно, громадянське суспільство 
має законодавче підґрунтя, на осно-
ві якого базується стилістика його 
функціонування у правовому полі. 
У сучасній Україні, відтак, подібним 
нормативно-правовим актом є За-
кон України “Про громадські об’єд-
нання”, мета якого є тотальна регла-
ментація юридико-правових основ 
діяльності громадських організацій 
в Україні, структура та специфіка їх 
формування, створення та реєстрації 
[6, c. 335–340]. 

У цьому контексті маю зауважи-
ти, що будь-яка громадянська ініціа-
тива по відношенню до держави має 
бути законодавчо оформленою (як 
громадське об’єднання, або громад-
ська організація); діяти у правовій 
площині (відповідно до норм націо-
нального законодавства України та 
міжнародно-правових актів, згода на 
обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України); відстоювати 
законні, конституційні права, свобо-
ди та інтереси людини та громадяни-
на шляхом соціально інтегрованого, 
демократичного діалогу з владою 
щодо вирішення питання діяльності 
правоохоронних органів та правової 
регламентації правоохоронної діяль-
ності у сучасній Україні, загалом. 

Процес контролю над діяльністю 
правоохоронних органів з боку су-
спільства — основа політичного, еко-
номічного, соціального устрою дер-
жави Україна. Важливим аспектом 
у питаннях співдіяльності та співіс-
нування правоохоронних органів та 
громадянського суспільства є дотри-
мання норм Конституції України: ор-
гани правопорядку у своїй діяльності 
покладаються на необхідність ви-
знання людини, її життя та здоров’я в 
якості найвищої соціальної цінності, 
одночасно констатуючи та культи-
вуючи обов’язковість дотримання та 
реалізації прав та свобод людини. 

Неприпустимість порушення 
прав та свобод людини, своєю чер-
гою, породжує ще один конституцій-
ний принцип: забезпеченість суве-
ренітету та владя, які, як зазначено 
у Конституції України, належать  
народу. Він здійснює її безпосеред-
ньо — що, власне, породжує його 
можливість використовувати кон-
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ституційно-правовий імунітет та 
законні права задля відстоювання 
власних інтересів під час взаємодії з 
правоохоронними органами [7].

Маємо зазначити, що узурпація 
будь-якої з гілок влади в Україні не 
допускається. Це, знову-таки, є важ-
ливою нормою Конституції Украї-
ни у світлі взаємодії громадськості 
та правоохоронних органів (а також 
подальшого суспільного впливу на 
них), адже вона регламентує розпо-
діл влади на законодавчу, виконавчу 
та судову гілки: для народовладдя — 
це ознака владно-державної тран-
спарентності та імплементації у дер-
жавно-владну структуру правоохо-
ронних органів, загальноправових 
принципів, використання яких асо- 
ціюється із демократичним право-
вим режимом. 

Верховенство права, яке є одним 
з основоположних принципів Кон-
ституції України та Закону України 
“Про Національну поліцію” від 
02.07.2015 р. № 580-VII закріплює 
тенденцію до народовладдя та надає 
можливість громадськості співпра-
цювати з правоохоронними органа-
ми, таким чином впливаючи на їх 
законодавчий, державно-управлін-
ський та соціально-політичний ста-
туси. Подібні принципи права, сим-
волізуючи демократизм та гуманізм 
як стилістику державного режиму, 
створюють для громадян можливість 
вільно, беззастережно, відкрито та на 
свій розсуд виражати власну думку. 

У питаннях співпраці громадян 
та правоохоронних органів нор-
ми Конституції України (а також 
їх дотримання органами правопо-
рядку) відіграють фундаментальну  
роль — адже, будучи нормами пря-

мої дії, вони сприяють формуванню 
більш гнучкого державно-управлін-
ського підходу до визначення ста-
тусу правоохоронних органів із за-
лученням громадської ініціативи [8,  
c. 4].

Зазначимо, що Закон України 
“Про національну безпеку України” 
від 21.06.2018 р. № 2469-VIII, вод-
ночас виступає ще одним суспіль-
ним регулятором правомірності та 
юридичної законності у діяльності 
правоохоронних органів у сучасній 
Україні. Фактично, даним норма-
тивно-правовим актом регламенту-
ється обов’язковий характер не лише 
законної, а й відкритої та соціально 
орієнтованої діяльності правоохо-
ронних органів: водночас зроблено 
акцент на ефективності їх функціо-
нування та вирішенні конкретних, 
профільних проблем щодо охоро-
ни та забезпечення виконання нор- 
мативно-правового базису України 
та недопущення порушення закон-
них прав, свобод та інтересів грома-
дян. 

У контексті впливу громадян-
ського суспільства на правоохоронні 
органи маємо зазначити, виходячи 
з принципів, що закріплені не ли-
ше Конституцією України, а й спе-
цифічним нормативним актом, За-
коном України “Про національну 
безпеку України” від 21.06.2018 р.  
№ 2469-VIII, правоохоронна діяль-
ність в Україні здійснюється від-
повідно до людиноцентристського 
підходу, адже її специфіка передба-
чає забезпечення гідних та безпеч-
них умов життєдіяльності людини, 
підтримання ідеї громадянського 
суспільства та забезпечення його де-
мократичних засад, конституційного 
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ладу та концепції загального суспіль-
ного благоденства. 

Ще одним принципом, на який 
варто звернути увагу під час до-
слідження проблематики впливу 
громадянського суспільства на пра-
воохоронні органи, є принцип від-
повідальності держави та її посадо-
вих осіб перед громадянами, який 
закріплений в Основному Законі — 
Конституції України. Отже, таке за-
садниче положення, будучи нормою 
прямої дії, маючи декларативний ха-
рактер та імперативне спрямування, 
є обов’язковим до виконання у будь-
яких державних структурах. До них, 
зокрема, віднесу правоохоронні орга-
ни та органи правопорядку, загалом. 

Відтак, громадянське суспіль-
ство є сталою одиницею, яке, буду-
чи основним соціально-державним 
механізмом та силою суспільних 
перетворень, створює підвалини до 
гармонізованого, імплементованого 
та відносно кодифікованого законо-
давства, мета якого — дотримання 
основних прав та свобод людини і 
громадянина [9, c. 85–86].

Зазначимо, що ефективне вико-
ристання принципу розподілу влади 
в Україні забезпечує громадянську 
захищеність, право на свободу в усіх 
її проявах, економіко-соціальний 
та політичний баланс суспільного 
розвитку в Україні. Діяльність пра-
воохоронних органів відповідно до 
цього принципу в сучасній Україні 
базується на принципах детально-
го розподілу основ їх діяльності та 
функціонування, а також на гаран-
тованій професійності їх діяльності 
та дотриманні принципу відпові-
дальності за власну діяльність, який  
прямо кореспондує засадничим по-

ложенням, що закладені Конституці-
єю України.

Отже, можна стверджувати про 
наявність на теренах України дер-
жавно-управлінського та політи-
ко-законодавчого апаратів, що дають 
можливість побічно, у непрямий спо-
сіб (пасивно) реалізовувати процес 
впливу громадянського суспільства 
на діяльність правоохоронних орга-
нів шляхом нормотворчості та зако-
нодавчого регулювання. 

Необхідно закцентувати увагу на 
тому, що Конституція України як 
Основний Закон держави, виступає 
для правоохоронних органів, одно-
часно, як зобов’язувальний та забо-
ронний понятійно-категоріальний 
механізм. Органи виконавчої влади, 
до яких відносимо правоохоронні ор-
гани, керуються у своїй повсякден-
ній діяльності нормами Конституції 
України, законів України та міжна-
родних нормативно-правових актів, 
що є частиною національного законо-
давства та стосуються проблематики 
впливу громадянського суспільства 
на діяльність правоохоронних орга-
нів та її державне регулювання. 

Висновки. Отже, можна зазначи-
ти, що законодавчий базис механізмів 
впливу громадянського суспiльства 
на державне регулювання правоохо-
ронної  дiяльностi у сучасній Украї-
ні спрямовує, координує діяльність 
правоохоронних органів та декларує 
основоположні ідеї співіснування 
громадянського суспільства та орга-
нів правопорядку, через такі ланцю-
гово-стратегічні ланки: 

• Конституція України; 
• Закони України “Про націо-

нальну безпеку України” та “Про 
оперативно-розшукову діяльність”; 
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• міжнародні нормативно-право-
ві акти: Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод, 
Міжнародний пакт про громадянські 
та політичні права, директиви Орга-
нізації Об’єднаних Націй, Ради Єв-
ропи та Європейського Союзу. 

Загалом діяльність правоохо-
ронних органів, фактично, підлягає 
контролю та ревізії з боку громад-
ськості. Знову-таки, такому праву 
людини та громадянина у сучасній 
Україні кореспондує принцип де-
мократизму. Демократизм як сус-
пільно-політична течія та держав-
но-управлінська ідеологія знаходить 
своє відображення в абсолютному 
праві громадян на контроль за діяль-
ністю органів влади (зокрема, мова 
йде і про правоохоронні органи як 
органи виконавчої влади); останні, 
своєю чергою, відповідають на подіб-
ні ревізії з боку громадян прозорою, 
ефективною та законною з юриди-
ко-правової точки зору, діяльністю 
[10, c. 352–353; 11].
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ДЕРЖАВНЕ   РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ   
стРАХУВАННЯ  У  ФоРс-мАЖоРНИХ  сИтУАЦІЯХ

Анотація. Висвітлено проблеми функціонування в екстремальних умо-
вах системи і механізмів державного регулювання ринку надання страхових 
послуг. Проаналізовано поточну ситуацію в Україні в період виникнення і 
поширення коронавірусної хвороби. Показано, що населення залишилося не 
захищеним, сам на сам із проблемами, без достойної компенсації державою 
збитків постраждалим. Проведено оцінку стану системи і механізмів держав-
ного регулювання ринку страхування ризиків настання подій надзвичайного 
характеру. Запропоновано авторську стратегію побудови страхування таких 
ризиків, яка передбачає фінансову підтримку з боку держави. У разі створен-
ня і реалізації у державі програми страхування населення від ризиків, пов’я-
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заних з виникненням і поширенням COVID-19, то серйозних проблем, які 
спостерігаємо в Україні, вдалося б уникнути. Підкреслено, що при виникнен-
ні обставин непереборної сили, природних катаклізмів, коронавірусної пан-
демії тощо держава через систему і механізми державного регулювання має 
невідкладно запровадити заходи стимулювання діяльності страхового ринку 
для компенсації збитків і надання підтримки постраждалому населенню. Не-
гативний досвід державного управління у сфері забезпечення благополуччя 
населення України в період надзвичайного стану, зумовленого виникненням 
“коронавірусної кризи”, спонукає запровадження на законодавчому рівні 
системного підходу до реагування на надзвичайні ситуації, виклики епідемі-
ологічного характеру, природні та інші катаклізми. На прикладі страхування 
ризиків у сільському господарстві, зумовленими катастрофічними відхилен-
нями погодних умов від норми, показана необхідність державної підтримки 
страхового бізнесу в цій сфері економіки України. Розглянуто перспективи 
розвитку ринку страхування ризиків в аграрному секторі. Надано пропози-
ції щодо удосконалення захисту громадян шляхом страхування від ризиків 
виникнення надзвичайних ситуацій. Сформульовано рекомендації у напрямі 
послаблення негативних наслідків для фізичних і юридичних осіб за рахунок 
розширення механізмів страхування із застосуванням державної підтримки. 
Обґрунтовано необхідність визначення регулятором страхового ринку прин-
ципів побудови програм страхування на випадок надзвичайних ситуацій. Ре-
комендовано створення програми підтримки державою страхування ризиків 
виникнення надзвичайних ситуацій, яка буде передбачати заходи і фінансові 
ресурси для пом’якшення негативних наслідків у разі раптової появи нових 
збудників інфекційних захворювань та інших катаклізмів різного характеру. 
Запропоновано нові наукові підходи до розкриття сутності страхування фі-
зичних і юридичних осіб в Україні від природних катаклізмів, подій непере-
борної сили, наслідків надзвичайних ситуацій. Запропоновано кардинально 
новий підхід до використання поняття “форс-мажор”, який відрізняється від 
загальноприйнятого.

Ключові слова: надзвичайні ситуації, страхування ризиків, державне регу-
лювання, механізми регулювання.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  РЫНКА  СТРАХОВАНИЯ 
В  ФОРС-МАЖОРНЫХ  СИТУАЦИЯХ

Аннотация. Освещены проблемы функционирования в экстремальных 
условиях системы и механизмов государственного регулирования рынка 
страхования. Проанализирована ситуация в Украине в период возникнове-
ния и распространения коронавирусной инфекции. Показано, что населе-
ние осталось не защищенным, один на один с проблемами, без достойной 
компенсации государством убытков пострадавшим. Проведена оценка со-
стояния системы и механизмов государственного регулирования рынка 
страхования рисков наступления событий чрезвычайного характера. Пред-
ложена авторская стратегия построения системы страхования таких рисков, 
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которая предусматривает финансовую поддержку со стороны государства. 
В случае создания и реализации государственной программы страхования 
населения от рисков, связанных с возникновением и распространением 
COVID-19, удалось бы избежать серьезных проблем, которые наблюдаем в 
Украине. Подчеркнуто, что при возникновении обстоятельств непреодоли-
мой силы, природных катаклизмов, коронавирусной пандемии государство 
через систему и механизмы управления должно безотлагательно принять 
меры по стимулированию деятельности страхового рынка с целью компен-
сации убытков и оказания поддержки пострадавшему населению. Опыт Ук-
раины в сфере обеспечения благополучия населения в период чрезвычайной 
ситуации, вызванного “коронавирусным кризисом”, негативный. Рекомен-
довано введение в государстве системного подхода к реагированию на чрез-
вычайные ситуации, вызовы эпидемиологического характера, природные и 
другие катаклизмы. На примере страхования рисков в сельском хозяйстве, 
обусловленных катастрофическими отклонениями погодных условий от 
нормы, показана необходимость государственной поддержки страхового 
бизнеса в этой сфере экономики Украины. Рассмотрены перспективы раз-
вития рынка страхования рисков в аграрном секторе. Даны предложения 
по совершенствованию защиты граждан путем страхования от рисков воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. Сформулированы рекомендации в 
направлении ослабления негативных последствий для физических и юри-
дических лиц за счет расширения механизмов страхования с применением 
государственной поддержки. Обоснована необходимость определения регу-
лятором страхового рынка принципов построения программ страхования на 
случай чрезвычайных ситуаций. Программа поддержки государством сис-
темы страхования рисков возникновения чрезвычайных ситуаций должна 
предусматривать меры и финансовые ресурсы для смягчения негативных 
последствий в случае внезапного появления новых возбудителей инфекци-
онных заболеваний и других катаклизмов различного характера. Предло-
жены новые научные подходы к раскрытию сущности страхования физи-
ческих и юридических лиц в Украине от природных катаклизмов, событий 
непреодолимой силы, последствий чрезвычайных ситуаций. Предложен 
кардинально новый, отличающийся от общепринятого, подход к использо-
ванию понятия “форс-мажор”.

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, страхование рисков, государ-
ственное регулирование, механизмы регулирования.

STATE  REGULATION  OF  THE  INSURANCE  MARKET 
IN  FORCE  MAJOR  SITUATIONS

Abstract. The problems of functioning in extreme conditions of the system 
and mechanisms of state regulation of the market of insurance services are co- 
vered. The current situation in Ukraine during the onset and spread of corona-
virus disease (COVID-19) is analyzed. It is shown that the population remained 
unprotected, alone with the problems, without decent state compensation for the 
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victims. An assessment of the state of the system and mechanisms of state regula-
tion of the market of insurance of risks of occurrence of extraordinary events is 
carried out. The author’s strategy of construction of insurance of such risks which 
provides financial support from the state is offered. If the program of insurance 
of the population against the risks associated with the occurrence and spread of 
coronavirus disease is created and implemented in the country, the serious prob-
lems we observe in Ukraine could be avoided. It is emphasized that in case of force 
majeure, natural disasters, coronavirus pandemic, etc. the state through the sys-
tem and mechanisms of state regulation should immediately introduce measures 
to stimulate the insurance market to compensate for losses and provide support 
to the affected population. The negative experience of the public administration 
in ensuring the well-being of the population of Ukraine during the state of emer-
gency caused by the ‘coronavirus crisis’ encourages the introduction at the legisla-
tive level of a systematic approach to responding to emergencies, epidemiological 
challenges, natural and other disasters. The need for state support of the insurance 
business in this area of Ukraine’s economy is shown on the example of risk insur-
ance in agriculture due to catastrophic deviations of weather conditions from the 
norm. Prospects for the development of the risk insurance market in the agricul-
tural sector are considered. Proposals are made to improve the protection of the 
citizens by insuring against the risks of emergencies. Recommendations have been 
formulated in the direction of mitigating the negative consequences for individu-
als and legal entities by expanding insurance mechanisms with the use of state 
support. The necessity of determining by the regulator of the insurance market 
the principles of construction of insurance programs in case of emergencies is sub-
stantiated. It is recommended to create a program of state support for insurance 
against the risks of emergencies, which will include measures and financial re-
sources to mitigate the negative consequences in the event of a sudden emergence 
of new pathogens of infectious diseases and other cataclysms of various kinds. New 
scientific approaches to revealing the essence of insurance of individuals and legal 
entities in Ukraine against natural disasters, force majeure events, consequences 
of emergencies are proposed. A radically new approach to the use of the concept of 
‘force majeure’, which differs from the conventional one, is proposed.

Keywords: emergencies, risk insurance, state regulation, regulatory mecha-
nisms.

наприклад, коронавірусною хворо-
бою та іншими катаклізмами. Це 
питання недостатньо вивчено і ви-
світлено у науковій літературі. Роз-
глянути його вимагає ситуація, що 
виникла в Україні і в усьому світі у 
зв’язку з поширенням COVID-19.

Постановка проблеми. В остан-
ній рік актуального звучання для 
науковців набуло питання функ-
ціонування системи і механізмів 
державного регулювання ринків 
небанківських фінансових послуг в 
екстремальних умовах, викликаних, 
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Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. У ґрунтовній роботі [1] 
підкреслено, що “ризики виникнення 
надзвичайних ситуацій різного ха-
рактеру” суттєво впливають на якість 
життя в будь-якій державі. Зазначене 
безумовно стосується і України. При 
цьому автор роботи [1] зауважує, що 
використання лише “традиційного 
адміністративного підходу” до реа-
гування на надзвичайні ситуації ча-
стіше за все малоефективне. І що од- 
нією з причин низького рівня без-
пеки населення, територій тощо від 
надзвичайних ситуацій в Україні є 
слабкість державної політики у цій 
сфері. Питання щодо того, наскіль-
ки події надзвичайного характеру 
(надзвичайні ситуації) можна чи не 
можна оцінювати як форс-мажор-
ні обставини і наскільки механіз-
ми державного регулювання ринку 
страхування в нашій країні ефектив-
ні в умовах надзвичайних ситуацій, 
потребують спеціального досліджен-
ня, зокрема на прикладах пандемії 
COVID-19 і механізмів державного 
регулювання ринку страхування в 
нашій країні.

Слід погодитися з висловленим 
у книзі [2] академіка НАН України  
С. В. Комісаренко висновком, що ни-
нішня і будь-яка нова пандемія по-
требує мобілізації усіх ресурсів дер-
жави. У боротьбі із коронавірусною 
чи іншою смертельною для людства 
хворобою значення будуть мати не 
тільки рівень науки та медицини, а 
і стан економіки та фінансової сфе-
ри держави. У тому числі готовність 
системи і механізмів державного 
регулювання страхового ринку до 
захисту і посилення безпеки грома-
дян шляхом страхування ризиків, 

пов’язаних із цим захворюванням та 
його наслідками. Тому, зважаючи на 
нинішню епідеміологічну ситуацію в 
Україні та на економічне становище 
держави, діяльність органів держав-
ного регулювання ринків небанків-
ських фінансових послуг, перш за 
все, має бути зосереджена на наступ-
них напрямах: прогнозуванні, своє-
часному виявленні, запобіганню та 
нейтралізації загроз безпеці громадя-
нам України, фізичним і юридичним 
особам; на підвищенні стабільності 
цих ринків; викоріненні практики 
використання недобросовісними 
бізнесовими структурами страхових 
операцій для ухилення від сплати 
податків; на прискоренні інтеграції 
українського законодавства та нор-
мативно-правових актів у сфері не-
банківських фінансових послуг до 
умов Європейського Союзу. Заува-
жимо і підкреслимо, що ці рекомен-
дації відносяться взагалі до склад-
них періодів розвитку держави. У 
форс-мажорних обставинах система 
державного управління у фінансово-
му секторі економіки має реагувати 
невідкладно і радикально.

Спроба систематизувати основ-
ні заходи, що запроваджені органа-
ми державної влади і спрямовані на 
запобігання загостренню системної 
кризи, пов’язаної з виникненням і 
поширенням коронавірусної хво-
роби, зроблена у статті [3]. Згідно з 
висновками цієї роботи Україна, як 
і інші держави, виявилася не гото-
вою до такого глобального виклику. 
Вже після виникнення пандемії в 
Україні було реалізовано ряд заходів 
державного масштабу, націлених на 
зменшення негативного впливу хво-
роби на економіку держави, на стан 
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суспільства. Але кожна сфера, кожна 
галузь, не лише медицина чи охорона 
здоров’я, потребують додатково ще і 
нестандартних рішень, обумовлених 
специфікою галузі. Безпосередньо 
у системі державного регулювання 
ринків небанківських фінансових 
послуг необхідно запровадити та-
кі додаткові заходи, які враховують 
специфіку функціонування сфери  
надання страхових та інших небан-
ківських фінансових послуг і змо-
жуть частково нівелювати негативні 
наслідки пандемії. 

Спад в економіці держави, обу-
мовлений розповсюдженням корона-
вірусної хвороби, призвів до знижен-
ня ефективності діяльності ринків 
небанківських фінансових послуг. 
Більшість структур, що працюють 
на цих ринках, опинилися навіть на 
грані припинення своєї діяльності. 
Внаслідок введених в Україні каран-
тинних обмежень виникли труднощі 
у малого і середнього бізнесу, суттє-
во скоротилися туризм, авіаційне і 
залізничне сполучення, ослабла на-
сиченість пасажирських потоків на 
місцевому транспорті, зменшилося 
перевезення товарів і т. д. Особливий 
стан запроваджено на стратегічних 
об’єктах (атомних електростанціях 
тощо).

Коронавірусна хвороба і далі буде 
створювати складнощі і призводити 
до погіршення в усіх галузях еконо-
міки держави. Це відобразиться на 
показниках діяльності страхового 
ринку через зниження виробництва 
майже в усіх галузях промисловості і, 
як результат, зменшення фінансових 
ресурсів у громадян, які б могли бути 
витраченими на небанківські послу-
ги, зокрема на страхування. Моніто-

ринг страхового ринку засвідчив, що 
у другому півріччі 2020 року обсяги 
зібраних страхових премій зменши-
лися приблизно на 20 %. Виникли 
неочікувані, обумовлені коронавіру-
сною хворобою, складнощі у роботі 
страхових агентів, брокерів, філіалів 
і відділень страхових компаній у ре-
гіонах тощо. Очевидно, що органи 
державного регулювання ринків не-
банківських фінансових послуг ма-
ють задіяти механізми і вжити заходи 
антикризової спрямованості в допов-
нення до запропонованих у статті [3] 
рішень, які дають можливість мінімі-
зувати втрати від системної кризи на 
цих ринках.

У літературних джерелах [4–9] 
розглянуто питання щодо механізмів 
реагування державних органів різ-
них країн на форс-мажорні обстави-
ни в аграрному секторі. Інформація 
з цих джерел проаналізована далі по 
ходу розгляду теми. Зазначимо, що 
тема державного регулювання ринку 
страхування у форс-мажорних си-
туаціях потребує подальшого дослі-
дження і вдосконалення.

Мета статті полягає в поглибле-
ному аналізі механізмів і заходів 
державного регулювання страхового 
ринку, спрямованих на захист грома-
дян у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій, та в пошуку можливостей 
удосконалення системи страхування 
ризиків виникнення непрогнозова-
них подій непереборної сили.

Викладення основного матеріа-
лу. Система державного регулюван-
ня ринків небанківських фінансових 
послуг має запровадити і реалізувати 
на практиці заходи щодо поширення 
страхування військово-політичних 
ризиків, які посилились у зв’язку 
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із коронавірусною пандемією. На 
превеликий жаль, склалися обста-
вини, які сприяють виникненню 
негативного ефекту синергії ризи-
ків. Необхідно розробити механізми 
пільгового страхування медиків, які 
контактують з хворими на коронаві-
рус. Зокрема, держава має забезпечи-
ти страхування на випадок захворю-
вання в разі інфікування медичного 
працівника. Система державного ре-
гулювання ринків небанківських фі-
нансових послуг у цілому і, зокрема, 
регулятор страхового ринку, повинні 
готуватись до можливого погіршен-
ня ситуації не тільки морально, а і 
відповідно до завдань та обов’язків, 
які покладені на ці структури.

Безумовно, що і безпосередньо 
суб’єкти ринків мають посилити ак-
тивність у пошуках антикризових 
рішень. Стосовно функціонування, 
зокрема страхового ринку, то треба 
підтримати страхові компанії, які за-
пропонували послуги щодо страху-
вання громадян від захворювання на 
COVID-19 і пов’язані з цим можливі 
ускладнення та негативні наслідки. 
Регулятори страхового, інших рин-
ків, які надають небанківські послу-
ги, мають зосередитись на забезпе-
ченні функціонування ринків, на 
збереженні робочих місць їх суб’єк-
тами. Саморегулівні організації, 
які об’єднують суб’єктів страхового 
ринку, мають разом з регуляторами 
небанківських фінансових ринків 
розробити і запропонувати Кабінету 
Міністрів України конкретні меха-
нізми підтримки державою страхо-
вого бізнесу, функціонування якого 
в такий час набуває особливого зна-
чення. Страховикам потрібна під-
тримка з боку органів державної вла-

ди. В якості заходів, стимулюючих 
страховий ринок, можна розглянути, 
наприклад, послаблення на певний 
термін вимог до активів та капіталу 
страховиків.

Органи державної влади мають 
реагувати на випередження щодо 
можливих катаклізмів, які іноді тра-
пляються в будь-якій країні. Але ця 
тема опрацьована в Україні поки 
що недостатньо. Не розроблено ме-
ханізми регулювання ринків небан-
ківських фінансових послуг, перш 
за все страхового ринку, в умовах 
кризових ситуацій. Питання право-
мірності вважати природні аномалії 
(посухи, повені, пожежі, землетруси 
та ін.) форс-мажорними обставина-
ми в різних ситуаціях однозначно не 
вирішено. Відсутні методики оцінки 
форс-мажорних ситуацій. Очевидно, 
що механізми державного управлін-
ня мають обов’язково передбачати 
упередження негативних наслідків в 
країні, наприклад від посухи, повені, 
інших збурень погоди і компенсуван-
ня збитків постраждалим через си-
стему страхування. 

Розвиток зокрема аграрного стра-
хування може убезпечити компенса-
цію втрат сільгоспвиробників, обу-
мовлених, насамперед, посухами у 
степовій частині України. Досвід ме-
теорологів свідчить, що посухи, ска-
жімо в Одеській області, періодично 
стаються. Тому органи влади мають 
запровадити такі механізми держав-
ного регулювання агрострахування, 
які будуть діяти на постійній основі 
і рятувати від банкрутства сільгосп-
виробників у разі виникнення посу-
хи чи інших неочікуваних відхилень 
погодних умов від, так би мовити 
стандартних норм. Водночас будуть 
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привабливими, вигідними для стра-
ховиків. Агрострахування являє со-
бою окремий специфічний розділ у 
темі надання страхових послуг агра-
ріям і участі держави в компенса-
ції страховими компаніями збитків 
сільгоспвиробників, що періодично 
виникають внаслідок стихійного ли-
ха, у тому числі через аномальні по-
сухи. Пов’язані з цим питання дуже 
складні для вирішення.

При поглибленому розгляді ме-
ханізмів реагування держави на 
будь-які форс-мажорні обставини за 
допомогою страхування науковий ін-
терес викликають підходи, які засто-
совуються в різних країнах світу. За 
інформацією із літературних джерел 
[4–9] основною причиною повільно-
го розвитку агрострахування в Укра-
їні є нібито висока для українських 
аграріїв вартість страхових послуг, 
зокрема розміри страхових премій. 
Досвід, наприклад США, свідчить, 
що частину витрат сільгоспвиробни-
ків на страхування, а саме на виплату 
страхових премій, бере на себе дер-
жава. Безумовно держава при цьому 
несе певні витрати, які значно менші 
у порівнянні з коштами, потрібними 
на відшкодування збитків постраж-
далим від посухи сільгоспвироб-
никам. Таким чином, у США та у  
більшості європейських країн аграр-
не страхування є дієвим механізмом 
уникнення сільгоспвиробниками 
втрат від посухи або хоча б часткової 
компенсації її негативних наслідків.

В Україні механізми державної 
підтримки аграріїв при страхуванні 
ризиків, пов’язаних із відхиленнями 
погодних умов від прогнозованих, 
поки що не відпрацьовані. З одного 
боку, це взаємна недовіра аграріїв до 

інституції страхування, а з іншого — 
у страховиків немає довіри до сіль-
госпвиробників, які нерідко викрив-
люють ситуацію щодо причин втрати 
повністю або частково врожаю [4–9 
та ін.]. 

Можливість отримання аграріями 
допомоги від держави передбачена 
Законом України “Про особливості 
страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтрим-
кою” від 9 лютого 2012 р. № 4391-V. 
Згідно з цим Законом обов’язковою 
умовою для державної підтримки є 
наявність у сільгоспвиробника полі-
су страхування врожаю. Скоріше за 
все така вимога є доцільною. Згідно 
з даними, наведеними у зазначених 
вище статтях, у загальному обсязі 
страхового ринку частка аграрно-
го страхування складала у 2016 р.  
0,6 % і поступово збільшувалася. 
Потім розвиток цього напряму стра-
хування зупинився, тому що у по-
дальші роки на виконання програми, 
передбаченої цим Законом, бюджет-
ні кошти не виділялися. Тільки по-
тужні страхові компанії могли доз-
волити собі агрострахування [9]. 
Мала кількість страховиків, як відо-
мо [10], зменшує конкуренцію і при-
зводить до монополізації ринку, що в 
свою чергу, знижує якість страхових 
продуктів. Система державного ре-
гулювання страхового ринку майже 
не приймала відчутної участі у вирі-
шенні проблеми компенсації збит-
ків, отриманих сільгоспвиробника-
ми внаслідок стихійних збурень. 

Кабінет Міністрів та Верховна 
Рада України розуміють нагальну 
потребу запровадження у суттєвих 
для держави масштабах аграрного 
страхування на випадок виникнен-
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ня негативної ситуації, викликаної 
аномалією погодних умов. І мають 
наміри вирішити зазначену пробле-
му. У новому законопроєкті повинні 
бути визначені й економічно обґрун-
товані напрями і механізми надання 
допомоги аграріям через страхуван-
ня. Пропонуються і аналізуються 
різні варіанти. Наприклад, шляхом 
компенсації державою ~50 % страхо-
вих премій, які сплачувати страхо-
вим компаніям, будуть аграрії. Або 
компенсації державою страховикам 
частини страхового відшкодування, 
якщо страхові премії, сплачені стра-
ховим компаніям аграріями, недо-
статні для покриття збитків. Кожен 
із цих суттєво різних механізмів уча-
сті держави у агрострахуванні має 
бути ретельно обґрунтованим надій-
ними економічними розрахунками, 
виконаними органами державного 
регулювання страхового ринку із 
залученням науковців, самоврядних 
організацій страховиків, структур 
аграрного бізнесу, інших інституцій. 
Напрацювань у цьому напрямі поки 
що не вистачає для однозначних ре-
комендацій. 

На підставі результатів наших 
досліджень рекомендуємо поділити 
проблему на дві частини. А саме, на 
агрострахування у загальноприйня-
тому підході, який враховує постійні 
коливання врожайності і цін на сіль-
ськогосподарську продукцію у зви-
чайних межах. І на страхування ризи-
ків сільгоспвиробників, пов’язаних із 
виникненням погодних катаклізмів, 
визначених як обставини непере-
борної сили, тобто форс-мажорними  
обставинами відповідно до україн-
ського законодавства. Підкреслимо, 
що саме катастрофічні посухи, по-

вені, коронавірусна пандемія, по-
жежі, які сталися в Україні у 2019– 
2020 рр., у черговий раз приверну-
ли увагу до того, щоб компенсуван-
ня збитків і надання підтримки по-
страждалому населенню відбувалося 
не тільки державою, а і бізнесом че-
рез механізми страхування.

В Україні прийнято у догово-
рах, контрактах, угодах тощо гос-
подарського змісту застосовувати 
застереження і передбачати розділ 
“Форс-мажор”, відповідно до якого 
сторони договору звільняються від 
зобов’язань у випадку виникнення 
форс-мажорних обставин. Згідно 
з енциклопедичним визначенням 
форс-мажор (непереборна сила) — 
це надзвичайні і невідворотні в кон-
кретних умовах обставини (напри-
клад, паводок, шторм, інші стихій-
ні лиха), які звільняють, зазвичай, 
від майнової відповідальності за 
невиконання договору або спри-
чинення шкоди суб’єкту договору. 
До форс-мажорних обставин, тобто 
до надзвичайних та невідворотних 
обставин, можуть бути віднесені 
не тільки виняткові погодні умови 
та стихійні лиха, а й обставини со-
ціального (публічного) характеру 
(оголошена та неоголошена війни, 
революції тощо), або дії влади (вве-
дення ембарго, квот та ін.). Законом 
України “Про торгово-промислові 
палати в Україні” від 02.12.1997 р. 
№ 671/97-ВР установлено, що Тор-
гово-промислова палата України та 
уповноважені нею регіональні тор-
гово-промислові палати засвідчують 
форс-мажорні обставини. Зазначи-
мо, що поняття “форс-мажорні об-
ставини” не є аналогічним поняттю 
“надзвичайні ситуації” (НС), хоча не-
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рідко застосовуються до одних і тих 
самих подій. Поняття “форс-мажор” 
за своєю сутністю значно ширше. На 
погляд автора статті [1] “з точки зору 
управління таке явище як НС — це 
припинення нормального процесу 
життєдіяльності на постраждалій те-
риторії”.

Дискусію відносно того право-
мірно чи неправомірно з юридичної 
точки зору кваліфікувати факт ви-
никнення і розповсюдження хво-
роби COVID-19 як форс-мажорні 
обставини, залишимо поза межами 
даної статті. Головне, що не викликає 
сумніву, це необхідність розробки, 
затвердження на законодавчому рів-
ні і запровадження на практиці через 
систему страхування ризиків від за-
хворювання на COVID-19 чи зара-
ження іншими винятковими і раніше 
невідомими хворобами та можливих 
негативних і навіть катастрофічних 
наслідків, цим обумовлених. Мова 
йде навпаки про страхування ризиків 
настання форс-мажорних випадків. 
Тобто пропонується змінити концеп-
цію відношення до форс-мажорних 
обставин на протилежну нині при-
йнятій. Або на близьку до протилеж-
ної відносно загальноприйнятої і пе-
редбаченої у законодавстві України. 
При цьому державне регулювання 
зазначених страхових послуг має бу-
ти збереженим і розширеним.

Висновки. Слід погодитись з ви-
значенням [5], що ризик — це по-
єднання ймовірності та наслідків 
настання несприятливих подій За-
пропоновано розширити застосу-
вання механізмів страхування як 
додаткового засобу захисту насе-
лення від ризиків, пов’язаних із ко-
ронавірусною пандемією та іншими 

форс-мажорними ситуаціями. Сус-
пільство не в змозі їх уникнути, але 
послабити негативні наслідки зав-
дяки страхуванню може. Орган дер-
жавного регулювання страхового 
ринку (регулятор) має забезпечува-
ти максимальний захист страхуваль-
ників через ліцензування страхових 
компаній, страхових агентів і броке-
рів, через моніторинг рівня ставок 
і постійний контроль їх діяльності. 
Регулятор страхового ринку має ви-
значати принципи побудови програм 
страхування ризиків настання подій 
непереборної сили і здійснювати 
повне адміністрування таких про-
грам.
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ПРИВАтНІ  мЕДИЧНІ  ПосЛУГИ  ЯК оБ’ЄКт  
ДЕРЖАВНоГо  РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація. Розглянуто питання приватних медичних закладів як об’єкта 
державного регулювання. Доведено, що система охорони здоров’я виступає 
головною складовою загальної системи соціального захисту держав. Визна-
чено, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на сьогоднішній 
день, у світі виділяють лише три основні моделі охорони здоров’я: державну, 
страхову та приватну модель медицини. Роз’яснено зміст поняття “медичне 
обслуговування”, під яким варто розглядати діяльність закладів охорони здо-
ров’я та діяльність фізичних осіб — підприємців, які мають відповідну ре- 
єстрацію та одержали ліцензію відповідно до установленого законом поряд-
ку, який стосується сфери охорони здоров’я, діяльність яких не обов’язково 
може обмежуватись медичною допомогою. Зазначено, що медичну послугу 
також можна розглядати як діяльність особи, яка надає ці послуги, що спря-
мована на досягнення такого результату чи корисної властивості, завдяки 
якому будуть здатні задовольнити потреби особи у відновленні та/або під-
триманні її здоров’я, безпосередньо в процесі реалізації доцільної діяльності 
особи — надавача послуг, який не має упредметненого вираження (матері-



109

альної форми) і не може бути гарантований надавачом послуг. Виявлено, 
що ринок медичних послуг зростає завдяки розширенню кількості закладів 
охорони здоров’я різних форм власності, їх існування та стрімкий розвиток 
не дає змоги оцінити масштаби наданих послуг та їх фінансування в ціло-
му, адже як в державним, так і приватним закладам притаманний тіньовий 
економічний сегмент. Доведено, що розвиток приватних медичних закладів 
сприяє зменшенню тиску на державну систему охорони здоров’я, оскільки 
може перейняти ту частину громадян, яка спроможна оплатити всі необхідні 
послуги. Зауважено, що приватним закладам охорони здоров’я притаманна 
певна специфіка правового регулювання наданих медичних послуг, резуль-
тативність якого має юридичне значення.

Ключові слова: охорона здоров’я, ринок приватної медицини, здоров’я 
населення, державне регулювання медичних закладів, приватні медичні за-
клади.

ЧАСТНЫЕ  МЕДИЦИНСКИЕ  УСЛУГИ  КАК  ОБЪЕКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация. Рассмотрены вопросы частных медицинских учреждений как 
объекта государственного регулирования. Доказано, что система здравоохра-
нения выступает главной составляющей общей системы социальной защиты 
государств. Определено, что по данным Всемирной организации здравоохра-
нения, на сегодняшний день, в мире выделяют только три основные модели 
здравоохранения: государственную, страховую и частную модель медицины. 
Разъяснено содержание понятия “медицинское обслуживание”, под которым 
следует рассматривать деятельность учреждений здравоохранения и дея-
тельность физических лиц — предпринимателей, которые имеют соответст-
вующую регистрацию и получили лицензию в соответствии с установленным 
законом порядке в сфере здравоохранения, деятельность которых не обяза-
тельно должна ограничиваться медицинской помощью. Отмечено, что меди-
цинскую услугу можно рассматривать как деятельность лица, оказывающего 
эти услуги, направленная на достижение такого результата или полезного 
свойства, благодаря которому будут способны удовлетворить потребности 
личности в восстановлении и/или поддержании его здоровья, непосредст-
венно в процессе реализации целесообразной деятельности человека — по-
ставщика услуг, который не имеет овеществленного выражения (материаль-
ной формы) и не может быть гарантирован поставщика услуг. Выявлено, что 
рынок медицинских услуг растет благодаря расширению количества учре-
ждений здравоохранения различных форм собственности, их существование 
и стремительное развитие не позволяет оценить масштабы предоставляемых 
услуг и их финансирования в целом, ведь как государственным, так и част-
ным учреждениям присущ теневой экономический сегмент. Доказано, что 
развитие частных медицинских учреждений способствует уменьшению дав-
ления на государственную систему здравоохранения, поскольку может пере-
нять ту часть граждан, которая способна оплатить все необходимые услуги. 
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Замечено, что частным учреждениям здравоохранения присуща определен-
ная специфика правового регулирования предоставленных медицинских 
услуг, результативность которого имеет юридическое значение.

Ключевые слова: здравоохранение, рынок частной медицины, здоровье 
населения, государственное регулирование медицинских учреждений, част-
ные медицинские учреждения.

PRIVATE  MEDICAL  SERVICES  AS  AN  OBJECT  OF  STATE  
REGULATION

Abstract. The article considers the issue of private medical institutions as an 
object of state regulation. It is proved that the health care system is the main com-
ponent of the general system of social protection of states. It has been determined 
that, according to the World Health Organization, there are currently only three 
main models of health care in the world: public, insurance and private models of 
medicine. The meaning of the concept of “medical care”, which should be consi- 
dered the activities of health care institutions and the activities of natural per- 
sons — entrepreneurs who have the appropriate registration and license in accor- 
dance with the procedure established by law, which relates to health care, whose 
activities may not necessarily be limited to medical care. It is noted that the medi-
cal service can also be considered as the activity of the person providing these 
services, aimed at achieving such a result or useful property, which will be able to 
meet the needs of the person to restore and/or maintain his health, directly in the 
process of implementing appropriate activities of a person — a service provider, 
which has no material expression (material form) and cannot be guaranteed by 
the service provider. It was found that the market of medical services is grow-
ing due to the expansion of the number of health care facilities of various forms 
of ownership, their existence and rapid development does not allow to assess the 
scale of services provided and their funding in general, as both public and private 
institutions have a shadow economic segment. It has been proven that the deve- 
lopment of private medical institutions helps to reduce the pressure on the state 
health care system, as it can take over the part of the citizens that is able to pay for 
all necessary services. It is noted that private health care facilities have a certain 
specificity of legal regulation of medical services, the effectiveness of which has 
legal significance.

Keywords: health care, private medicine market, public health, state regula-
tion of medical institutions, private medical institutions..

Постановка проблеми. Сучасні 
економічні умови вимагають роз-
виток послуг, які орієнтуються на 
розвиток людського капіталу. З цієї 
причини, важливим каталізатором 

сучасного розвитку ефективності та 
стабільності виробничого суспіль-
ства набувають приватні послуги 
медичного характеру, що надаються 
системою охорони здоров’я України. 
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Аналізуючи ситуацію, що склалася, 
враховуючи медичну допомогу різ-
них державах світу, є переконливим 
факт: здоров’я — це найдорожче, що 
є у людини. Якщо звернутись до кла-
сифікації медичних закладів, що про-
понує Всесвітня організація охорони 
здоров’я, на сьогоднішній день у світі 
виділяють лише три основні моделі 
охорони здоров’я. До них відносять: 
державну, страхову та приватну мо-
дель медицини. Враховуючи чинни-
ки економічного розвитку, жодна з 
наведених моделей не зустрічається 
у “чистому вигляді, проте є обов’яз-
ковим переважання якоїсь одної”.

Саме тому, на сьогоднішній день 
система охорони здоров’я виступає 
головною складовою загальної сис-
теми соціального захисту держав. 
Сучасній системі притаманна пост- 
радянська розгалужена мережа ме-
дичних закладів, яка сповнена від-
тінком сучасності, де саме приватний 
сектор медичних послуг починає 
займати суттєве місце в системі охо-
рони здоров’я Україні. Наведеній 
сфері притаманні якості специфічно-
го виробництва, де товар — медичні 
послуги, які належать загальній сис-
темі економічних відносин. Стрім-
кий розвиток приватних медичних 
закладів зумовлений платоспромож- 
ністю населення, де пацієнт само-
стійно сплачує вартість лікування, 
враховуючи лише власну ініціативу. 

Аналіз останніх досліджень. У віт- 
чизняній та зарубіжній науці існує 
значна кількість досліджень, при-
свячених державному управлінню 
закладів охорони здоров’я, пробле-
мам у цій сфері та можливостям її 
реформування у контексті євроінте-
граційних настроїв України. Наукові 

праці І. С. Білої, Д. С. Бондаренко,  
О. М. Вінник, С. М. Вовк, С. А. Квіт-
ки, М. З. Масик, Л. В. Сергієнко,  
С. В. Сімак, В. А. Устименко,  
О. П. Фоменко та інших присвяче-
ні даній проблематиці. Однак від-
сутність публікації, що торкаються 
теми приватних медичних закладів 
як об’єкта державного регулювання,  
зумовило написання даної статті.

Метою статті є обґрунтування 
значення приватних медичних по-
слуг як об’єкта державного регулю-
вання.

Виклад основного матеріалу. 
Незважаючи на стрімкі зміни з боку 
державного фінансування, перехід 
лікарень на комунальну форму влас-
ності, все ж більшість лікувальних 
закладів залишається залежним від 
бюджетного фінансування, що впли-
ває на загальний стан оснащення лі-
карень та низьку матеріально-техніч-
ну оснащеність. Саме з цієї причини 
стрімкого розвитку набули приватні 
заклади охорони здоров’я, які сприя-
ли зміні поглядів на саму діяльність 
лікарського складу та дали змогу 
розглядати медичні послуги на рівні 
з іншими видами послуг, які є това-
ром, що реалізується задля задово-
лення потреб кінцевих споживачів. 
Таким чином, популярності набува-
ють приватні медичні послуги, які 
реалізовуються приватними закла-
дами охорони здоров’я. Швидка по-
пулярність приватної медицини зу-
мовлена ініціативністю потенційних 
споживачів послуг, які орієнтуються 
на практикуючих приватних лікарів.

Характерною особливістю при-
ватних закладів охорони здоров’я є 
постійне дотримання прав пацієнтів, 
шанобливе та гуманне ставлення до 
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їх потреб з дотриманням основного 
психофізіологічного феномену — 
професійний погляд на особистість 
пацієнтів, який дає можливість нала-
годити взаємозв’язок між пацієнтом 
та лікарем з урахуванням його ана-
мнезу та максимальне виключення 
похибок у лікуванні. Одночасний 
розвиток приватних закладів охоро-
ни здоров’я сприяє становленню та 
розвитку поняття “медична послуга”.

З’ясування сутності та визначення 
поняття “медична послуга” розгляда-
лось у працях багатьох дослідників 
та законодавців. В одних законо-
давчих документах було роз’яснено 
зміст самого поняття “медичне об-
слуговування”, під яким розглядають 
діяльність закладів охорони здоров’я 
та діяльність фізичних осіб-підпри-
ємців, які мають відповідну реєстра-
цію та одержали ліцензію відповідно 
до установленого законом порядку, 
який стосується сфери охорони здо-
ров’я, діяльність яких не обов’язково 
може обмежуватись медичною допо-
могою.

Одні дослідники розглядають ме-
дичні послуги у контексті конкрет-
ної діяльності медичного персоналу 
щодо здійснення конкретних заходів 
профілактики, діагностики, лікуван-
ня, адміністративно-господарських, 
управлінських та інших дій, спря-
мованих на збереження, зміцнення, 
поліпшення, відтворення індивіду-
ального та громадського здоров’я [1].

Інші дослідники розглядають ме-
дичні послуги як певний вид взає-
мовідносин, що стосуються надання 
кваліфікаційної медичної допомоги, 
що регулюються договором на на-
дання відповідної медичної послуги. 
Таким чином, можемо вважати, що 

медична послуга є однією із складо-
вих приватної медичної допомоги, 
яка не є тотожною медичній допомо-
зі, адже медична допомога за своїм 
змістом набагато ширшою.

Окремі групи вчених вважають, 
що медична послуга є медичною до-
помогою певного виду і обсягу. Така 
послуга надається приватним медич-
ним закладом певного типу пацієн-
ту з дотриманням певних правових 
форм. 

Інші вчені вважають, що медична 
послуга є своєрідним різновидом по-
слуг, які застосовуються в тій сфері 
суспільних відносин, в якій громадя-
ни (задля задоволення власних по-
треб) одержують особливу спеціалі-
зовану медичну допомогу відповідно 
до організації чи фахівця, до якого 
вони звернулись. 

Медичну послугу також можна 
розглядати як діяльність особи (яка 
надає ці послуги), що спрямована на 
досягнення такого результату чи ко-
рисної властивості, завдяки якому 
будуть здатні задовольнити потреби 
особи у відновленні та (або) підтри-
манні її здоров’я, безпосередньо в 
процесі реалізації доцільної діяль-
ності особи — надавача послуг, який 
не має упредметненого виражен-
ня (матеріальної форми) і не може  
бути гарантований надавачем послуг 
[2].

Варто наголосити, що медичні по-
слуги є необхідним елементом для 
кінцевого споживання у цивілізо-
ваному суспільстві, адже саме вони 
забезпечують збереження основних 
цінностей людини — її здоров’я. При 
цьому, послуги приватних закладів 
охорони здоров’я не є звичайним 
товаром, виробництво і споживання 
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якого можна визначити за допомо-
гою співвідношення платоспромож-
ності попиту та пропозиції населен-
ня, а соціальне благо, яке має бути 
надано людині у будь-якому випад-
ку, незалежно від її матеріального чи 
соціального становища [3].

Виходячи з зазначеного, досить 
важливо ознайомитись з класифіка-
цією медичних послуг (таблиця), які 
виробляються закладами охорони 
здоров’я України в процесі реалізації 
їх основної діяльності.

Класифікуючи ознаки, ми спо-
стерігаємо, що медичні послуги ма-
ють низку класифікаційних ознак, 
кожна з яких ускладнює процес їх 
отримання кінцевим споживачем.  
У результаті ускладненого процесу 
отримання послуг у сучасних умо-
вах розвиваються приватні заклади 
охорони здоров’я, які активно роз-
ширюють перелік платних послуг та  
створюють максимально гнучкий 
графік роботи, який дає можливість 
водночас отримати всі необхідні по-

слуги, відвідавши лише одного спеці-
аліста.

Було виявлено, що ринок медич-
них послуг зростає завдяки розши-
ренню кількості закладів охорони 
здоров’я різних форм власності. Іс-
нування та стрімкий розвиток при-
ватних закладів охорони здоров’я не 
дає змоги оцінити масштаби наданих 
послуг та їх фінансування загалом, 
адже як державним, так і приватним 
закладам притаманний тіньовий еко-
номічний сегмент.

Розвиток приватних медичних за-
кладів сприяє зменшенню тиску на 
державну систему охорони здоров’я, 
оскільки може перейняти ту частину 
громадян, яка спроможна оплатити 
всі необхідні послуги. Окрім цього, 
розширення приватних медичних 
закладів створює конкурентне сере-
довище на ринку медичних послуг, 
задля підвищення ефективності ро-
боти всієї галузі загалом та впливає 
на якість надання лікувально-профі-
лактичних послуг.

Класифікаційні ознаки послуг закладів охорони здоров’я

За видами медичної практики – консультації;
– діагностика;
– лікувальна справа

За місцем надання послуги – стаціонар;
– поліклініка;
– швидка та невідкладна допомога;
– санаторії, профілакторії та ін.

За складністю – прості послуги;
– складні послуги

За часом виконання – короткострокові;
– довгострокові

За кількістю учасників, зайнятих у наданні 
послуги

– одноосібні;
– групові

За характером економічних відносин – послуги державних установ;
– послуги комунальних установ;
– послуги установ приватного сектору

Джерело: [4–6].
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Розвиток приватних закладів 
охорони здоров’я є важливою умо-
вою реалізації механізму зміцнен-
ня інноваційного потенціалу всієї 
системи охорони здоров’я країни. 
Система включає сукупність науко-
во-технічних, технологічних, інфра-
структурних, фінансових, правових, 
соціокультурних та інших можливо-
стей, які сприяють сприйняттю й ре-
алізації нововведень. 

Враховуючи класифікаційні озна-
ки медичних послуг стає очевидним, 
що система охорони здоров’я є склад-
ною системою, яка поєднує в собі 
державну, муніципальну і приватну 
структури, але потребує державного 
нагляду за всіма складовими з метою 
підвищення ефективності та доступ-
ності послуг, які надаються. У тако-
му випадку, основним замовником 
медичних послуг, незалежно від їх 
форми власності, виступає держава, 
яка сприяє підвищенню якості життя 
населення та підтримує національну 
безпеку країни.

Платність кожної медичної по-
слуги визначається ступенем її соці-
альної важливості та доступності для 
кінцевого споживача з урахуванням 
поділу населення за рівнем доходів. 
Також результативність та ефектив-
ність платних послуг приватних за-
кладів охорони здоров’я зумовлено 
трудовим потенціалом. Невідповід-
ність підготовки фахівців потребам 
та неможливість вирішення завдань 
структурної перебудови державних 
закладів сприяє відтоку кваліфіко-
ваних кадрів у приватні заклади, де 
їх знання, вміння та навички оціню-
ють вище. Як наслідок — приватні 
заклади охорони здоров’я сприяють  
розвитку та вдосконаленню свого 

персоналу, що підвищує престиж-
ність самих закладів, де вони працю-
ють.

Виходячи з викладено матеріалу, 
можемо стверджувати, що основна 
мета діяльності приватних закладів 
полягає в наданні якісної медичної 
послуги, яка підкріплена вимога-
ми, які стосуються: високоякісної 
діяльності медичного персоналу; 
здійснення ретельних заходів щодо 
профілактики, діагностики, лікуван-
ня відповідно до потреб замовни-
ка; адміністративно-господарських, 
управлінських та інших дій, основна 
діяльність яких спрямована на збере-
ження, зміцнення, поліпшення, від-
творення індивідуального та суспіль-
ного здоров’я.

Таким чином, зрозуміло, що ді-
яльність приватних медичних за-
кладів пов’язана з наданням послуг. 
Зазначимо, що більша частина до-
слідників схиляється до думки, що 
медична послуга як і інші види по-
слуг, має притаманні лише їй спеці-
альні властивості (ознаки). Відпо-
відно до зазначеного, до основних 
властивостей платних медичних по-
слуг належать:

• послуга є невідчутною, і тому не 
може бути збережена;

• послуга не може бути відокрем-
лена від джерела надання послуг;

• послуга не може мати постійну 
якість (адже якість залежить від ква-
ліфікації лікарів, виду лікувального 
закладу та ін.);

• послуга не має чіткої товарної 
форми і споживчих властивостей.

Наведений перелік специфічних 
властивостей платних медичних по-
слуг впливає на формування якості 
медичної послуги та може бути ви-
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значений щонайменше чотирма на-
ступними критеріями:

• матеріально-технічною базою 
лікувальної установи;

• кваліфікацією медичного персо-
налу;

• раціоналізацією та ощадливим 
використанням ресурсів охорони 
здоров’я;

• задоволеністю пацієнтів.
Таким чином, проаналізована ін-

формація свідчить, що платні медич-
ні послуги вимагають від установи 
кваліфікованіших кадрів та здійсню-
ються на платній основі задля підви-
щення їх ефективності та окупності.

У процесі дослідження варто роз-
глянути специфіку платних медич-
них послуг вченого Чехуна, який 
пропонує виділити кілька специфіч-
них особливостей медичної послуги:

• медична послуга є діяльністю 
або сукупністю дій, здійснення яких 
притаманне не всім особам. Пропо-
нуючи таку послугу, до виконавця 
законом пред’являються підвище-
ні вимоги до кваліфікації. Саме це є  
основою для видачі ліцензії на здійс-
нення діяльності суб’єкту господа-
рювання. Отже, “медична послу- 
га” — це професійна діяльність чи  
сукупність професійних дій;

• будь-яка діяльність щодо надан-
ня платних медичних послуг здійс-
нюється для досягнення певної мети. 
Пацієнт є замовником послуг. Звер-
таючись до лікарняної установи, має 
на меті усунення певних психофізі-
ологічних негативних проявів свого 
організму. У такому випадку медич-
на діяльність базується на “об’єк-
тивній потребі людей у збереженні 
та відтворенні свого тілесного існу- 
вання”;

• виходячи із загальної класи-
фікації, медична послуга не має ма-
теріального результату. Вона лише 
може бути поєднана зі створенням 
матеріального компонента. Але цей 
компонент не являє собою самостій-
ну матеріальну цінність, а входить як 
складова до способу лікування;

• у більшості випадків результат 
медичної послуги не може бути га-
рантований виконавцем. Такі випад-
ки можемо пояснити за допомогою 
двох чинників: по-перше, медична 
послуга являє собою не односторон-
ні дії виконавця, а також зустрічні 
дії з боку пацієнта; по-друге, необ-
хідно враховувати індивідуальні 
особливості кожного людського ор-
ганізму. Проте специфіка правового 
регулювання медичних послуг зу-
мовлена тим, що досягнення реаль-
ного результату має певне юридич-
не значення. Вказівка на об’єктивну 
можливість досягнення результату 
повинна включатися в поняття ме-
дичної послуги, що має практичне 
значення при вирішенні питання про 
належне чи неналежне здійснення 
виконавцем своїх обов’язків.

Медична послуга, будучи об’єк-
том цивільних прав, має визначену 
вартість, тому її надання супрово-
джується еквівалентним обов’язком 
з її оплати. Оплата включає витрати 
виконавця на її надання та його ви-
нагороду [7].

Сучасні умови розвитку будь яко-
го закладу охорони здоров’я спов-
нені постійною конкуренцією. За-
клади приватного типу перебувають 
в умовах жорсткої конкуренції, де 
досягнути успіху в змозі ті медичні 
установи, які передають всі існуючі 
непрофільні активи і процеси управ-
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ління зовнішнім підрядникам чи аут-
сорсинговим компаніям. На сьогод-
нішній день саме аутсорсинг є доволі 
перспективним напрямом для при-
ватних закладів охорони здоров’я, 
оскільки частина роботи закладів 
охорони здоров’я потребує великих 
затрат робочого часу, який не пов’я-
заний з основою їх діяльністю, а ви-
трачається на функції адміністратив-
но-управлінського, маркетингового 
та іншого характеру. Аналізуючи ста-
тистичні дані було виявлено, що 
приватні заклади охорони здоров’я 
охопили близько 20 % загального 
обсягу ринку всіх медичних послуг. 
Для порівняння, кількість приватних 
закладів та обсяг наданих медичних 
послуг приватного сектору в 2012 
р. був всього 1 % загального ринку 
охорони здоров’я України. У 2016 р.  
вони зайняли близько 10 %. Станом 
на 2019 р. приватні заклади охорони 
здоров’я мали біля 20 % ринку по-
слуг, які надаються медичними за-
кладами. 

Темп змін є стрімкий, але недо-
статньо високим, оскільки медичні 
послуги приватних закладів як і всіх 
інших закладів мають специфічні 
особливості, що гальмують їх при-
ріст. Одними з основних особливос-
тей є:

• медична послуга є сукупністю 
дій, що можуть здійснювати особи, 
які мають відповідну освіту та по-
стійно підтверджують свою кваліфі-
кацію. Пропонуючи такі види послуг, 
виконавцю законом пред’являються 
підвищені вимоги до кваліфікації. 
Якщо враховувати, що розвиток при-
ватних закладів охорони здоров’я 
створює основну конкуренцію дер-
жавним закладам — саме це і є осно-

вою для уповільнення процесі видачі 
ліцензії на здійснення відповідної 
діяльності суб’єкту господарювання; 

• діяльність приватних закладів 
створення для здійснення певної 
мети. Пацієнт, який виступає замов-
ником, звертаючись до приватного 
лікаря, має на меті усунення негатив-
них проявів власного здоров’я; 

• медична послуга не є матеріаль-
ною. Такі послуги поєднуються зі 
створенням певного матеріального 
компонента, який не несе матеріаль-
ної цінності, а лише входить до скла-
ду виду та способу лікування; 

• ефективність та результатив-
ність послуги не може гарантуватись 
виконавцем у повній мірі, адже: ме-
дична послуга є діяльністю, яка по-
требує зворотного зв’язку від вико-
навця та не може залежати лише від 
лікаря; також необхідно враховувати 
особливості кожного людського ор-
ганізму індивідуально. 

Таким чином, врахувавши особ- 
ливості, можемо стверджувати, при-
ватний сектор закладів охорони здо-
ров’я України, порівнявши з іншими 
країнами, не є достатньо насиченим, 
адже країни, в яких розвинена при-
ватна медицина, містить частку  
приватних медичних послуг не мен-
ше ніж 50–60 % від загального обсягу 
всіх медичних послуг.

Окрім викладеного матеріалу слід 
зауважити, що приватним закла-
дам охорони здоров’я притаманна 
певна специфіка правового регулю-
вання наданих медичних послуг, ре-
зультативність якого має юридичне 
значення. Тобто існує об’єктивна 
можливість досягнення результату 
приватних закладів охорони здо-
ров’я, оскільки:



117

• платна медична послуга, буду-
чи об’єктом цивільних прав, має ви-
значену вартість, встановлюючи яку 
приватні заклади наділені відповід-
ними обов’язками;

• приватні заклади охорони здо-
ров’я, надаючи свій перелік послуг 
ототожнюють послугу з товаром, 
який має ряд ознак: не існує до почат-
ку отримання; трудомістка без чітко-
го визначення вартості до закінчення 
виконання; не матеріальна; важка у 
розрахунку; персоніфікована; зале-
жить від інтелектуальних здібностей 
надавача послуг; якість послуги мін-
лива навіть при виконанні її одним й 
тим самим лікарем; будується на до 
послуги є суб’єктивною і залежить 
від особливостей споживача та ін.

Таким чином, варто зазначити, що 
приватна система охорони здоров’я 
виступає в ролі сукупності об’єктів 
охорони здоров’я, що здійснюють 
приватну медичну діяльність, під 
час якої застосовують індивідуаль-
ний підхід до кожного замовника 
з детальним вивченням його анам-
незу. У такому випадку приватна 
медична діяльність — це діяльність, 
яка необхідна для надання приват-
ної медичної допомоги, що здійсню-
ється суб’єктами приватної системи 
охорони здоров’я. Приватні медичні 
організації є комерційними організа-
ціями, майно яких перебуває в при-
ватній та інших, окрім державної, 
формах власності та використову-
ються власником на власний розсуд 
задля надання максимально-ефек-
тивних послуг.

Розвиток приватного сектору в 
медичній галузі зумовила поява ба-
гатопрофільних медичних установ, 
професійних організацій, що захища-

ють інтереси приватних лікувальних 
установ, підвищення добробуту й ме-
дичної культури населення, зростан-
ня рівня захворюваності [8, с. 17].

На сьогодні кількість приватних 
закладів медицини налічує близько 
50 тис., що включає в свою діяль-
ність приватну лікарську практику, 
якій відведено майже 10 % всього 
ринку медичних послуг. Більшою 
мірою приватна медицина розвине-
на за тими медичними спеціалізаці-
ями, де державні заклади медицини 
є найслабшими. До найслабших га-
лузей державної медицини віднесе-
но: інструментальні та лабораторні 
дослідження, діагностичні послуги, 
репродуктивна медицина. Наявність 
саме таких слабких ланок у держав-
ній медицині зумовлена не бажан-
ням витрачати кошти на модерніза-
цію обладнання та закупку нового, 
а значною кількістю корупційних 
схем, які притаманні на всіх етапах 
розподілу бюджетних коштів, нато-
мість приватні заклади охорони здо-
ров’я, усвідомлюючи всю важливість 
та необхідність зазначених проблем-
них секторів, застосовують їх задля 
свого розвитку. Таким чином, голов-
ною рушійною силою стрімкого роз-
витку кількості закладів приватної 
медицини в період 2016–2018 рр.,  
було фінансування платних медич-
них послуг, які були поділені між: 
фізичними особами — близько 80 %, 
юридичними особами — 12 %, а та-
кож страховими компаніями — 6 %. 
Враховуючи таку особливість, збіль-
шення кількості приватних медич-
них послуг могло б бути більш дина-
мічним.

Враховуючи те, що протягом всьо-
го існування галузі приватних ме-
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дичних закладів, не було розроблено 
жодної загальнодержавної програми 
підтримки, розбудови та удоскона-
лення приватних медичних послуг, в 
останні роки така необхідність є. Це 
зумовлено стрімким збільшенням 
загальної кількості закладів. Проте, 
на сьогоднішній день в Україні нада-
лі медичні заклади приватного типу 
займають другорядну роль у форму-
ванні загальної державної системи 
охорони здоров’я в нових ринкових 
відносинах. Відсутність чіткої про-
грами підтримки та подальшого роз-
витку є підтвердженням.

Кваліфікація більшості лікарів є 
однаковою для всіх форм закладів 
охорони здоров’я, адже весь медич-
ний персонал, який працює в приват-
ному, водночас працює і в держав-
ному секторах, (через низьку оплату 
праці останніх), проте значна різни-
ця зосереджена саме в технічному за-
безпеченні. 

Висновки. Отже, для приватних 
закладів охорони здоров’я є харак-
терною позитивна тенденція щодо 
розвитку та зростання кількості лі-
карів-практиків, підвищення їхньої 
кваліфікаційної категорії з одночас-
ним зменшенням їхнього числа в 
державній сфері. Як ще одне свідчен-
ня гальмівного процесу збільшення 
кількості приватних медичних закла-
дів — відсутність загальнодержавно-
го реєстру підприємств, установ і 
закладів приватного сектору галузі, 
що дозволило б акцентувати увагу на 
тих сегментах ринку, які користують-
ся найменшим попитом. Без реєстру 
відсутня чітка загальнодержавна  
системи приватної медицини з від-
працьованими принципами її функ-
ціонування, методологією розвитку, 

адекватною нормативно-правовою 
базою, інвестиційними програмами 
розвитку тощо.
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тЕоРЕтИКо-мЕтоДоЛоГІЧНІ  ЗАсАДИ  
ГРомАДсЬКоГо  КоНтРоЛЮ  

ПРЕДстАВНИЦЬКИХ  оРГАНІВ  ВЛАДИ   
В  УмоВАХ  ДЕЦЕНтРАЛІЗАЦІЇ

Анотація. Розглянуто теоретико-методологічні засади громадського 
контролю представницьких органів влади в умовах децентралізації. Проведе-
но аналіз зарубіжних наукових джерел, що дозволило виокремити широкий 
спектр досліджень громадського контролю представницьких органів влади та 
надало можливість систематизувати теоретико-методологічні засади форму-
вання та розвитку такого контролю за напрямами досліджень. Узагальнення 
сутності теорій, концепцій, підходів, шкіл зарубіжної науки продемонструва-
ло широкий діапазон їх практичного застосування для діяльності публічних 
адміністрацій у побудові взаємовідносин з громадою в аспектах: самостійно-
го прийняття рішень у сфері політики та розподілення ресурсів; формування 
сильних громад, які контролюють і координують дії по відношенню до дер-
жави; виборчого процесу та розподілення відповідальності; взаємодії з об-
раними в представницькі органи влади; здійснення влади; впливу об’єднань 
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громадян на застосування законів і політики (публічної політики) на сфери 
життєдіяльності населення; участі громадськості та державних управлінців в 
плануванні та реалізації розвитку громади; впливу громадськості на кризи на 
місцевому рівні; соціальної роботи; процесу залучення громадян до процеду-
ри контролю тощо. 

Проведений аналіз наукових джерел продемонстрував відсутність у віт- 
чизняній науковій думці теоретико-методологічних засад і теорій громад-
ського контролю як явища і як процесу, зокрема за представницькими орга-
нами влади в умовах децентралізації. Здебільшого йдеться про форми, мето-
ди, технології, інструменти та процедури громадського контролю, які часто 
дорівнюються до методів залучення громадян у процес прийняття рішень на 
різних рівнях управління. 

Аналіз наукових поглядів на формування та розвиток контролю дав змо-
гу узагальнити сфери громадського контролю представницьких органів вла-
ди, класифікувати їх за сферами публічного управління, а відповідно до змі-
сту, сенсу та характеристик теорій, за сферами впливу на життєдіяльність 
населення. Продемонстровано, що громадський контроль представницьких 
органів влади — це одна з форм взаємовідносин публічної адміністрації з 
громадою.

Ключові слова: громадський контроль, теорії громадського контролю; 
сфера громадського контролю; представницькі органи влади; децентралі- 
зація.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ГРАЖДАНСКОГО 
КОНТРОЛЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ  ВЛАСТИ  

В  УСЛОВИЯХ  ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Рассмотрено теоретико-методологические основы общест-
венного контроля представительных органов власти в условиях децентра-
лизации. Проведен анализ зарубежных научных источников, что позволило 
выделить широкий спектр исследований общественного контроля предста-
вительных органов власти, а также систематизировать теоретико-методоло-
гические основы формирования и развития такого контроля по определен-
ным направлениям исследований. Обобщение сущности теорий, концепций, 
подходов, школ зарубежной науки показало широкий диапазон практиче-
ского применения в процессе деятельности публичных администраций в 
построении взаимоотношений с обществом в аспектах: самостоятельного 
принятия решений в сфере политики и распределения ресурсов; формирова-
ния сильных сторон общин, которые контролируют и координируют дейст-
вия по отношению к государству; избирательного процесса и распределения 
ответственности; взаимодействия с избранными в представительские орга-
ны власти; влияния объединений граждан на действие законов и политики  
(публичной политики) на сферы жизнедеятельности населения; участия 
общественности и публичных служащих в планировании и реализации раз-
вития общин; влияния общественности на кризисную ситуацию на мест-
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ном уровне; социальной работы; процесса вовлечения граждан в процедуру 
контроля и т. д. 

Анализ научных источников показал отсутствие в отечественной научной 
мысли теоретико-методологических основ теорий общественного контроля 
как явления, так и процесса, в частности представительными органами влас-
ти в условиях децентрализации. В основном речь идет о формах, методах, 
технологиях, инструментах и процедурах общественного контроля, что часто 
приравниваются к методам привлечения граждан в процесс принятия реше-
ний на разных уровнях управления.  

Представленные в статье результаты проведенного исследования позво-
ляют обобщить сферы гражданского контроля представительных органов 
власти, классифицировать их по сферам публичного управления, в соответ-
ствии с содержанием, смыслом и характеристиками теорий, по сферам влия-
ний. Продемонстрировано, что общественный контроль — это одна из форм 
взаимоотношений публичной администрации с обществом.

Ключевые слова: гражданский контроль, теории гражданского контроля; 
сфера гражданского контроля; представительные органы власти; децентра-
лизация.

THEORETICAL  AND  METHODOLOGICAL  FUNDAMENTALS  
OF  PUBLIC  CONTROL  OF  THE  REPRESENTATIVE  BODIES  

OF  AUTHORITY  IN  THE  CONDITIONS  OF  DECENTRALIZATION

Abstract. The article considers the theoretical and methodological principles 
of public control of the representative bodies of authority in the context of de-
centralization. The analysis of foreign scientific sources is carried out, which al-
lowed to single out a wide range of researches of public control of the representa-
tive bodies of authority and gave the chance to systematize the theoretical and 
methodological bases of formation and development of such control on directions 
of researches. The generalization of the essence of theories, concepts, approaches, 
schools of foreign science has demonstrated a wide range of their practical appli-
cation for the activities of public administrations in building relationships with 
the community in the following aspects: independent decision-making in the field 
of policy and resource allocation; formation of strong communities that control 
and coordinate actions in relation to the state; election process and distribution 
of responsibilities; interaction with those elected to the representative bodies of 
authority; exercise of power; the influence of citizens’ associations on the applica-
tion of laws and policies (public policy) on the spheres of life of the population; 
participation of the public and public officials in planning and implementing the 
community development; public influence on crises at the local level; social work; 
the process of involving the citizens in the control procedure, etc.

The analysis of scientific sources showed the absence in the domestic scientific 
opinion of theoretical and methodological principles and theories of public con-
trol as a phenomenon and as a process, in particular for the representative bodies 
of authority in the context of decentralization. These are mostly forms, methods, 
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technologies, tools and procedures of public control, which are often equal to the 
methods of involving the citizens in the decision-making process at different levels 
of government.

The analysis of scientific views on the formation and development of control 
allowed to generalize the areas of public control of the representative bodies of 
authority, to classify them by areas of public administration, and in accordance 
with the content, meaning and characteristics of theories, by areas of impact on 
the vital activity of the population. It has been demonstrated that public control 
of the representative bodies of authority is one of the forms of public administra-
tion’s relationship with the community.

Keywords: public control, theories of public control; sphere of public control; 
representative bodies of authority; decentralization.

Постановка проблеми. У сучас-
них демократичних країнах інститут 
громадянського контролю харак-
теризується як невід’ємна частина 
здійснення управлінської діяльно-
сті та виступає дієвим інструмен-
том впливу на публічну політику 
з боку громадськості. Підвищення 
ефективності сфери публічного 
управління та адміністрування має 
відбуватися за умов запровадження 
принципів прозорості та відкритості 
в діяльність усіх секторів суспільно-
го життя, зокрема в діяльність орга-
нів публічного управління та адміні-
стрування. У вітчизняних наукових 
джерелах існує велика кількість ро-
біт, присвячених механізмам, фор-
мам, методам та процедурам здійс-
нення громадського контролю. Втім, 
зарубіжні теоретико-методологічних 
засад щодо формування та розвитку 
громадського контролю представ-
ницьких органів влади, у тому числі 
в умовах децентралізації продемон-
стрував, що дослідження стосують-
ся кількох напрямів, зокрема: роз-
поділення влади між політиками та 
урядами; економічних теорій, яких 

дотримується уряд на формування 
підтримки у населення; соціологіч-
них теорій, які стосуються соціаль-
ного контролю в різних ситуаціях; 
теорії нового публічного управління, 
що змінює розуміння процесів пуб- 
лічного управління та адміністру-
вання і виводить роботу уряду на 
новий результативний рівень; тео-
рій політичного контролю, сутність 
яких розширилась і стала застосов-
ною у вимірі взаємодії кількох сек-
торів; теорій та концепцій, в основу 
яких покладено участь громадян та 
їх вплив на процеси демократично-
го прийняття рішення в публічному 
управлінні та адмініструванні. 

У вітчизняній науковій думці 
відсутнє єдине розуміння категорій 
“громадський контроль” та “громад-
ський контроль представницьких ор-
ганів влади”. Останній досліджуєть-
ся за окремими сферами суспільного 
життя або публічного управління та 
адміністрування, що призводить до 
вироблення окремих методологіч-
них підходів щодо організації дано-
го контролю відповідно до наукових 
галузей, в яких проводяться дослі-
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дження (політологія, економіка, со-
ціологія, кібернетика). Відповідно 
і методологічні засади практичної 
реалізації такого виду контролю різ-
няться залежно від застосовної у від-
повідній галузі науки методології. 

Наукові дослідження стосуються 
здебільшого адміністративної сфери, 
де громадськості відводяться дорадчі 
функції, такі як: вплив на суспіль-
ні рішення; право прямого голосу в 
громадських рішеннях та право голо-
су при прийнятті рішень у сфері пу-
блічної політики; участь населення 
в плануванні певних дій або зусиль 
щодо розвитку громади; залучення 
до державного планування і роз-
робки політики; приватність життя; 
впливи (психологічні, цілеспрямова-
ні тощо). Основний акцент робиться 
на дослідженнях в адміністративній 
та публічній сферах у різних галузях 
наук. З такої позиції саме зарубіжні 
наукові погляди виступають осно-
вою для формування громадського 
контролю представницьких органів 
влади. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. У вітчизняних та зарубіж-
них наробках існує значна кількість 
робіт, присвячених громадському 
контролю, методам, формам та про-
цедурам його здійснення. Аналіз 
вітчизняних наукових досліджень 
продемонстрував відсутність єдино-
го сталого погляду на громадський 
контроль як явище і як процес в дер-
жавному управлінні та в діяльності 
органів місцевого самоврядування. 
Практично відсутні наукові дослі-
дження щодо особливостей громад-
ського контролю в умовах децентра-
лізації та методології цієї роботи на 
різних рівнях місцевого самовряду-

вання. Здебільшого акцент робить-
ся на організаційно-управлінських 
характеристиках організації громад-
ського контролю та відповідально-
сті за його результати. У результаті 
аналізу визначено існування широ-
кого спектру тлумачень громадсько-
го контролю в контексті суб’єкт- 
об’єктних відносин органів держав-
ної влади і місцевого самовряду-
вання, зокрема: форм; механізмів; 
впливів; діяльності; взаємодії; взає-
мовідносин; зворотного зв’язку; ак-
тивності громадян; систем контролю; 
функцій; способів; методів; інстру-
ментів; права; процесів; механізмів.

Аналіз зарубіжної наукової літе-
ратури дав змогу виокремити низку 
теоретичних підходів щодо підґрунтя 
формування громадського контро-
лю органів представницької влади. 
Це погляди дослідників Dr. Almon 
Leroy Way, Jeanet Bentzen, Jacob 
Gerner Hariri, James A. Robinson, 
William A. Galston щодо розподі- 
лення влади між політиками та уря-
дами. Наступна група науковців — 
Randall G., Mark C. Schug, Jennifer 
Fontanini виокремлює вплив еконо-
мічних теорій, яких дотримуються 
представницькі органи влади з ме-
тою формування підтримки у насе-
лення. Також акцентується увага на 
соціологічних теоріях, які стосують-
ся соціального контролю в різних 
ситуаціях, зокрема схильності при 
налагоджені взаємодії органів вла-
ди з громадськістю. У наукових до-
слідженнях Ashraf Alam, Kabir M., 
Nazmul Ahsan Kalimullah наголос 
зроблено на теорії нового публіч-
ного управління, яка змінює розу-
міння процесів публічного управ-
ління та адміністрування і виводить 
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управлінську діяльність на новий 
результативний рівень. Серед ба-
гатоманітності наукових поглядів 
слід виокремити теорію політично-
го контролю, представником якої є 
дослідник Т. М. Moe, сутність яких 
розширилась і стала застосовною 
у вимірі взаємодії кількох секторів 
(політичного, управлінського та гро-
мадського). У наступну групу теорій 
та концепцій, розробниками яких 
є Ashley E. Nickels, Jason D., Joan 
Higgins, покладено участь громадян 
та їх вплив на процеси демократич-
ного прийняття рішення в публіч-
ному управлінні та адмініструванні. 
Існують наукові погляди на сутність 
і процеси політичної децентралізації, 
яка передбачає розвиток громадсько-
го контролю представницьких орга-
нів влади. Даний підхід відображено 
в наукових працях N. Van Long. Вод-
ночас, ці теорії знаходяться в певній 
залежності, але не об’єднані у систе-
му. У багатьох дослідженнях йдеть-
ся про те, що кожна з теорій стала 
підґрунтям формування методів та 
інструментів громадського контро-
лю у такій сфері, як фінансова, соці-
альна, інформаційна, адміністратив-
на тощо. Втім, відсутні комплексні 
дослідження щодо систематизації 
наукових поглядів на формування 
та розвиток громадського контролю 
представницьких органів влади та 
відсутні наукові дослідження за сфе-
рами впливу на життєдіяльність на-
селення.

Мета статті — проаналізувати та 
систематизувати наукові погляди на 
формування та розвиток громадсько-
го контролю, узагальнити сфери гро-
мадського контролю представниць-
ких органів влади, класифікувати їх 

за сферами публічного управління, 
а у відповідності зі змістом, сенсом 
та характеристиками теорій, концеп-
цій, шкіл тощо за сферами впливу на 
життєдіяльність населення.

Виклад основного матеріалу. 
Аналіз зарубіжної наукової літера-
тури дав змогу виокремити низку те-
оретичних підходів щодо підґрунтя 
формування громадського контролю 
органів представницької влади. Зо-
крема, це погляди щодо розподілен-
ня влади між політиками та уряда-
ми [1], яке розглядається з кількох  
позицій.

З позиції розподілення влади. По-
літика відноситься до проблем роз-
поділення і використання влади 
в суспільстві, а уряд відносять до 
політичного інституту, за допомо-
гою якого ця влада розподіляється 
і здійснюється. У цьому контексті 
державу розглядають як політичну 
одиницю, в якій знаходиться влада. 
Уряд визначається як група осіб, які 
керують політичними справами дер-
жави, але також може означати тип 
правління, яким керує ціла держава. 
Тип уряду, фундаментальні основи 
розуміння свободи, заможність і рі-
вень життя населення залежить від 
політичної системи, яка існує в дер-
жаві [1].

Система представницької демо-
кратії заснована на принципі полі-
тичного представництва — здійс- 
ненням законодавчої влади пред-
ставниками, вибраними населенням. 
Репрезентативна демократія харак-
теризується наявністю і функціону-
ванням представницьких інститутів 
прийняття політичних рішень, які 
складаються з державних посадових 
осіб, які обираються населенням [2].  
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В основі цих підходів лежить по-
літична теорія. Втім, представники 
цієї теорії піддають критиці демо-
кратію, яку вважають не демократич-
ною, оскільки одна людина не може 
представляти інтереси іншого.

Виокремлюється теорія модерні-
зації, сутність якої в погляді на при-
чина демократії та ролі уряду, участь 
якого розглядається як опосередко-
ваний продукт економічного розвит-
ку. Вважається, що ці теорії не діють 
у сучасному світі, особливо там, де є 
корінні народи та існують такі демо-
кратичні практики, як правонаступ-
ництво лідерів шляхом виборів або 
громадського консенсусу. Це демон-
струє сучасну представницьку демо-
кратію на національному рівні. Полі-
тично більш сильні суб’єкти змогли 
сформувати національні інститут, 
більш слабкі — не змогли [3]. 

Виокремлено роль впливу еко-
номічних теорій, в рамках яких ро-
биться наголос на ролі уряду та 
формування підтримки з боку гро-
мадськості. Так, ще у 1997 р. йшло-
ся про ті проблеми, з якими і зараз 
стикаються уряди багатьох держав. 
Randall G. (1997 р.) аналізує низку 
теорій, які призвели до формуван-
ня позитивної моделі управління 
як противаги низці теорій, які мо-
жуть викликати бунти і революції 
серед населення при неможливості 
сформувати ефективний контроль. 
Розглядається негативний вплив 
теорії суспільних благ, яка пояснює 
розвиток і використання суспільних 
благ і яка виправдовує державне сва-
вілля. Все розглядається крізь приз-
му раціональної користі, коли уряд 
знижує витрати на уряд задля залу-
чення уваги громадян до подальшої 

підтримки уряду. Акцент робиться 
на державній освіті, яка надає уряду 
більше контролю через систему осві-
ти, а оскільки освітяни у зарубіжних 
державах — це державні службовці, 
то вони також зацікавлені в діяльно-
сті уряду. Також вплив через освіту 
відбувається на студентів, щоб зро-
бити їх “кращими громадянами”, які 
визначають уряд як інститут, який 
відображає суспільний інтерес [4]. 

З позицій прийняття рішень. Вва-
жається, що у будь-якому суспіль-
стві мають прийматись рішення 
відносно розподілення ресурсів та 
інших питань. Тільки у дуже простих 
суспільствах, конкретні люди і кон-
кретні організації приймають рішен-
ня. Залежно від суспільства, рішення 
приймаються, іноді, виключно задля  
користі певних груп, у інших випад-
ках — для того, щоб принести ко-
ристь суспільству [1]. 

З позиції теорій, які лежать в 
основі політичного устрою та рів-
ня розвитку представницької вла-
ди. Теорія плюралізму передбачає, 
що асоціації, громадські організації, 
профспілки, захисники оточуючого 
середовища, борці за громадянські 
права, формальні і неформальні коа-
ліції однодумців впливають на засто-
сування законів і політики. Оскільки 
учасники цього процесу складають 
лише крихітну частину населення, 
громадськість виступає, здебільшо-
го, як сторонні спостерігачі. Теорія 
функціоналізму приймає форму те-
орії плюралізму, яка констатує, що 
політична влада в демократіях поді-
лена між кількома “групами вето”.

William A. Galston (2017) [5] 
стверджує, що демократія на базово-
му рівні вимагає як рівності всіх гро-
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мадян, так і широкого громадянства. 
Враховується, що публічні рішення 
приймаються більшістю громадян, 
чиї голоси мають однакове значення, 
а прийняття демократичних рішень 
розповсюджуються на максималь-
но широке коло суспільних питань. 
Наголошується, що мажоритарність 
обмежується тільки імперативом 
збереження свобод і повноважень, 
зокрема свободи слова і друку. При 
цьому громадяни мають впливати на 
суспільні рішення [5].

Соціологічні теорії, які стосують-
ся соціального контролю в різних 
ситуаціях, зокрема схильності до 
правопорушень. У 60-х роках ХХ ст. 
з’явилась інноваційна версія теорії 
управління Тревіса Хірши, яка за-
снована на існуючих концепція гро-
мадського контролю [6]. Ця теорія 
застосовується в контексті девіант-
ної поведінки і обґрунтовує підви-
щення правопорушень при відсут-
ності контролю. Ця теорія є однією 
з низки соціологічних теорій. Теорія 
соціального контролю розглядає та-
кож норми поведінки в суспільстві, 
які потребують контролю або викли-
кають агресію, зокрема йдеться про 
те, що суспільні групи, які дотриму-
ються насильницьких норм, вплива-
ють на агресивний характер окремих 
членів суспільства. При цьому, не 
останнє місце в соціальному контро-
лі поведінки відіграє релігійність. 
Стверджується, що релігійність 
зменшує міру насильства і правопо-
рушень. Відповідно і різні політики 
мають розроблятись і створюватись 
на основі теорії соціального контро-
лю [6].  

Теорія нового публічного управ-
ління, яка змінює розуміння про-

цесів публічного управління та ад-
міністрування і виводить роботу 
уряду на новий результативний 
рівень. Nazmul Ahsan Kalimullah  
(2012 р.) стверджує, що новий пу-
блічний менеджмент (NPM) ви-
значається на основі двох сфер: су- 
спільний вибір і менеджерство [7]. 
Суспільний вибір у даному випадку 
розуміється в контексті турботи уря-
ду про населення, а менеджерство 
стосується побудови зв’язків з орга-
нізаціями у приватному секторі.

Теорії політичного контролю, 
сутність яких розширилась і стала 
застосовною у вимірі взаємодії кіль-
кох секторів. Так, T. M. Moe (2005,  
2015 р.) [8] у своєму дослідженні вза-
ємовідносин бюрократії виокремлює 
дві площини: контроль внутрішньо 
організаційний (коли контролюють-
ся підлеглі і нижчі за рівнем влади 
органи) та контроль при виконанні 
політичних дій. Наголошується, що 
оскільки влада обирається, то чи- 
новники можуть чинити політичні 
дії, особливо, якщо вони організовані 
профспілками державного сектору. 
Політична влада бюрократії розгля-
дається в контексті переорієнтації 
сучасних теорій, що ґрунтується на 
аналізі поведінки виборців.

Теорії політики і бюрократії, як 
наголошується, значно применшу-
ють можливості бюрократів перетво-
рити контрольні відносини у власні 
і мають свої інтереси, вбудовані в 
структуру, фінансування і діяльність 
уряду. У багатьох дослідженнях 
звертається увага не те, що бюрокра-
ти можуть відрізнятись від пересіч-
них громадян політичними знан-
нями, інтересами, ефективністю, 
довірою, підтримкою державних ви-
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трат і бюджету для партій. Бюрокра-
тів часто сприймають і характери-
зують як загальний єдиний тип без 
розрізнення на конкретні професії з 
конкретними інтересами, які можуть 
значно відрізнятись один від одно-
го. Здебільшого зосереджуються на 
національних виборах і мало приді-
ляється уваги місцевим виборам, які 
можуть бути більш актуальними. Та-
кож всі зосереджені на явці виборців, 
а не на результатах виборів. Проте,  
є дослідження щодо ролі профспілок 
у виборчому процесі і можливостей 
їх впливу на своїх членів при голосу-
вання за окремих кандидатів [8]. 

Наступна група — це теорії та 
концепції, в основу яких покладено 
участь громадян та їх вплив на про-
цеси демократичного прийняття рі-
шення в публічному управлінні та 
адмініструванні. Так, теорія участі 
громадян розглядається як процес, 
який дає можливість приватним осо-
бам впливати на суспільні рішення 
і є компонентом процесу демокра-
тичного прийняття рішень. Участь 
громадськості є засобом забезпечен-
ня того, що громадяни мають пря-
мий голос у громадських рішеннях. 
Зазначається, що у зарубіжних до-
слідженнях терміни “громадянин”, 
“громадськість”, “участь”, “громад-
ська участь” часто використовують-
ся як взаємозамінні для позначення 
процесу, завдяки якому громадяни 
мають право голосу при прийнятті 
рішень у сфері державної політики 
[9]. 

Є думка науковців (Ashley E. 
Nickels @ Jason D. Rivera, 2018), що 
концепції розвитку громадськості 
використовуються по-різному в різ-
них академічних дисциплінах. Біль-

ше того, важливим є те, яким чином 
певні визначення використовуються 
в академічних дослідженнях і в прак-
тиці на місцевій мові (в перекладі в 
інших державах) [10]. Йдеться про 
зміну парадигми розвитку громади  
із застосуванням концепції держав-
ного управління “Нова державна 
служба” (NPS) до розвитку громади, 
про участь державних управлінців та 
адміністраторів у плануванні і реалі-
зації розвитку громади, що має при-
вести до більш справедливого і стій-
кого, довгострокового розвитку [10].

Наголошується, що термін “гро-
мадська участь” і його сутність по 
відношенню до громадського при-
йняття рішень розвивається без 
загального консенсусу ні відносно  
його значення, ні відносно наслідків 
його використання. Є також погляди 
щодо участі населення в плануванні 
певних дій або зусиль щодо розвит-
ку громади, державно-управлінських 
рішень того, зокрема: участь грома-
дян є занадто вартісною і тривалою, 
тому пропонується виключати гро-
мадян з даного процесу. У практи-
ці багато програм участі громадян 
ініціюється у відповідь на реакцію 
громадськості на проект або дію, які 
пропонуються.

Виокремлено погляди на сутність 
і процеси політичної децентралізації. 
У контексті поглядів на роль полі-
тичної децентралізації задля розвит-
ку громадського контролю представ-
ницьких органів влади цікавими є 
матеріали Світового Банку [11]. Мо-
ва йде про нову концепцію політич-
ної децентралізації. Зазначається, 
що політична децентралізація спря-
мована на те, щоб дати громадянам 
або їх обранцям більше повноважень 
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при прийнятті державних рішень. 
Наголошується, що такий процес ча-
сто асоціюють з плюралістичною по-
літикою і представницьким урядом, 
але має враховуватись і те, що під-
тримувати демократію можна, нада-
ючи громадянам або їх представни-
кам більшого впливу при розробці і 
реалізації політики. Прибічники по-
літичної децентралізації передбача-
ють, що рішення, які приймаються за 
більш широкої участі, будуть більш 
інформативними та актуальними 
для різних інтересів суспільства, ніж 
рішення, які приймаються тільки на-
ціональною політичною владою [11].

Концепція політичної децентра-
лізації передбачає, що вибір пред-
ставників з місцевих виборчих юрис-
дикцій дають можливість виборним 
посадовим особам краще знати по-
треби і бажання своїх виборців [11]. 
Саму децентралізацію розглядають 
як складний соціальний експери-
мент, який вимагає гнучкості та змін 
специфіки інструментів реалізації 
при одночасному закріпленні полі-
тичних і філософських принципів у 
Конституції і діючих структурах за-
конів [11]. 

Децентралізацію і участь грома-
дян розглядають з позицій симбіо-
тичних відносин, що призводить до 
певних протиріч. З одного боку, ме-
ханізми участі громадян вважаються 
більш корисними при оцінюванні 
перспектив успішної децентраліза-
ції. Відповідно, дизайн децентралі-
зації має враховувати можливості та 
обмеження, які накладаються існу-
ючими каналами місцевої участі. З 
іншого боку, відсутність механізмів 
участі може розглядатись як моти-
вація для децентралізації і може до-

помогти створити місцевий попит на 
канали з більш широкою участю для 
вираження місцевих переваг. Плану-
вання політики децентралізації має 
враховувати ці недоліки інформації 
і намагатися покращити глибину і 
ступінь участі громадян у діях місце-
вих органів влади. Реагування місце-
вих органів влади — це одне з голов-
них обґрунтувань децентралізації, 
яке не може бути реалізованим, коли 
не має механізмів передачі інформа-
ції між місцевим органами влади та 
їх виборцями [11].

Привертають увагу кілька теорій 
і концепцій, які, на перший погляд, 
не мають нічого спільного з громад-
ським контролем. Ці теорії з’явились 
як дослідження певних сфер (галу-
зей) у публічному управлінні. Деякі 
з них були розроблені у 80–90-х ро-
ках ХХ ст. Тим не менш, вони зазна-
ли певних модифікацій і використо-
вуються задля формування форм 
і методів громадського контролю 
представницьких органів влади.

Mark C. Schug і Jennifer Fontanini 
ще у 1994 р. розглядали зміни у розу-
мінні ролі економічних теорій у роз-
витку взаємовідносин між державою 
та економікою. Вони зробили акцент 
на історичному аналізі розвитку дер-
жави і впливу на неї теорії суспільно-
го вибору та ролі уряду США в цьо-
му процесі [12].

Інша теорія, яка взяла свій поча-
ток з криміналістики та соціальних 
наук, також на сучасному етапі ши-
роко використовується у сучасній ві-
тчизняній науковій думці. Це стосу-
ється теорії соціального контролю. У 
сучасній зарубіжній науковій думці 
ця теорія розглядається також з різ-
них позицій і використовується як 
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основа для формування нових під-
ходів до вирішення різних проблем 
і питань. Роль даної теорії найчасті-
ше досліджують науковці Оксфорд-
ського університету. 

Joan Higgins (2009) розглядає тео-
рії соціального контролю соціальної 
політики. На її думку, концепція со-
ціального контролю має вирішальне 
значення для пояснення, як зростає 
соціальна політика та які її наслід-
ки. Це піднімає важливі питання про 
законність державного втручання, 
підтримки порядку і захисту свободи 
особистості [13]. Наголошується, що 
цей термін широко використовуєть-
ся в літературі по соціальній політи-
ці, але мало існує досліджень його з 
різних значень і можливостей.

У сучасних наукових досліджен-
нях часто використовуються терміни 
“оптимальне управління”, “динаміч-
не програмування”. Всі вони є ха-
рактеристикою теорії оптимального 
управління. Теорія оптимального 

управління, на сучасному етапі, є 
предметом дослідження в економі-
ці, макро- та мікроекономіці та науці 
управління. Йдеться про розширен-
ня можливостей теорії оптимального 
управління та їх застосування. Роз-
глядається застосування даної теорії 
для вироблення тіньової ціни [14].

Аналіз наукових поглядів на фор-
мування та розвиток контролю дав 
змогу узагальнити сфери громад-
ського контролю представницьких 
органів влади та класифікувати їх за 
сферами публічного управління, а у 
відповідності зі змістом, сенсом та 
характеристиками теорій, концеп-
цій, шкіл тощо за сферами впливу на 
життєдіяльність населення (рис.).

З такого переліку наукових ін-
тересів складно визначити крите-
рії та можливості впливу громадян 
на сфери власної життєдіяльності. 
Відповідно й результативність гро-
мадського контролю також складно 
визначити. Фактично, публічна сфе-

Діаграма кількісного аналізу зарубіжних наукових теорій, концепцій, шкіл 
щодо сфер громадського контролю представницьких органів влади  

(аналіз авторський, діаграма авторська)
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ра знаходиться осторонь впливу на 
проблеми розвитку держави і питань 
життєдіяльності. Основний вплив 
відбувається через представницькі 
органи та осіб, які в них працюють 
та які були обрані. Можна констату-
вати певний розрив між політичною, 
економічною, адміністративною 
сферами та соціальною і публічною. 
Так, найбільша кількість теорій, які  
вироблені задля проведення змін 
у публічному управлінні та адміні-
струванні, стосується адміністра-
тивної сфери. Дослідження ролі пу-
блічної сфери в процесі публічного 
управління на другому місці. Як 
показали проведені авторська систе-
матизація та схематизація, йдеться 
про методологічні аспекти залучен-
ня громадян і вироблення методів їх 
участи в прийнятті рішень або пла-
нуванні громад.

Висновки. Проведений аналіз 
наукових джерел продемонстрував 
широкий спектр досліджень що-
до громадського контролю пред-
ставницьких органів влади, у тому 
числі в умовах децентралізації. Те-
оретико-методологічні засади фор-
мування та розвитку такого контр-
олю систематизовано за напрямами 
досліджень, зокрема щодо: побудови 
демократичного суспільства, засно-
ваного на політичній теорії; полі-
тичної децентралізації (політична 
сфера); побудови сталого демокра-
тичного суспільства; суспільних про-
блем демократичного суспільства; 
організації самого процесу управ-
ління; побудови взаємодії кількох 
секторів; залучення громадян до роз-
витку демократичного суспільства; 
збереження і контролю за персональ-
ними даними. 

При цьому, найбільший вплив 
на вироблення методологій гро-
мадського контролю в організації 
соціально-економічної сфери жит-
тєдіяльності держави, безпеки та 
оборони чинять дослідження в таких 
наукових галузях, як: політологія, 
економіка, соціологія, управління 
(кібернетика). Саме тому, на наш по-
гляд, результативність громадського 
контролю важко визначити. Можна 
тільки говорити про механізми та 
форми залучення громадян до при-
йняття рішень і до контролю. 

Якщо ж підходити з позицій тео-
рії нового публічного менеджменту, 
який є популярним серед досліджень 
в Україні, то не існує теорій або кон-
цептуальних підходів, які б системно 
розглядали відношення, поведінку і 
дії в контексті громадського контро-
лю представницькими органами вла-
ди. Теоретичні наробки щодо “гарно-
го менеджменту” не було включено, 
оскільки він не передбачає контро-
лю з боку громадськості, а пропонує 
спільну діяльність задля розвитку 
держави через інші методи. 

У багатьох джерелах будуються 
взаємозв’язки і взаємозалежності 
між цими термінами та виокрем-
люється більш “широке” розумін-
ня та більш “вузьке”. Багато визна-
чень повторюються зі зміною назви 
контролю. Здебільшого акцент ро-
биться на контролі і нагляді за функ-
ціями органів влади. Це не дало мож-
ливості зробити кількісний аналіз 
взаємовпливів наукових теорій, кон-
цепцій, шкіл в контексті громадсько-
го контролю представницьких ор-
ганів влади, оскільки у вітчизняній 
практиці не має на них посилань, а 
визначення громадського контролю 
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стосуються здебільшого констатацій, 
що це чинник демократичного дер-
жавотворення і залучення громадян. 
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сУЧАсНІ  ПРоБЛЕмИ  сИстЕмИ  ПУБЛІЧНоГо 
УПРАВЛІННЯ  сФЕРоЮ  ІНстИтУЦІЙНоГо  

ДоГЛЯДУ  тА  ВИХоВАННЯ  ДІтЕЙ  В  УКРАЇНІ

Анотація. Систематизовано проблеми системи державного управління 
у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні. До основних 
проблем віднесені: недосконалість нормативно-правової бази з регулю-
вання надання соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавлених бать-
ківського піклування, дітям з інвалідністю, дітям з особливими освітніми 
потребами та дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах; від-
сутність уніфікованого підходу до управління сферою інституційного до-
гляду та виховання дітей в Україні; відсутність чіткої організації взаємодії 
громадськості з органами державної влади та місцевого самоврядування у 
питаннях реформування системи інституційного догляду та виховання ді-
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тей; відсутність громадського контролю за системою інституційного догля-
ду та виховання дітей; відсутність системної оцінки неефективності попе-
редніх спроб міністерств реформувати систему інституційного догляду та 
виховання дітей; не розробленість методичного забезпечення, необхідного 
для впровадження реформи системи інституційного догляду та виховання 
дітей. Зазначено, що основні нормативні документи, які забезпечують іс-
нування системи інституційного догляду та виховання дітей, постійно до-
повнюються відповідними листами та розпорядженнями відомств різних 
рівнів. Задля ефективного державного управління у сфері інституційного 
догляду та виховання дітей йде значна затрата зусиль, яку варто мінімізу-
вати шляхом удосконалення законодавства в процесі реформування систе-
ми інституційного догляду та виховання дітей, що відображено в основних 
завданнях Національної стратегії реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки. Виявлено проблемні питан-
ня у нормативно-правовому забезпеченні державного управління в системі 
інституційного догляду та виховання дітей.

Ключові слова: державне управління, інтернати, механізми державного 
управління, система інституційного догляду та виховання дітей, соціальна 
політика, соціальний захист прав дітей, соціальні послуги, нормативно-пра-
вове забезпечення.

СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СИСТЕМЫ  ПУБЛИЧНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ  СФЕРОЙ  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО  УХОДА  

И  ВОСПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ  В  УКРАИНЕ

Аннотация. Систематизированы проблемы системы государственного 
управления в сфере институционального ухода и воспитания детей в Ук-
раине. К основным проблемам отнесены: несовершенство нормативно-пра-
вовой базы по регулированию предоставления социальных услуг детям-
сиротам, детям, лишенным родительской опеки, детям с инвалидностью, 
детям с особыми образовательными потребностями и детям, находящимся 
в сложных жизненных обстоятельствах; отсутствие унифицированного под-
хода к управлению сферой институционального ухода и воспитания детей в 
Украине; отсутствие четкой организации взаимодействия общественности 
с органами государственной власти и местного самоуправления в вопросах 
реформирования системы институционального ухода и воспитания детей; 
отсутствие общественного контроля за системой институционального ухода 
и воспитания детей; отсутствие системной оценки неэффективности преды-
дущих попыток органов центральной власти реформировать систему инсти-
туционального ухода и воспитания детей; не разработанность методического 
обеспечения, необходимого для внедрения реформы системы институцио- 
нального ухода и воспитания детей. Указано, что основные нормативные  
документы, которые обеспечивают существование системы институцио-
нального ухода и воспитания детей, постоянно дополняются соответству-
ющими письмами и распоряжениями ведомств разных уровней. Для эф-
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фективного государственного управления в сфере институционального 
ухода и воспитания детей идет значительная затрата усилий, которые сле-
дует минимизировать путем усовершенствования законодательства в про-
цессе реформирования системы институционального ухода и воспитания 
детей, что отражено в основных задачах Национальной стратегии рефор-
мирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017– 
2026 годы. Выявлены проблемные вопросы в нормативно-правовом обеспе-
чении государственного управления в системе институционального ухода и 
воспитания детей.

Ключевые слова: государственное управление, интернаты, механизмы 
государственного управления, система институционального ухода и воспи-
тания детей, социальная политика, социальная защита прав детей, социаль-
ные услуги, нормативно-правовое обеспечение.

MODERN  PROBLEMS  OF  THE  SYSTEM  OF  PUBLIC  
GOVERNANCE  IN  THE  FIELD  OF  INSTITUTIONAL  CARE  

AND  EDUCATION  OF  CHILDREN  IN  UKRAINE 

Abstract. The article systematizes the problems of public administration in the 
field of institutional care and education of children in Ukraine. The main problems 
include: imperfection of the legal framework for regulating the provision of social 
services to orphans, children deprived of parental care, children with disabilities, 
children with special educational needs and children in difficult life circumstances; 
lack of a unified approach to the management of institutional care and upbringing 
of children in Ukraine; lack of clear organization of public interaction with public 
authorities and local governments in reforming the system of institutional care 
and upbringing of children; lack of public control over the system of institutional 
care and upbringing of children; lack of a systematic assessment of the ineffective-
ness of previous ministries’ attempts to reform the system of institutional care and 
upbringing of children; not developed methodological support necessary for the 
implementation of the reform of the system of institutional care and education of 
children. It is noted that the main normative documents that ensure the existence 
of a system of institutional care and upbringing of children are constantly supple-
mented by relevant letters and orders of departments at various levels. Effective 
public administration in the field of institutional care and upbringing of children 
is a significant effort, which should be minimized by improving legislation in the 
process of reforming the system of institutional care and upbringing of children, 
which is reflected in the main objectives of the National Strategy for Reforming 
Institutional Care and Upbringing for 2017–2026 years. Problematic issues in the 
regulatory and legal support of public administration in the system of institutional 
care and upbringing of children have been identified.

Keywords: public administration, boarding schools, mechanisms of public 
administration, system of institutional care and upbringing of children, social 
policy, social protection of children’s rights, social services, normative-legal pro-
vision.
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Постановка проблеми. Сучасна 
система інституційного догляду та 
виховання дітей почала формуватись 
у середині 50-х років минулого сто-
ліття. На момент свого формування 
дана система задовольняла потреби 
тогочасного суспільства і цілком ре-
алізовувала освітню та соціальну по-
літику післявоєнної держави. Влаш-
тування дітей, що потребували опіки 
держави у відповідні інституції було 
єдиною альтернативою їх бездогляд-
ності через складний матеріальний 
стан населення у післявоєнний пе-
ріод. Діяльність тогочасних закладів 
інституційного догляду та вихован-
ня дітей була ефективною в умовах 
тогочасної економічної кризи та 
становлення соціальної державної 
політики радянського режиму. Ця 
інституційна система у 1991 р. ав-
томатично перейшла як спадок для 
забезпечення захисту дітей в контек-
сті тогочасного освітньо-соціального 
середовища незалежної України.

Станом на сьогодні, виклики, які 
постали у зв’язку з поширенням на 
території України гострої респіра-
торної хвороби COVID-19 перед 
сферою публічного управління в ца-
рині захисту прав дітей та соціально-
го захисту, виявили неспроможність 
цієї системи управління організува-
ти відповідний захист як в інститу-
ційному догляді, так і контроль над 
дітьми в сім’ях, які перебувають у 
складних життєвих обставинах. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Система інституційного 
догляду та виховання дітей в Укра-
їні як проблемне питання у сфері 
соціального захисту дітей-сиріт, ді-
тей, позбавлених батьківського пі-
клування, дітей з інвалідністю, дітей 

з особливими освітніми потребами, 
дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах у досліджен-
нях науковців набуває особливої 
актуальності протягом останнього 
десятиліття. Така система є затрат-
ною на державному рівні, має багато 
недоліків у реалізації прав дітей, що 
потребують державної підтримки, 
та негативно впливає на формуван-
ня особистості самих вихованців 
інституційних закладів. Проблеми 
розвитку механізмів державного 
управління у соціальній сфері ана-
лізували: О. Вольська, В. Григоро-
вич, К. Дубич, Н. Зелінська, Д. Ка-
рамишев, Н. Карпеко, О. Коцовська,  
Л. Кривачук, О. Крестовська,  
М. Мельник, М. Музика, З. Надюк, 
М. Панченко, Л. Паращенко, О. Тем- 
ченко, І. Фуртак, В. Шевченко,  
В. Шевцов, М. Обіход та ін. Проте в 
науковій літературі відсутні систем-
ні дослідження сучасних проблем 
системи державного управління у 
сфері інституційного догляду та ви-
ховання дітей в Україні.

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми. На сьо-
годнішній день Україна опинилась у 
складних кризових умовах. Це заго-
стрення воєнно-політичної ситуації, 
зростання соціальної напруженості 
у суспільстві, різке погіршення еко-
номічного стану країни,  зниження 
життєвого рівня добробуту населен-
ня, виклики, пов’язані із пандемією 
COVID-19. Але, водночас, саме такі 
кризові ситуації завжди є стартови-
ми умовами для активних перетво-
рень як реакція на суспільно-полі-
тичні виклики та загрози.

Мета статті полягає у системати-
зації концептуальних підходів до об-
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ґрунтування сучасних проблем сис-
теми державного управління у сфері 
інституційного догляду та вихован-
ня дітей в Україні.

Виклад основного матеріалу. Ка-
бінет Міністрів України 11 травня 
2006 р. схвалив Концепцію Держав-
ної програми реформування системи 
закладів для дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, 
яка була розрахована на 10 років. 
Фактично був проголошений старт 
деінституалізації. Проте зазначена 
Концепція лише привернула увагу 
до проблеми розміщення дітей-си-
ріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування, дітей з інвалідністю, 
дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах та частково ді-
тей з особливими освітніми потреба-
ми, які мають складні вади розвитку, 
до закладів інституційного догляду 
та виховання дітей, але не сприяла 
ані зменшенню кількості закладів, 
ані кількості мешканців у них.

Враховуючи недоліки попере-
дньої програми, 9 серпня 2017 р. уря-
дом схвалена Національна стратегія 
реформування системи інституцій-
ного догляду та виховання дітей на 
2017–2026 роки та план заходів з 
реалізації І підготовчого етапу, який 
завершився підготовкою регіональ-
них планів реформування [1].

Наразі розпочався другий етап 
реформування системи інституцій-
ного догляду та виховання, який 
триватиме до 2024 р. [1]. Цей етап 
передбачає реалізацію регіональних 
планів у сфері інституційного догля-
ду та виховання дітей, тобто, власне, 
саму реформу. У результаті дослі-
дження попереднього стану реаліза-
ції та впровадження реформи сфери 

інституційного догляду та вихован-
ня дітей в Україні в період першо-
го етапу, який відбувався протягом 
2017–2018 рр., нами були виявлені 
наступні проблемні питання, що ві-
дображені на рис. 1.

Отже, першим проблемним пи-
танням державного управління у 
сфері інституційного догляду та ви-
ховання дітей в Україні вбачаємо не-
досконалість нормативно-правової 
бази з регулювання надання соці-
альних послуг дітям-сиротам, дітям, 
позбавлених батьківського піклу-
вання, дітям з інвалідністю, дітям з 
особливими освітніми потребами та 
дітям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах.

У процесі розгляду специфіки 
нормативно-правого регулювання 
діяльності закладів інституційного 
догляду ми виокремили кілька на-
прямів регулювання, що представле-
ні на рис. 2.

Зрозуміло, що така важкість нор-
мативно-правової бази ускладнює 
процес державного управління у 
сфері інституційного догляду та ви-
ховання і вимагає постійного вне-
сення змін в умовах запровадження 
деінституалізації та децентралізації 
повноважень.

Відповідно, продовженням пер-
шого проблемного питання у сфері 
інституційного догляду та вихован-
ня постає відсутність уніфікованого 
підходу до управління сферою ін-
ституційного догляду та виховання 
дітей в Україні.

Національна стратегія реформу-
вання системи інституційного догля-
ду та виховання дітей на 2017–2026 
роки проголошує, що забезпечення 
зростання дитини в сім’ї повинно 
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бути пріоритетом в усіх сферах дер-
жавного управління, пов’язаних з 
реалізацією прав дитини. При цьому 
держава є головною стороною, відпо-
відальною за перехід від інституцій-
ного до сімейного догляду та вихо-
вання дитини, а дії щодо підготовки 
та впровадження реформи коорди-
нує Кабінет Міністрів України [1].

Таким чином, головну відпові-
дальність за реалізацію ключових 
моментів Стратегії держава бере на 
себе. Отже, державна політика щодо 

 

Недосконалість 
нормативно- 
правової бази з 
регулювання 
надання 
соціальних послуг 
дітям в системі 
ІДтаВД 

Нерозробленість 
кількісних 
критеріїв- 
індикаторів 
оцінки стану 
системи ІДтаВД 

Відсутність 
уніфікованого 
підходу до 
управління 
сферою ІДтаВД 

Відсутність чіткої 
організації 
взаємодії 
громадськості з 
органами 
державної влади 
та місцевого 
самоврядування у 
питаннях 
реформування 
системи ІДтаВД 

Відсутність 
системної оцінки 
неефективності 
попередніх спроб 
реформувати 
систему ІДтаВД 

Відсутність 
державної 
гарантії 
професійності дій 
усіх сторін із 
захисту дітей та 
їх прав у контексті 
реформи системи 
ІДтаВД 

Нерозробленість
методичного 
забезпечення для 
впровадження 
реформи 
системи 
ІДтаВД 

Відсутність 
детального 
аналізу 
діяльності 
існуючої мережі 
закладів 
системи ІДтаВД 

Нерозробленість 
критеріїв 
моніторингу 
процесу 
реформування 
системи 
ІДтаВД 

Нерегламентована 
відповідальність 
ОТГ та міст 
обласного 
значення щодо 
надання 
соціальних послуг 

Відсутність 
громадського 
контролю за 
системою 
інституційного 
догляду та 
виховання дітей 

Недосконалість 
організаційно- 
штатної 
структури та 
витрат на 
утримання 
персоналу 

Зменшення 
цільового 
фінансування 
потреб закладів 
інституційного 
догляду та 
виховання 
дітей тощо 

 
Рис. 1 Основні проблемні питання реалізації реформи у 2017-2018 роках. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Отже, першим проблемним питанням державного управління у сфері 

інституційного догляду та виховання дітей в Україні вбачаємо 

недосконалість нормативно-правової бази з регулювання надання соціальних 

послуг дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з 

інвалідністю, дітям з особливими освітніми потребами та дітям, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

Кризові умови: 
загострення суспільно-політичної ситуації, зростання соціальної 
напруженості у суспільстві, різке погіршення економічного стану 
країни, зниження життєвого рівня добробуту населення країни. 

Рис. 1. основні проблемні питання реалізації реформи у 2017–2018 рр.

дітей-сиріт; дітей, позбавлених бать-
ківського піклування; дітей з інвалід-
ністю; дітей з особливими освітніми 
потребами; дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, має 
здійснюватись через систему дер-
жавного управління у сфері інститу-
ційного догляду та виховання дітей 
в Україні.

У процесі розгляду об’єкта дослі-
дження неодноразово наголошували 
на розподілі основних управлінських 
повноважень у сфері інституцій-
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ного догляду та виховання дітей в 
Україні між трьома міністерствами: 
Міністерством соціальної політи-
ки, Міністерством освіти і науки та 
Міністерством охорони здоров’я. 
Така ситуація, з першого погляду, є 
явищем негативним, оскільки при-
зводить до розпорошення управлін-
ських зусиль. Проте, зважаючи на 
історичні особливості формування 
системи державного управління, яка 
існувала протягом десятиліть радян-
ського устрою, ми розуміємо, що без 
завершення адміністративної рефор-
ми та реформи деінституалізації по-
долати це явище неможливо.

Багатопрофільність послуг, що 
надаються дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим батьківського піклу-
вання, дітям з інвалідністю, дітям з 
особливими освітніми потребами, 
дітям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, дійсно утво-
рює розгалуджену систему органів, 
що здійснюють управлінський про-
цес у сфері інституційного догляду 
та виховання дітей.

 

В процесі розгляду специфіки нормативно-правого регулювання 

діяльності закладів інституційного догляду ми виокремили кілька напрямів 

регулювання, що представлені на рис. 2. 

 
Рис. 2 Стан нормативно-правового забезпечення ДІ-реформи 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Зрозуміло, що така важкість нормативно-правової бази ускладнює 
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надання соціальних послуг дітям  

в системі ІДтаВД 

 

За
 т

ип
ам

и 
за

кл
ад

ів
 в

ід
по

ві
дн

о 
до

 к
ат

ег
ор

ій
 д

іт
ей

, щ
о 

пе
ре

бу
ва

ю
т

ь 
у 

си
ст

ем
і 

ІД
т

аВ
Д 

За
бе

зп
еч

ен
ня

 п
ро

ф
ес

ій
но

ї 
ді

ял
ьн

ос
т

і о
бс

лу
го

ву
ю

чо
го

 
пе

рс
он

ал
у 

т
а 

пе
да

го
гі

чн
их

 
пр

ац
ів

ни
кі

в 

За
бе

зп
еч

ен
ня

 н
ав

ча
ль

но
- 

ви
хо

вн
их

 у
мо

в 

За
бе

зп
еч

ен
ня

 ф
ін

ан
со

ви
х 

ум
ов

 у
т

ри
ма

нн
я 

ви
хо

ва
нц

ів
 

за
кл

ад
ів

 с
ис

т
ем

и 
ІД

т
аВ

Д 

За
бе

зп
еч

ен
ня

 м
ед

ич
ни

х,
 

ре
аб

іл
іт

ац
ій

ни
х 

т
а 

са
ні

т
ар

но
-г

іг
іє

ні
чн

их
 у

мо
в 

за
кл

ад
ів

 ІД
т

аВ
Д 

За
бе

зп
еч

ен
ня

 за
хи

ст
у 

пр
ав

 
ді

т
ей

, щ
о 

пе
ре

бу
ва

ю
т

ь 
у 

си
ст

ем
і І

Дт
аВ

Д 

Рис. 2. стан нормативно-правового забезпечення ДІ-реформи

Вирішення даного проблемного 
питання у сфері інституційного до-
гляду та виховання дітей полягає у 
застосуванні механізму координа-
ції та взаємодії між органами вико-
навчої влади всіх рівнів та місцево-
го самоврядування, які пов’язані із 
управлінням закладами інституцій-
ного догляду та виховання, на основі 
інтегрованого управлінського підхо-
ду, який би базувався на засадах хо-
лізму та синергії.

Наступна проблема — це відсут-
ність чіткої організації взаємодії 
громадськості з органами державної 
влади та місцевого самоврядування 
у питаннях реформування системи 
інституційного догляду та вихован-
ня дітей.

Можна виокремити основні 
функції громадських та благодійних 
організацій у сфері інституційного 
догляду та виховання дітей:

• інформаційно-мотиваційна —  
включає в себе надання громад-
ськості інформації щодо основних 
напрямів здійснення державної по-
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літики у зазначеній сфері шляхом 
використання різноманітних засобів 
масової інформації, інформаційних 
публічних заходів, спрямованих на 
зміну мотиваційних орієнтирів щодо 
утримання та виховання дітей, які 
потребують опіки держави;

• розвідувальна — включає в себе 
вивчення можливостей та потреб у 
середині громади, щодо здійснення 
державної політики у сфері інститу-
ційного догляду та виховання дітей;

• організаційна — включає в себе 
допомогу щодо створення у громаді 
спеціального спектру послуг для ді-
тей з перевагою сімейного вихован-
ня над інституційним;

• інноваційна — включає в себе 
використання досвіду роботи гро-
мадських та благодійних організа-
цій з метою сприяння здійснення 
завдань реформи у зазначеній сфері.

Враховуючи статутні особливос-
ті благодійних та громадських орга-
нізацій, що здійснюють діяльність в 
Україні, можемо умовно класифіку-
вати їх за такими параметрами:

• за змістом діяльності: органі-
зації, що надають підтримку дітям з 
інвалідністю, дітям-сиротам, дітям з 
особливими потребами тощо;

• за місцем діяльності: у межах 
певного регіону, всеукраїнські або 
міжнародні.

Зважаючи на зазначене, може-
мо зробити висновок про широку 
спроможність громадських та бла-
годійних організацій у залучені гро-
мадськості щодо забезпечення здійс-
нення основних цілей Національної 
стратегії реформування системи 
інституційного догляду та вихован-
ня дітей на 2017–2026 роки [1] та 
процесу зміни світоглядних уявлень 

щодо зміни усталеної системи ін-
ституційного догляду та виховання 
дітей на більш гуманну та органічну 
систему збереження виховання ді-
тей, які потребують опіки держави в 
умовах сімейного виховання. Проте, 
як бачимо, поки що процес впливу 
громадськості на стан сфери інсти-
туційного догляду та виховання ді-
тей йде паралельно з діяльністю ор-
ганів державної влади, виступаючи 
однією із зацікавлених сторін у деін-
ституалізації.

Наступне проблемне питання у 
сфері інституційного догляду та ви-
ховання — це відсутність у державі 
системи громадського контролю за 
системою інституційного догляду та 
виховання дітей.

З 11 вересня 2011 р. Україна при-
єдналась до міжнародної ініціативи 
“Партнерство “Відкритий Уряд”, 
яка була запроваджена президентом 
США та Бразилії і долучила до уча-
сті 50 країн світу. Уряди країн, які 
приймають участь у ініціативі, зо-
бов’язались сприяти прозорості дер-
жавного управління, використанню 
нових технологій для покращення 
його якості, залученню громадян до 
участі у процесах державного управ-
ління, а також боротьбі з корупцією 
[2].

Протягом останніх років на тлі 
реформ основних суспільних галу-
зей в Україні ми дійсно спостеріга-
ємо підвищення рівня громадської 
активності. Мова йде не лише про 
участь в публічних обговореннях, 
соціальних проектах та взаємодію з 
офісами реформ, а й про контроль з 
боку громадськості.

Громадський контроль — це пу-
блічна перевірка громадянським 
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суспільством діяльності держави на 
відповідність проголошеним нею 
цілям, коригування цієї діяльності і 
самих цілей, підпорядкування полі-
тики держави, діяльності її органів 
і посадових осіб інтересам суспіль-
ства, а також нагляд громадянсь- 
кого суспільства за діяльністю дер-
жавних органів та органів місцевого 
самоврядування, спрямованою на  
захист і забезпечення прав і закон-
них інтересів людини та фундамен-
тальних свобод, і на повагу до них 
[3].

Громадському контролю підля-
гають різноманітні сфери держав-
ної діяльності: по-перше, публічна 
перевірка відповідності діяльності 
держави декларованим нею цілям і 
коригування цієї діяльності і самих 
цілей, підпорядкування діяльно-
сті держави інтересам суспільства. 
По-друге, із ст. 3 Конституції Укра-
їни, яка проголошує, що “Права і 
свободи людини та їх гарантії ви-
значають зміст і спрямованість ді-
яльності держави… Утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини 
є головним обов’язком держави”, 
випливає, що нагляд за здійсненням 
функцій держави в царині прав лю-
дини також є предметом громадсько-
го контролю. По-третє, окрім прав  
людини, які стосуються всіх людей, 
є законні суспільні інтереси, які ці-
кавлять окремі групи людей, — реа-
лізація таких інтересів також є пред-
метом громадського контролю [3].

Сфера інституційного догляду та 
виховання дітей-сиріт, дітей, позбав-
лених батьківського піклування, ді-
тей з інвалідністю, дітей з особливи-
ми освітніми потребами та дітей, які 
перебувають у складних життєвих 

обставинах, повинна бути предме-
том особливої уваги з боку громад-
ськості, оскільки мова йде про жит-
тя та здоров’я вразливих категорій 
дітей.

На сьогодні не можемо з упевне-
ністю сказати, що виклики щодо гро-
мадського контролю за системою ін-
ституційного догляду та виховання 
дітей є цілком задоволеними.

Зокрема, Планом заходів з реалі-
зації I етапу Національної стратегії 
реформування системи інституцій-
ного догляду та виховання дітей на 
2017–2026 роки було передбачено, 
що у IV кварталі 2018 р. має здійс-
нюватись удосконалення механізму 
участі інститутів громадянського 
суспільства у прийнятті рішень, які 
стосуються забезпечення захисту 
прав дитини, проведенні моніторин-
гу дотримання прав дитини в закла-
дах інституційного догляду та вихо-
вання дітей з передбаченням заходів 
реагування та впливу і в результаті 
подання на розгляд Кабінету Міні-
стрів України відповідних проектів 
нормативно-правових актів. Проте, 
на жаль, не зустрічаємо офіційної 
інформації про реалізацію даного 
завдання у формі звіту, хоча громад-
ською спілкою “Українська мережа 
за права дитини” спільно з офісом 
Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, Міністер-
ством соціальної політики України, 
за підтримки офісу ЮНІСЕФ Укра-
їна здійснювались моніторингові пе-
ревірки дитячих закладів для дітей, 
які знаходяться у віданні Міністер-
ства охорони здоров’я. За свідчен-
ням моніторингу активістка проек-
ту І. Скачко вважає, що “…порядку 
потребує не один окремий Будинок 
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дитини, а система в цілому. Пере-
бування в подібних закладах, навіть 
якщо в них створені ідеальні умови, 
вкрай несприятливо позначається на 
розвитку і здоров’ї дітей, особливо 
малечі до трьох років. Національна 
стратегія реформування системи ін-
ституційного догляду та виховання 
дітей на 2017–2026 рр. передбачає, 
що саме будинки дитини треба ре-
організувати в першу чергу. В ідеалі 
діти до трьох років взагалі не мали б 
сюди потрапляти” [1].

Натомість, знаходимо інформа-
цію про часткове задоволення про-
блеми громадського контролю за 
системою інституційного догляду 
та виховання дітей на законодавчо-
му рівні у деяких положеннях про 
організацію роботи в інституціях. 
Зокрема, у Типовому положенні 
про дитячий будинок зазначено, що 
громадський контроль за діяльністю 
будинку-інтернату здійснює громад-
ська рада у плановому порядку або 
в разі екстреного повідомлення про 
відповідне порушення. У п. 17 в ча-
стині “Завдання та основні напрями 
діяльності будинку-інтернату” за-
значається, що якість надання послуг 
контролюється громадськістю, а у  
п. 18 цієї самої частини знаходи-
мо, що при будинку-інтернаті мо-
же утворюватися громадська рада, 
положення про яку затверджує за-
сновник. Громадська рада має своїм 
завданням: сприяти забезпеченню 
прав та інтересів вихованців/підо-
пічних, вивчає умови їх проживання 
та подає керівництву будинку-інтер-
нату пропозиції щодо їх покращення; 
сприяти дотриманню будинком-ін-
тернатом вимог законодавства з пи-
тань соціального захисту; сприяти 

наданню соціальних послуг вихо-
ванцям/підопічним; сприяти органі-
зації культурно-масової роботи ви-
хованців/підопічних [4].

Також офіційною спробою здійс-
нювати громадський контроль за 
діяльністю закладів інституційного 
догляду та виховання дітей є розмі-
щення на сайті Проектного офісу з 
підтримки реформи деінституалі-
зації розділу, в якому можна розмі-
щувати інформацію щодо порушень 
прав дитини у інтернатах. На сайті 
міститься інформація про 15 пові- 
домлень за 5 місяців існування плат-
форми, проте розглянутими зазна-
чаються лише 2 повідомлення. Це 
може свідчити про низький рівень 
реагування офіційних органів, задія-
них в управлінні системою інститу-
ційного догляду та виховання дітей 
в Україні [5].

Логічним продовженням пробле-
ми відсутності громадського конт- 
ролю за системою інституційного до-
гляду та виховання дітей є проблема 
відсутності державної гарантії щодо 
професійності дій усіх сторін із захи-
сту дітей та їхніх прав у контексті ре-
формування системи інституційного 
догляду та виховання дітей.

У результаті перевірки інтернат-
них закладів у 2018 р., зі 104469 дітей 
в інтернатах — 13922 дитини, постій-
но проживають у закладі, навіть на 
вихідних і канікулах. Із цієї кількості 
лише в середньому 6000 дітей мають 
статус дитини-сироти і дитини, поз-
бавленої батьківського піклування, 
а близько 8000 дітей, перебувають у 
інтернаті, маючи батьків. 

На думку Уповноваженого Пре-
зидента України з прав дитини  
М. Кулеби “Виникає думка, чому ди-
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тина, при живих батьках фактично 
є сиротою, а статус їй ніхто не вста-
новлює? На жаль, інтернатам прості-
ше роками розказувати, яка “бідна” 
дитина, непотрібна власним батькам 
і нікому окрім них, а органу опіки ро-
ками ігнорувати дитину, ніж спільно 
організувати відповідну роботу зі 
Службою у справах дітей та надати 
дитині статус в судовому порядку. 
В межах реформи ДІ повинна відбу-
тися оцінка потреб кожної дитини в 
інтернаті! І якщо дитина страждає 
від нехтування, якщо батьки нею не 
цікавляться і головне — використа-
ні всі спроби щодо “возз’єднання”  
сім’ї (бо саме з таких причин суди 
часто відмовляють у позбавленні 
батьківських прав), то терміново по-
трібно готувати документи до суду 
і позбавляти батьків батьківських 
прав!” [6].

З огляду на зазначене, виникає 
думка про те, що оцінка потреб дітей 
та стан порушення їх прав має здійс-
нюватись з професійної точки зори, 
без зайвої емоційності, опираючись 
на пріоритет інтересів дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, дітей з інвалідністю, дітей 
з особливими освітніми потребами 
та дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах.

Підсумовуючи проблемність си-
туації з відсутності державної га-
рантії щодо професійності дій усіх 
сторін із захисту дітей та їхніх прав 
у контексті реформування системи 
інституційного догляду та вихован-
ня дітей, слід зазначити, що рівень 
професійності також залежить від 
рівня розробки відповідних критері-
їв оцінки стану системи інституцій-
ного догляду та виховання під час 

здійснення плану реформування цієї 
системи.

Відповідно маємо на часі наступні 
проблемні питання у сфері інститу-
ційного догляду та виховання дітей в 
Україні. Це — нерозробленість кіль-
кісних критеріїв-індикаторів оцінки 
стану системи інституційного догля-
ду та виховання дітей в Україні та 
нерозробленість критеріїв моніто-
рингу процесу реформування систе-
ми інституційного догляду та вихо-
вання дітей.

Просування будь-якої реформи 
неможливе без оцінки попереднього 
стану процесу, що підлягає рефор-
муванню, сучасного стану у стадії 
реформи та кількісно-якісної оцінки 
здобутків реформованого процесу.

Проблема розробки кількісних 
критеріїв-індикаторів та критеріїв 
моніторингу процесу реформування 
деінституалізації в Україні є акту-
альною, проте на практиці потребує 
організованої, спланованої та чіт-
кої роботи фахівців, що здійснюють 
оцінку основних компонентів у сфе-
рі інституційного догляду та вихо-
вання.

Оцінка стану системи інститу-
ційного догляду та виховання є не- 
легким процесом через велику 
кількість об’єктів оцінки та рівнів.  
Маємо на увазі оцінку на регіональ-
ному та місцевому рівнях, оцінку 
інституцій різного статутного ха-
рактеру відповідно до категорій ді-
тей, оцінку відповідно до існуючих 
потреб територіальних громад та  
інших умов.

З огляду на це, дуже важко на 
підготовчому етапі виокремлюва-
ти необхідні критерії оцінки ста-
ну сфери інституційного догляду 
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та виховання дітей. Моніторингові 
дослідження і досі носять різнопла-
новий характер, що зумовлюється 
відсутністю відповідного досвіду та 
супротиву працівників системи ін-
ституційного догляду та виховання 
в Україні.

Національним офісом реформи 
деінституалізації визначені основні 
індикатори моніторингу, що, своєю 
чергою, містять кількісні критерії 
моніторингу:

• інтернатні заклади: кількість ін-
тернатних закладів в регіонах за під-
порядкуванням та типами; кількість 
інтернатних закладів системи освіти 
в регіонах за типами та спеціаліза- 
цією;

• діти в інтернатних закладах: 
кількість дітей в інтернатних закла-
дах; кількість дітей в інтернатних за-
кладах системи освіти; частка дітей, 
які перебувають в інтернатних за-
кладах, від дитячого населення регі-
ону; кількість дітей-сиріт, дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, 
та дітей, які мають батьків, серед 
вихованців інтернатних закладів; 
кількість дітей-сиріт, дітей, позбав-
лених батьківського піклування, та 
дітей, які мають батьків, серед вихо-
ванців інтернатних закладів системи 
освіти; частка дітей з інвалідністю 
від загальної кількості дітей, які пе-
ребувають в інтернатних закладах; 
розподіл дітей-вихованців інтернат-
них закладів за формою перебуван-
ня; кількість дітей віком до 3 років 
(повних 2 роки), які перебувають в 
інтернатних закладах;

• альтернативні форми вихован-
ня: альтернативні форми влашту-
вання дітей; кількість дітей в альтер-
нативних формах влаштування. 

Послуги: 
Саме через проблему нерозробле-

ності кількісних критеріїв-індикато-
рів оцінки стану системи інституцій-
ного догляду та виховання дітей в 
Україні та нерозробленість критеріїв 
моніторингу процесу реформування 
системи інституційного догляду та 
виховання дітей на початковому ета-
пі деінституалізації, виникає наступ-
не проблемне питання — відсутність 
детального аналізу діяльності існую-
чої мережі закладів інституційного 
догляду за дітьми.

Ідея оптимізації роботи мережі 
інтернатних закладів, а згодом її ре-
формування, не є новою. Попередні 
спроби, на жаль, не мали успіху та 
реалізовувались лише формально, 
не змінивши суті системи інститу-
ційного догляду та виховання. На 
нашу думку, визначальною у не- 
ефективності попередніх спроб бу-
ла відсутність політичної волі щодо  
запровадження деінституалізації.

На сьогодні хід реформи чітко 
підпорядковується Плану заходів 
з реалізації І етапу Національної 
стратегії реформування системи ін-
ституційного догляду та виховання 
дітей на 2017–2026 роки. Проте під 
час проведення заходів Плану зу-
стрічаються ті самі проблеми, що і 
під час реалізації попередніх двох 
реформ. Це пов’язано з відсутністю 
системної оцінки неефективності 
попередніх спроб міністерств рефор-
мувати систему інституційного до-
гляду та виховання дітей, що постає 
наступною проблемною ситуацією у 
сфері інституційного догляду та ви-
ховання дітей в Україні.

Окрім бажання сучасної команди 
фахівців, що працюють над рефор-
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мою та підтримкою міжнародних 
організацій у сфері захисту прав 
дітей, для успішного здійснення 
деінституалізації необхідне ще й 
належне методичне забезпечення. 
Зрозуміло, що власних напрацювань 
в української команди не достатньо. 
Методична база деінституалізації в 
Україні складається більше з інфор-
маційних, ніж методичних матеріа-
лів. Переважна більшість методич-
них рекомендацій є представленням 
досвіду окремих інституцій, що 
зуміли переформатувати власну ді-
яльність з перевагою сімейного ви-
ховання дітей над інституційним. 
Тренінгові матеріали, що використо-
вуються Національним офісом деін-
ституалізації, представлені на основі 
зарубіжного досвіду з метою адап-
тації в умовах реалізації української 
моделі реформи. Така ситуація поро-
джує наступну проблему — нерозро-
бленість методичного забезпечення, 
необхідного для впровадження ре-
форми системи інституційного до-
гляду та виховання дітей.

На початку першого етапу рефор-
ми процес державного управління у 
сфері інституційного догляду та ви-
ховання в Україні містив більше за-
питань, ніж відповідей. Це пов’язано 
не лише з відсутністю чіткої коорди-
нації між органами державної влади і 
системою інституційного догляду та 
виховання дітей чи недосконалістю 
нормативної бази у даній сфері, а й 
з формуванням абсолютно нової ор-
ганізаційної структури в результаті 
децентралізації. Інститут об’єднаних 
територіальних громад знаходить-
ся ще на стадії становлення. Тому 
постає чергова проблема у сфері ін-
ституційного догляду та виховання 

дітей в Україні – це нерегламентова-
на відповідальність об’єднаних тери-
торіальних громад та міст обласного 
значення щодо надання соціальних 
послуг дітям-сиротам, дітям, позбав-
лених батьківського піклування та 
дітям з інвалідністю, що створює для 
цієї категорії дітей низку ризиків і 
проблем.

У Національній стратегії рефор-
мування системи інституційного 
догляду та виховання дітей на 2017–
2026 роки зазначається, що “…держа-
ва вживає заходів для популяризації 
важливості виховання та розвитку 
дитини, ролі територіальної грома-
ди у забезпеченні найкращих інте-
ресів дитини, неприпустимості роз-
лучення дитини з батьками через 
особливості її розвитку, негативних 
наслідків інституційного догляду та 
виховання для дитини і суспільства 
в цілому” [1].

Проте, зрозуміло, що підвищення 
ролі територіальної громади у забез-
печенні найкращих інтересів дитини 
це справа не одного дня.

Аналіз низки проблемних пи-
тань у сфері інституційного догляду  
та виховання дітей в Україні, про-
те однією з головних проблем є не  
лише велика кількість дітей, щодо 
якої необхідно здійснювати соці-
альний захист, а й наявність вели-
кої кількості працівників зазначеної 
сфери.

За даними дослідження проблем-
них питань сирітства в Україні гро-
мадською організацією “Публічний 
аудит” — незалежного недержав-
ного контролера за публічними фі-
нансами та їх розпорядниками. У  
2015 р. на утримання одного вихо-
ванця школи-інтернату з місцевих 
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бюджетів витрачено 10,7 тис. грн 
у місяць. На утримання дитини 
в дитячому будинку-інтернаті —  
8,1 тис. грн. Утримання дитячого  
будинку сімейного типу та прийом-
ної сім’ї коштувало місцевим бюдже-
там, приблизно, утричі меньше —  
3,7 тис. грн. Одного такого прикла-
ду достатньо, щоб зрозуміти, що 
коли витрати на персонал інтерна-
тів становлять 80 % видатків, то це 
є явищем недоцільним у плані фі-
нансування системи інституційного 
догляду та виховання дітей. Звідси 
наступні проблемні питання — не-
досконалість організаційно-штатної 
структури та витрат на утримання 
персоналу, що працює в інтернатах 
(зокрема, 70 % із них — технічний 
персонал, 29 % — вихователі та вчи-
телі і лише 1 % — вузькопрофільні 
спеціалісти) та зменшення цільово-
го фінансування потреб закладів ін-
ституційного догляду та виховання 
дітей [7].

Висновки. Проведений аналіз дає 
підстави визначити наступні класте-
ри проблем, зокрема:

• недосконалість нормативно-пра-
вової бази з регулювання надання 
соціальних послуг дітям-сиротам, 
дітям, позбавлених батьківського пі-
клування, дітям з інвалідністю, дітям 
з особливими освітніми потребами 
та дітям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах;

• відсутність уніфікованого під-
ходу до управління сферою інститу-
ційного догляду та виховання дітей 
в Україні;

• відсутність системного механіз-
му координації та взаємодії між ор-
ганами виконавчої влади всіх рівнів 
та місцевого самоврядування;

• відсутність чіткої організації 
взаємодії громадськості з органами 
державної влади та місцевого само-
врядування у питаннях реформуван-
ня системи інституційного догляду 
та виховання дітей;

• неефективність громадського 
контролю за системою інституційно-
го догляду та виховання дітей;

• відсутність державної гарантії 
щодо професійності дій усіх сторін із 
захисту дітей та їхніх прав у контек-
сті реформування системи інститу-
ційного догляду та виховання дітей;

• відсутність кількісних критері-
їв-індикаторів оцінки стану системи 
інституційного догляду та вихован-
ня дітей в Україні та нерозробле-
ність критеріїв моніторингу процесу 
реформування системи інституцій-
ного догляду та виховання дітей;

• відсутність детального аналізу 
діяльності існуючої мережі закладів 
інституційного догляду за дітьми;

• відсутність системної оцінки 
неефективності попередніх спроб 
міністерств реформувати систему 
інституційного догляду та вихован-
ня дітей;

• нерозробленість методичного 
забезпечення необхідного для впро-
вадження реформи системи інститу-
ційного догляду та виховання дітей;

• нерегламентована відповідаль-
ність об’єднаних територіальних 
громад та міст обласного значення 
щодо надання соціальних послуг 
дітям-сиротам, дітям, позбавлених 
батьківського піклування та дітям 
з інвалідністю, що створює для цієї 
категорії дітей низку ризиків і про-
блем;

• недосконалість організаційно- 
штатної структури та витрат на 
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утримання персоналу, що працює в 
інтернатах та зменшення цільового 
фінансування потреб закладів ін-
ституційного догляду та виховання 
дітей.
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мАЙБУтНІ  тЕНДЕНЦІЇ  ІНФоРмАЦІЙНоЇ  
БЕЗПЕКИ  ВІДПоВІДНо  До  тЕХНоЛоГІЙ  

ШтУЧНоГо  ІНтЕЛЕКтУ 

Анотація. Статтю присвячено проблематиці зростання ролі технологій 
штучного інтелекту та необхідності правового регулювання процесів взає-
модії штучного інтелекту і людини в контексті інформаційної безпеки. 

На переконання автора, без повноцінного і своєчасного нормативного 
регулювання розробок технологічних новацій, які зможуть приймати само-
стійні рішення, суспільство ризикує зазнати серйозних втрат. Тому вкрай 
важливо вже зараз розробити та впроваджувати для інформаційних техно-
логій таке адміністративно-правове регулювання, в якому розвиток техно-
логій не призведе до ризиків для суспільства і збереже за людиною контроль 
над тим, що відбувається.

Автор припускає, що штучний інтелект колись буде позбавлений статусу 
комп’ютерної програми або технології, і стане самостійним суб’єктом пра-
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ва, наводячи в якості прикладу набуття правоздатності іншим штучним, аб-
страктним утворенням — державою.  

У публікації розглянуто наявні спроби формування правових рамок для 
взаємодії людини та штучного інтелекту, що мали місце в Європейському 
Союзі, Японії та КНР. У тому числі — прецедент визнання штучного інте-
лекту самостійною творчою одиницею, який вже мав місце у китайському 
місті Шеньчжень, де суд постановив, що певні статті, написані з використан-
ням штучного інтелекту, захищені авторським правом. 

Окрему увагу присвячено аналізу сучасних досліджень перспектив  
застосування штучного інтелекту та його взаємодії з людиною. Автором 
пропонується підхід до регулювання правовідносин, пов’язаних зі штучним 
інтелектом.

Ключові слова: інформаційна безпека; інформаційні технології; штуч-
ний інтелект; правове регулювання; електронний уряд; дистанційне навчан-
ня; права людини.

БУДУЩИЕ  ТЕНДЕНЦИИ  ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  ТЕХНОЛОГИЕЙ 

ИСКУССТВЕННОГО  ИНТЕЛЛЕКТА 

Аннотация. Статья посвящена проблематике возрастания роли техноло-
гий искусственного интеллекта и необходимости правового регулирования 
процессов взаимодействия искусственного интеллекта и человека в контек-
сте информационной безопасности.

По мнению автора, без полноценного и своевременного нормативного 
регулирования разработок технологических новаций, которые смогут при-
нимать самостоятельные решения, общество рискует понести серьезные 
потери. Поэтому крайне важно уже сейчас разработать и внедрять для ин-
формационных технологий такое административно-правовое регулирова-
ние, при котором развитие технологий не приведет к рискам для общества и 
сохранит за человеком контроль над происходящим.

Автор предполагает, что со временем искусственный интеллект, лишив-
шись статуса компьютерной программы или технологии, станет самостоятель-
ным субъектом права, приводя в качестве примера приобретения правоспо-
собности другим искусственным, абстрактным образованием — государством.

В публикации рассмотрены имеющиеся попытки формирования пра-
вовых рамок для взаимодействия человека и искусственного интеллекта, 
имевшие место в Европейском Союзе, Японии и КНР. В том числе — пре-
цедент признания искусственного интеллекта самостоятельной творческой 
единицей, который уже имел место в китайском городе Шэньчжэнь, где суд 
постановил, что некоторые статьи, написанные с использованием искусст-
венного интеллекта, защищены авторским правом.

Отдельное внимание посвящено анализу отечественных исследований 
перспектив применения искусственного интеллекта и его взаимодействия 
с человеком. Автором предлагается подход к регулированию правоотноше-
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ний, связанных с искусственным интеллектом, построенный вокруг прин-
ципа — технологии на благо человека, для соблюдения его прав и свобод.

Автор прогнозирует смещение приоритетов в сфере информационной 
безопасности от защиты персональных данных и безопасности их исполь-
зования к недопущению бесконтрольного использования искусственного 
интеллекта в сферах, связанных с реализацией прав и свобод человека.

Ключевые слова: информационная безопасность; информационные тех-
нологии; искусственный интеллект; правовое регулирование; электронное 
правительство; дистанционное обучение; права человека.

FUTURE  TRENDS  IN  INFORMATION  SECURITY  ACCORDING  
TO  ARTIFICIAL  INTELLIGENCE  TECHNOLOGIES 

Abstract. The article is devoted to the problems of the growing role of artifi-
cial intelligence technologies and the need for legal regulation of the processes of 
interaction between artificial intelligence and humans, in the context of informa-
tion security.

According to the author, without a full and timely regulatory regulation of 
the development of technological innovations that can make independent deci-
sions, society runs the risk of suffering serious losses. Therefore, it is extremely 
important already now, to develop and implement for information technologies 
such administrative and legal regulation in which the development of technolo-
gies will not lead to risks for the society and will retain control over what is hap-
pening to the person.

The author suggests that in the future artificial intelligence is deprived of the 
status of a computer program or technology, and it will become an independent 
subject of law, citing as an example of acquiring legal capacity by another artifi-
cial, abstract entity— the state.

The publication examines the existing attempts to form a legal framework for 
interaction between humans and artificial intelligence, which took place in the 
European Union, Japan and the PRC. This includes the precedent for recogniz-
ing artificial intelligence as an independent creative unit, which has already tak-
en place in the Chinese city of Shenzhen, where the court ruled that some articles 
written using artificial intelligence are protected by copyright.

Special attention is devoted to the analysis of domestic studies of the pros-
pects for the use of artificial intelligence and its interaction with humans. The 
author proposes an approach to the regulation of legal relations associated with 
artificial intelligence, built around the principle — technology for the benefit of a 
person, to respect his rights and freedoms.

The author predicts a shift in priorities in the field of information security 
from the protection of personal data and the security of their use, to the preven-
tion of uncontrolled use of artificial intelligence, in the areas related to the imple-
mentation of human rights and freedoms.

Keywords: information security; Information Technology; Artificial Intelli-
gence; legal regulation; electronic government; distance learning; human rights.
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Постановка проблеми. Тотальна 
інформатизація сучасного суспіль-
ства, що супроводжується масовим 
впровадженням новітніх систем об-
робки інформації та телекомуніка-
ції, несуть в собі, окрім нечуваних 
раніше можливостей, чимало за-
гроз, зумовлених не лише природою 
комп’ютерних інтелектуальних сис-
тем, а й відсутністю належного нор-
мативно-правового регулювання їх 
діяльності.

Раніше поняття “штучний інте-
лект” викликало асоціації з науко-
во-фантастичними романами та кіно, 
однак, уже сьогодні кожна людина  
так чи інакше стикається з викорис-
танням інтелектуальних систем по-
шуку контенту та обробки масивів 
інформації у повсякденному жит-
ті. При цьому, досі залишається під 
сумнівом відповідь на питання — чи 
може у штучного інтелекту з’явитися 
власна свідомість? Особливо гостро 
це питання постає в контексті того, 
що природа “свідомості” до кінця не 
досліджена і не є однозначно визна-
ченою. Дослідження проблематики 
свідомості сягають глибини століть, 
беручи свій початок в античних фі-
лософських дискусіях і більш пізніх 
спробах зрозуміти, чи можна розум 
пояснити фізичними законами. У  
20-ті роки ХХІ ст. ми сприймаємо 
штучний інтелект скоріше як алго-
ритм, який здатний узагальнити і 
обробити масив інформації, сформу-
вати прогнози щодо невідомих йому 
фактів. Однак, у деяких випадках при 
отриманні корисних висновків ми 
розуміємо, що програма здатна пере-
налаштуватися на нові алгоритми [1].

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Вагомий внесок у до-

слідження особливостей технологій 
штучного інтелекту в контексті ін-
формаційної безпеки зробили такі 
вчені, як О. Кривецький, Г. Андро-
щук, Є. Романенко, І. Жукова, І. Да-
видова, В. Некрасов та ін.

Мета статті — дослідити про- 
блематику зростання ролі техноло-
гій штучного інтелекту та необхід-
ності правового регулювання про-
цесів взаємодії штучного інтелекту 
і людини в контексті інформаційної 
безпеки.

Виклад основного матеріалу. 
Вже давно не є новиною, що інновації 
у сфері інформаційних технологій та 
інформаційної безпеки, дедалі біль-
ше надають штучному (електрон- 
ному) інтелекту ознаки правової  
автономії, свободи вибору і навіть 
творчості. Тому, на наше переко-
нання, взаємини людини з носіями 
інформації, базами даних, а в по-
дальшому — і зі штучним інтелектом 
повинні регулюватися адміністра-
тивно-правовим шляхом у рамках 
інституту інформаційної безпеки. 
Конкуренція за першість в області 
інформаційних технологій і штуч-
ного інтелекту, прогнозовано буде 
одним з ключових процесів для всіх 
високорозвинених країн, щонаймен-
ше у наступні десять років. І хоча цей 
період видається невеликим, навіть 
за мірками нашого швидкого часу, 
лідери зазначеного процесу, напев-
но, визначаться доволі скоро. Проте, 
невід’ємною характеристикою лідер-
ства будуть не лише новації та досяг-
нення у галузі штучного інтелекту. 
Його найважливішою складовою 
залишаться забезпечення інформа-
ційної безпеки людства і можливість 
легального впровадження новацій в 
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усіх сферах економіки та суспільного 
життя.

Без повноцінного і своєчасного 
нормативного регулювання розро-
бок технологічних новацій, які змо-
жуть приймати самостійні рішення, 
суспільство ризикує отримати удар 
у спину від результатів роботи сво-
їх же рук. Тому вкрай важливо вже 
зараз задуматися і забезпечити для 
інформаційних технологій таке ад-
міністративно-правове регулюван-
ня, в якому розвиток технологій не 
призведе до ризиків для суспільства 
і збереже за людиною контроль над 
тим, що відбувається.

Штучний інтелект наразі сприй-
мається як безпрецедентний техно-
логічний прорив, як технологія, здат-
на кардинально змінити наше життя. 
Однак варто пам’ятати, що подібні 
технології вже зустрічалися в істо-
рії людства. Електрика, радіо, теле-
фон, автомобіль, літак здійснювали 
революційні прориви у світовому 
масштабі, і кожну таку технологію 
супроводжували громадські страхи, 
пов’язані з поширенням невідомого і 
погано зрозумілого.

Першим яскравим прикладом змі-
ни суспільного ставлення до наслід-
ків наукового прогресу може служи-
ти “The Locomotive Act”, прийнятий 
британським парламентом у 1865 р. 
Цей закон, серед іншого, наказу-
вав, щоб перед кожним самохідним 
безрейковим транспортом, який ми 
зараз називаємо автомобілем, на 
відстані 55 метрів йшов чоловік із 
червоним прапором або ліхтарем, 
для попередження про небезпеку, 
а в самому екіпажі мало бути що-
найменше два водія [2]. Уявити та-
ку процедуру руху автомобільного 

транспорту в сучасному світі доволі 
складно, адже сучасні люди сприй-
мають автомобілі як буденність, не 
помічаючи їх та не виокремлюючи 
з-поміж звичного оточуючого світу. 
Отож, нескладно спрогнозувати, що 
зміна сприйняття аналогічна відмін-
ності сьогоднішнього ставлення до 
автомобілів від того, яке мало місце в 
ХІХ ст., нас чекає і в контексті інфор-
маційних технологій та штучного 
інтелекту. Хоча ми впевнені, що всі 
зміни будуть відбуватися доволі ком-
фортно, якщо процес впровадження 
технологій штучного інтелекту буде 
супроводжувати певне адміністра-
тивно-правове регулювання стан-
дартів і правил поводження, що має 
перетворити його в буденність, яку 
ми теж не будемо помічати.

У законодавстві окремих держав 
та наддержавних утворень уже з’яв-
ляються перші норми, що регулю-
ють відносини інформаційних тех-
нологій і штучного інтелекту. Так, 
нещодавно, у 2017 р., Європейський 
Союз ухвалив Резолюцію “Норми 
цивільного права для робототехні-
ки”. У цьому документі, що містить 
понад сотню пунктів, адміністру-
ються аспекти робототехніки і штуч-
ного інтелекту. Конкретно, пропо-
нується закріпити правові основи 
використання штучного інтелекту і 
впровадження загальноєвропейської 
системи реєстрації розумних машин, 
за прикладом з автомобільним тран-
спортом. Крім цього, планується ре-
гулювати правовим шляхом проце-
си роботизації людського організму  
[3; 4]. Таким чином, можна вести мо-
ву про закладення підвалин правово-
го базису не лише для штучного інте-
лекту, а й кіборгізації.
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Не відстають у досліджуваній сфе-
рі Японія та КНР. Зокрема, в Японії, 
ще у 2016 р., на засіданні Державної 
комісії з інтелектуального права бу-
ло прийнято рішення почати розроб-
ку нормативних документів щодо 
захисту авторських прав на продук-
ти творчої діяльності, створені штуч-
ним інтелектом [3]. Не менш яскра-
вий випадок трапився у китайському 
місті Шеньчжень, де штучний інте-
лект визнали самостійною творчою 
одиницею. Там суд постановив, що 
певні статті, написані з використан-
ням штучного інтелекту, захищені 
авторським правом. Звісно ж, рішен-
ня суду стосувалося конкретних тек-
стів компанії Tencent, яка публікує 
контент програмного забезпечення 
у сфері бізнесу і фінансів. Компанія 
звернулася до суду після того, як 
одна з онлайн-платформ розмістила 
на своєму сайті текст Tencent, зге-
нерований за допомогою штучного 
інтелекту. Суд постановив, що фор-
мулювання матеріалу і використо-
вувані вирази були оригінальними, 
і класифікував його як письмовий 
твір, який захищається авторським 
правом [5]. Цілком можливо, що цей 
випадок стане прецедентом для сві-
тової юридичної спільноти.

У східноєвропейському суспіль-
стві, на жаль, поки що не прийшли до 
необхідності регулювання цієї сфери 
діяльності. Твори, створені штучним 
інтелектом, наприклад в Україні, по-
ки що буквально не визнаються ство-
реними, оскільки, відповідно до чин-
ного законодавства, авторське право 
може поширюватися тільки на живу 
людину. Водночас, чимало дослі-
джень уже присвячується можливос-
тям і ризикам імплементації штучно-

го інтелекту в існуючі галузі права, 
такі як законодавство про персональ-
ні дані, захист інтелектуальної влас-
ності або антимонопольне. Окрім 
того, вітчизняна наукова спільнота 
дедалі більше уваги приділяє пробле-
матиці впровадження електронного 
урядування, яке з часом, так чи інак-
ше, переплітатиметься з технологією 
штучного інтелекту. Ще у 2016 р. під 
“електронним урядуванням” (е-уря-
дуванням) пропонувалось розуміти 
спосіб організації державної влади за 
допомогою систем локальних інфор-
маційних мереж та сегментів гло-
бальної інформаційної мережі, що 
забезпечує функціонування певних 
служб у режимі реального часу та ро-
бить максимально простим і доступ-
ним щоденне спілкування громадян 
з офіційними установами [6]. Посту-
пово переходячи від теорії до практи-
ки правотворення та правозастосу-
вання, чимало українських фахівців 
працює над проблематикою форму-
вання правовідносин у сфері засто-
сування штучного інтелекту. Деякі 
напрацювання вже впроваджені в 
життя, зокрема, такі як електронний 
цифровий підпис, ідентифікація за 
профілем або верифікація особи. 
Ведуться дискусії щодо створення 
систем електронного голосування та 
цифрової економіки. Відповідно до 
призначення штучний інтелект буде 
легалізуватися в різних галузях еко-
номіки і соціальної сфери, а прийняті 
адміністративно-правові засади по-
винні застрахувати суспільство від 
безлічі прогнозованих ризиків [7–9]. 

Вкрай важливою сферою, де, на 
наше переконання, рано чи пізно 
знайдуть своє застосування техноло-
гії штучного інтелекту, є дистанційне 
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навчання, у тому числі із застосуван-
ням технологій віртуальної реально-
сті. Віднедавна, внаслідок введення 
у десятках країн карантинних об-
межень, спрямованих на протидію 
поширенню коронавірусної хвороби 
COVID-19, спостерігається висо-
ка активність не лише застосування 
дистанційного навчання паралель-
но зі стаціонарним, але й повного, 
хай навіть тимчасово, переходу до 
ведення лекційних, семінарських, 
контрольних занять, здачі іспитів, у 
тому числі державних, дистанційно, 
за допомогою комп’ютерних засобів 
[10]. 

Відповідно, дедалі більше уваги 
науковців присвячується особливос-
тям адаптації технологій доповненої 
реальності у навчальних дисциплі-
нах для студентів різних навчальних 
закладів. Ведеться мова про доціль-
ність застосовування інтегрованого 
підходу у процесі підготовки майбут-
ніх фахівців нової технологічної ери. 
При цьому, на думку дослідників, 
застосування технологій доповненої 
реальності підвищує мотивацію до 
навчання, підвищує рівень засвоєн-
ня інформації завдяки різноманітно-
сті та інтерактивності її візуального 
подання [11].

Чимало дослідників наразі дис-
кутують про корисність технології 
блокчейн, що використовується в 
обороті криптовалюти, у різних сфе-
рах управління. З точки зору інфор-
маційної безпеки, ця технологія — 
просто скарб. Найпростішим спосо-
бом використання її в найближчому 
майбутньому нам бачиться застосу-
вання в електронних виборчих тех-
нологіях. Завдяки цій технології по-
винен буде кодуватися кожен крок 

виборчого процесу і голосування. 
При цьому інформаційна безпека 
буде забезпечена кодуванням не-
змінного порядку кожної операції і 
кожного елемента в ланцюзі подій. У 
результаті чого, спроба змінити одну 
з ланок цього ланцюга обов’язково 
змінить код елемента, а це викличе 
збій всієї програми, що дасть змогу 
відразу виявити умисне втручання.

Іншою унікальною якістю для 
інформаційної безпеки технологія 
блокчейн володіє в тому сенсі, що 
всім учасникам процесу, у нашому 
випадку — голосування, розсилаєть-
ся повна копія всього ланцюга подій 
із вказаним кодуванням. Тому ко-
жен зможе перевірити відповідність 
результатів із самим процесом та 
результатами. Таким чином, завдя-
ки подвійному контролю технології 
можна досягти ідеалу інформаційної 
безпеки, тобто такого процесу, який 
неможливо підробити або штучно 
змінити. Однак застосування таких 
технологій вимагає деякої зміни  
адміністративно-правового регулю-
вання інформаційної безпеки на за-
значених напрямах правового поля 
[12].

Додатково хочеться зазначити, 
що влада Пекіна заявила про впро-
вадження у 140 державних сервісах 
технологію блокчейн. За їх словами, 
використання технології розподі-
леного реєстру допомогло знизити 
витрати на 40 % і є проривом, якого 
не можна було досягти при застосу-
ванні традиційних систем передачі 
інформації.

“Блокчейн — це прорив в обмі-
ні даними, який важко реалізувати 
традиційним способом. Зберігання 
електронних сертифікатів на блок-
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чейні підвищує надійність, ефектив-
ність і спрощує процес перевірки 
даних”, — зазначили представники 
китайської влади. Також в уряді Ки-
таю зазначили, що сервіси, які ви-
користовують блокчейн, поділені на  
3 категорії. По-перше, обмін і переда-
ча даних; по-друге, їх спільна оброб-
ка і, по-третє, — зберігання електро-
нних ліцензій і сертифікатів [12]. 

В якості прикладу китайський 
чиновник назвав базу для реєстрації 
нерухомості. Вона містить 11 сек-
торів, куди входить комісія з муні-
ципального планування, комісія по 
житловому будівництву і розвитку 
сільських районів, податкове бюро, 
бюро громадської безпеки та ін. 

Додатковим свідченням значу-
щості проблематики штучного інте-
лекту можна вважати експертні про-
гнози щодо обсягів інвестицій у цю 
сферу. Наразі експерти відзначають, 
що обороти інвестицій в технологію 
штучного інтелекту ростуть щорічно 
і до 2024 р. можуть досягти майже 
140 млрд дол. Лише у Китаї бюджет 
на впровадження стратегії розвитку 
технологій штучного інтелекту до 
2030 р. становить 150 млрд дол. [13]. 

Наприкінці червня 2020 р. Італій-
ська банківська асоціація (ABI), яка 
складається з більше ніж 700 банків, 
повідомила, що її члени готові проте-
стувати цифровий євро, про що на-
писала на своєму офіційному сайті. 
Участь у суміжних проектах і експе-
риментальних програмах допоможе 
прискорити впровадження цифро-
вої валюти, підтримуваної Європей-
ським центральним банком [17].

Під час інвестиційного буму на 
перший план виходять питання захи-
сту прав і свобод людини, а також ін-

формаційної безпеки. Йдеться, перш 
за все, про неприпустимість викори-
стання розробок в цілях навмисного 
заподіяння шкоди громадянам і юри-
дичним особам. Тому автором про-
понується стимулюючий підхід до 
регулювання даних відносин, побу-
дований навколо принципу — техно-
логії на благо людини для дотриман-
ня зазначених прав і свобод. Якщо 
в даний час у сфері інформаційної 
безпеки пріоритетом є захист пер-
сональних даних і безпека їх вико-
ристання, то у майбутньому акцент 
зміститься на недопущення безкон-
трольного використання штучного 
інтелекту, пов’язаного з реалізацією 
прав і свобод людини.

Водночас, як ми вже зазначали, 
окрім вражаючих перспектив тех-
нології штучного інтелекту несуть в 
собі ряд потенційних загроз. Відпо-
відно до проведеного в 2019 р. звіту 
Натана Бенайча і Яна Хогарта, під 
назвою “Шкідливе використання 
штучного інтелекту”, інтелектуаль-
ні системи цілком можуть служити 
злочинцям і терористам. І науковці, 
і розробники повинні це врахову-
вати і попереджати можливе вико-
ристання їх напрацювань на шкоду 
суспільству. В якості первинного 
превентивного заходу слід закріпити 
відповідні обмеження на законодав-
чому рівні [14]. 

Наразі спроби адміністративно-
го регулювання відносин людини і 
штучного інтелекту існують тільки 
на рівні поверхневого обговорення їх 
подальшої реалізації. Але скоро до-
ведеться взаємодіяти значно більше, 
особливо — якщо штучний інтелект 
набуде всіх ознак суб’єкта, зокрема 
свободи вибору і творчості. Переві-
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регламентації взаємодії людини зі 
штучним інтелектом. Такий про-
цес вже розпочато на міждержавно-
му рівні. В уже згадуваному нами 
проекті зводу етичних правил для 
штучного інтелекту, підготовленого 
в Європейському Союзі ще у 2017 р., 
зазначається, що штучний інтелект 
повинен служити справедливому 
суспільству, підтримувати фунда-
ментальні права людини, ніяк не об-
межувати автономність людей і, вза-
галі, працювати на благо позитивних 
змін у суспільстві. При цьому пови-
нен зберігатися цивільний контроль 
над відповідними даними. Юристам 
слід створити адміністративно-пра-
вові механізми, які гарантуватимуть 
відповідальність і підзвітність всіх 
систем штучного інтелекту і їх ді-
яльності. І це тільки перші вимоги 
до нормативної бази для регуляції 
зазначених відносин. Коли і як ці 
етичні норми будуть реалізовувати-
ся в життя, ми ще будемо бачити [4; 
16]. Однак уже сьогодні цілком ак-
туальною є тема інформаційної без-
пеки і відповідальності за дії систем 
зі штучним інтелектом. Відповідаль-
ність представляється складовою ін-
ституту інформаційної безпеки, що 
відповідає за правосуб’єктність.

Уже зараз нанесення шкоди фі-
зичній чи юридичній особі в процесі 
експлуатації систем зі штучним інте-
лектом не є чимось нереальним. Пер-
ший простий приклад можна легко 
уявити. Безпілотний автомобіль 
збиває людину, яка переходила ву-
лицю по пішохідному переходу. Хто 
у даному випадку є відповідальним 
за заподіяння шкоди? Адже таким 
може бути визнано як господаря без-
пілотника, так і його виробника. В ін-

рений спосіб — це вписати пов’язані 
зі штучним інтелектом відносини у 
правове поле. При цьому насправді 
не надто важливо, як він буде розви-
ватися у цьому полі. Головне — наяв-
ність гнучкості і своєчасної зміни за-
пропонованих норм. Але коригувати 
адміністративно-правове поле необ-
хідно вже зараз, і кейси застосуван-
ня штучного інтелекту підказують 
напрями подальшого його вдоскона-
лення.

Досі взаємовідносини суспільства 
і штучного інтелекту співіснують за 
правилами рівноваги Неша. Коли 
кожна зі сторін не в змозі дізнатися 
про наміри опонента і домовитися 
один з одним, обидві вибирають не 
найвигідніший для себе варіант роз-
витку подій, чи прямо кажучи, менш 
руйнівний. Це положення відкрив 
і описав через математичні закони 
американський математик Джон 
Неш, за що отримав Нобелівську 
премію з економіки у 1994 р. [15].

Цілком можливо, що штучний 
інтелект колись буде позбавлений 
статусу комп’ютерної програми 
або технології, і стане самостійним 
суб’єктом права. Правова наука вже 
стикалася зі схожими питаннями, 
коли неживе явище заради загальної 
зручності визнавали правоздатним. 
Найвідоміший приклад — це визнан-
ня держави як юридичної особи. Та-
ке визначення в майже незмінному 
вигляді прийнято в усьому світі, во-
но стало звичним, і ні у кого не ви-
кликає подиву, що таке абстрактне 
явище, як держава, що не має ні влас-
ної волі, ні природи — має правоздат-
ність. 

Також у майбутньому обов’яз-
ково виникне питання необхідності 
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ших випадках, після проведення роз-
слідування, звинуватять розробника 
програмного забезпечення для нього, 
ліцензіата або інженера служб тех-
нічної чи програмної підтримки, що 
відповідають за налаштування про-
грами і запуск. Далі виникає питан-
ня — за яких умов відповідальність 
може бути покладена на кожного із 
зазначених суб’єктів? Хто буде від-
повідати за випадки порушення ін-
формаційної безпеки або за наслідки 
простих хакерських атак? Можливо 
в таких випадках буде застосовува-
тися практика притягнення до від-
повідальності власників засобів під-
вищеної небезпеки? Зараз відповіді 
на ці питання ще зовсім не очевидні і 
породжують нові питання, які потре-
бують врегулювання, у тому числі — 
у нормах права і судовій практиці.

Отже, проблем, які спричинить за 
собою поширення технологій штуч-
ного інтелекту, виникне багато. Тому 
як ніколи слід виходити за межі кла-
сичних наукових течій та створюва-
ти міждисциплінарні напрями дослі-
джень. Важливо не боятися шукати 
для них рішення, об’єднуючи зусил-
ля вчених-правознавців і експертів з 
різних галузей знань.

Висновки. Зростання ролі тех-
нологій штучного інтелекту та усві-
домлення цього процесу обумовлює 
всезростаючу конкуренцію за пер-
шість у цій галузі серед найбільш 
розвинених країн. Невід’ємною ха-
рактеристикою лідерства будуть не 
тільки новації та досягнення в галузі 
штучного інтелекту. Його найваж-
ливішою складовою залишаться за-
безпечення інформаційної безпеки 
людства і можливість легального 
впровадження новацій у всіх сферах 

економіки та суспільного життя. Без 
повноцінного і своєчасного адміні-
стративно-правового регулювання 
розробок технологічних новацій, які 
зможуть приймати самостійні рішен-
ня, суспільство ризикує зазнати сер-
йозних втрат. Тому вкрай важливо 
вже зараз розробити та впроваджува-
ти для інформаційних технологій та-
ке адміністративно-правове регулю-
вання, в якому розвиток технологій 
не призведе до ризиків для суспіль-
ства і збереже за людиною контроль 
над тим, що відбувається.

Цілком ймовірно, що штучний 
інтелект колись буде позбавлений 
статусу комп’ютерної програми 
або технології, і стане самостійним 
суб’єктом права. Мають місце спро-
би формування правових рамок для 
взаємодії людини та штучного ін-
телекту. Європейський Союз ще у  
2017 р. підготував проект зводу етич-
них правил для штучного інтелекту, 
відповідно до норм якого ключо-
вими цілями штучного інтелекту 
зазначено: служіння справедливо-
му суспільству, підтримка фунда-
ментальних прав людини, заборона 
на обмеження автономності людей  
тощо. 

Автором пропонується стимулю-
ючий підхід до регулювання пра-
вовідносин, пов’язаних зі штучним 
інтелектом, побудований навколо 
принципу — технології на благо лю-
дини, для дотримання її прав і сво-
бод. Якщо наразі у сфері інформа-
ційної безпеки пріоритетом є захист 
персональних даних і безпека їх ви-
користання, то у майбутньому ми 
прогнозуємо зміщення акценту на 
недопущення безконтрольного вико-
ристання штучного інтелекту у сфе-
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рах, пов’язаних з реалізацією прав і 
свобод людини.
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АКтУАЛЬНІ  ПИтАННЯ   
ГРомАДсЬКоЇ  АКтИВНостІ  В  сИстЕмІ   

ПУБЛІЧНоГо  УПРАВЛІННЯ 

Анотація. Схарактеризовано сутність правової держави та громадянсько-
го суспільства. З’ясовано, що неурядові організації є елементами громадян-
ського суспільства, що виконують широке коло функцій, серед яких: захист 
прав людини, боротьба за роззброєння, здійснення дослідницьких та освіт-
ніх заходів тощо. Встановлено, що такі організації створюють для громадян 
умови та можливості щодо безпосередньої участі в налагодженні партнер-
ської співпраці з органами влади й міжнародними організаціями. Виявлені 
наявні проблеми взаємодії неурядових громадських організацій (НУО) з 
органами державної влади та місцевого самоврядування. Наголошено, що 
інформація відносно кількості громадян, залучених до складу громадських 
організацій, та їх клієнтів не відповідає дійсності. Підтверджено наявні по-
зитивні зміни у політиці влади щодо налагодження конструктивного діа-
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логу з неурядовими громадськими організаціями та підкреслено існуван-
ня певних негативних тенденцій. Встановлено, що громадські організації 
визначились з механізмами найбільш ефективного впливу на владу, однак 
рівень пасивності та байдужості населення є вагомою проблемою їх взає-
мовідносин з владними структурами. На основі результатів соціологічних 
опитувань засвідчено зростання довіри українців до громадського сектору 
та незмінно низький рівень їх активності. Схарактеризовано результати 
опитування щодо наявності інформації про діяльність НУО у студентів, які 
засвідчують існування проблем у даній сфері, оскільки респонденти не від-
різняють громадські організації від інших об’єднань, організацій і структур 
державного управління. Констатовано, що НУО мають краще інформувати 
громадськість про наявний професійний та ресурсний потенціал, визначи-
ти заходи спільних дій щодо організаційно-правового забезпечення надання 
якісних послуг тощо.

Ключові слова: неурядові громадські організації, громадськість, публічне 
управління, взаємодія.

АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ   
ОБЩЕСТВЕННОЙ  АКТИВНОСТИ  В  СИСТЕМЕ  

ПУБЛИЧНОГО  УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. Охарактеризована сущность правового государства и гра-
жданского общества. Выяснено, что неправительственные организации яв-
ляются элементами гражданского общества, выполняющими широкий круг 
функций, среди которых: защита прав человека, борьба за разоружение, 
осуществление исследовательских и образовательных мероприятий и др. 
Установлено, что такие организации создают для граждан условия и воз-
можности непосредственного участия в налаживании партнерского сотруд-
ничества с органами власти и международными организациями. Обнаруже-
ны проблемы взаимодействия неправительственных организаций (НПО) с 
органами государственной власти и местного самоуправления. Отмечено, 
что информация относительно количества граждан, привлеченных в со-
став общественных организаций, и их клиентов не соответствует действи-
тельности. Подтверждены положительные изменения в политике власти по 
формированию конструктивного диалога с неправительственными общест-
венными организациями и подчеркнуто существование определенных нега-
тивных тенденций. Установлено, что общественные организации определи-
лись с механизмами наиболее эффективного воздействия на власть, однако 
уровень пассивности и безразличия населения является важной проблемой 
их взаимоотношений со структурами государственной и местной властей. 
На основе результатов социологического опроса засвидетельствован рост 
доверия украинцев к общественному сектору и неизменно низкий уровень 
их активности. Охарактеризованы результаты опроса о наличии информа-
ции о деятельности НПО среди студентов, которые удостоверяют существо-
вание проблем в данной сфере.
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Ключевые слова: публичное управление, общественная активность, не-
правительственные организации.

CURRENT  ISSUES  OF  PUBLIC  ACTIVITY  IN  THE  SYSTEM  
OF  PUBLIC  GOVERNANCE

Abstract. The essence of the rule of law and civil society is characterized. It 
has been found that non-governmental organizations are elements of civil society 
that perform a wide range of functions, including the protection of human rights, 
the fight for disarmament, the implementation of research and educational ac-
tivities, and so on. It is established that such organizations create conditions and 
opportunities for citizens to directly participate in establishing partnerships with 
the authorities and international organizations. The existing problems of inter-
action of non-governmental public organizations (NGOs) with state authorities 
and local self-government bodies have been identified. It is emphasized that the 
information regarding the number of citizens involved in public organizations and 
their clients is not true. The existing positive changes in the government's policy 
on establishing a constructive dialogue with non-governmental organizations 
were confirmed and the existence of certain negative trends was emphasized. It 
has been established that public organizations have determined the mechanisms 
of the most effective influence on the government, but the level of passivity and 
indifference of the population is a significant problem in their relationship with 
government agencies. Based on the results of opinion polls, Ukrainians' confi-
dence in the public sector has grown and their activity has remained consistently 
low. The results of the survey on the availability of information about the ac-
tivities of NGOs among students who testify to the existence of problems in this 
area are characterized, as the respondents do not distinguish public organizations 
from other associations and organizations and structures of public administra-
tion. It was stated that NGOs should better inform the public about the available 
professional and resource potential, identify joint actions for organizational and 
legal support for the provision of quality services, and so on.

Keywords: non-governmental public organizations, public, public adminis-
tration, interaction.

Постановка проблеми. У наш час 
зв’язок громадянського суспільства з 
державою та вплив на неї базується 
на принципах демократії. Формуван-
ня правової держави завжди вимага-
ло від громадян високого рівня куль-
тури, усвідомлення не лише своїх 
прав, а й визнання обов’язків, повага 
до прав і свобод інших громадян. В 

умовах забезпечення демократичних 
змін зазначене набуває особливої ак-
туальності, оскільки громадянське 
суспільство має приймати активну 
участь в публічному управлінні 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. У відкритому досту-
пі мережі Інтернет наявна велика 
кількість сучасних публікацій, які 
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стосуються питань системи публіч-
ного управління та процесів розвит-
ку громадянського суспільства. У 
наукових колах питання громадської 
активності в системі управління 
державою знайшли відображення у 
працях таких вчених, як Г. Ситник,  
А. Михненко, О. Руденко, Д. Холдар,  
І. Абрам’юк, О. Крутій, О. Бабінова,  
Ю. Шайгородський, Р. Войтович,  
І. Жукова, О. Крутій та ін.

Після проведеного дослідження 
літературних джерел, можна ствер-
джувати про актуалізацію питання 
щодо удосконалення механізмів уча-
сті громадян у процесі публічного 
управління. Погляди різних науков-
ців в основному спрямовані на роз-
гляд загальних питань громадської 
активності, залишаючи поза увагою 
вагомий вплив громадських органі-
зацій на підвищення активності гро-
мадян у зазначеній сфері. 

Мета статті. Дослідження ролі не-
урядових громадських організацій у 
побудові взаємодії між органами вла-
ди й громадянським суспільством.

Виклад основного матеріалу. Ви-
хідним із демократичних принципів 
є принцип народного суверенітету, 
який проголошує народ єдиним дже-
релом і верховним носієм влади у су-
спільстві [1]. Отже, формування пра-
вової держави вимагає послідовного 
втілення в практику державного вря-
дування  важливих принципів взає-
модії між всіма елементами системи 
публічного управління. 

Становлення громадянського су-
спільства як історичної реальності 
розпочалося з зародженням капіта-
лізму. Виникнення громадянського 
суспільства пов’язується з появою 
громадянина як самостійного, інди-

відуального члена суспільства, який 
усвідомлює себе таким, наділений 
певним комплексом невідчужуваних 
прав і свобод і відповідає перед сус-
пільством за всі свої дії. 

Опосередкованість соціального 
буття людини неминуче призводить 
до появи добровільних асоціацій та 
громадських угруповань. Неурядові 
організації (НУО) (англ. non-govern-
mental organizations — NGOs) — ло-
кальні, національні чи міжнародні 
об’єднання людей, діяльність яких 
здійснюється з ініціативи громадян, 
а не з санкції чи вказівки уряду і не 
має на меті отримання прибутку [2]. 
Неурядові організації є елемента-
ми громадянського суспільства, що 
виконують широке коло функцій 
(захист прав людини, боротьба за 
роззброєння, здійснення дослідниць-
ких та освітніх заходів тощо). Вони 
створюють для громадян умови та 
можливості щодо безпосередньої 
участі в розв’язанні проблем власно-
го життя, у прийнятті рішень, у на-
лагодженні партнерської співпраці з 
органами влади й міжнародними ор-
ганізаціями.

В аналітичному звіті “Стан та 
динаміка розвитку неурядових ор-
ганізацій України” [3] виокремлені  
наступні проблеми взаємодії НУО 
з органами влади: 1) достатньо ви-
сокий рівень скепсису організова-
ної громадськості щодо можливості 
впливати на органи влади; 2) нестача 
зрозумілих, чітко інституалізованих 
каналів інформації про діяльність 
органів влади і, як результат, май-
же повна відсутність дієвих важелів 
впливу на формування місцевої та 
регіональної політики. НУО, як пра-
вило, користуються інформацією від 
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“знайомих у коридорах влади”, здійс- 
нюють взаємний обмін інформації 
про рішення та заходи, які планують-
ся владою тощо; 3) існуючі інститу-
ції взаємодії влади та громадськос- 
ті (консультаційно-дорадчі органи) 
мають занадто формалізований ха-
рактер і незначний ефект діяльності; 
4) частина неурядових організацій 
намагається через ЗМІ висвітлювати 
свою діяльність, висловлювати своє 
ставлення до дій влади, однак така 
діяльність має більше рекламний, 
ніж дієвий характер; 5) формування 
так званих “кишенькових” НУО при 
органах влади, які створюються, на-
самперед, з метою залучення коштів 
міжнародних донорських організацій 
для реалізації планів заходів владних 
структур, формування ілюзії взаємо-
дії з організованим громадянським 
суспільством.

З усіма наведеними проблема-
ми, які не втрачають актуальності, 
автор погоджується, але зауважимо 
наступне — інформація щодо кіль-
кості громадян, залучених до складу 
громадських організацій та клієнтів 
НУО, не відповідає дійсності, що, 
у свою чергу, не дає змоги оцінити 
масштаби існуючих проблем у даній 
сфері діяльності [4].

Підтверджуючи наявність по-
зитивних кроків влади щодо нала-
годження конструктивного діалогу із 
НУО, зазначимо і про те, що на сьо-
годні  науковці та практики виокрем-
люють низку негативних тенденцій 
у даному напрямі [3]: нерозуміння 
корисності такої співпраці з боку 
владних структур;  відсутність у них 
інформації про діяльність НУО; не-
свідомість суспільства у сфері спів- 
праці з НУО. Відзначимо, що спів- 

праця між НУО та органами держав-
ної влади й місцевого самоврядуван-
ня є більш результативною, ніж на 
загальнодержавному рівні. 

Громадська організація “Інформа-
ційно-аналітичний центр “Громад-
ський Простір” наводить цікаві дані 
щодо опитування, проведеного Фон-
дом “Демократичні ініціативи” серед 
працівників громадських організацій 
(рисунок).

Отже, можемо констатувати, що 
громадські організації визначились з 
механізмами найбільш ефективного 
впливу на владу. Водночас рівень па-
сивності та байдужості населення є 
вагомою проблемою взаємовідносин 
ГО з владними структурами. Також  
результати соціологічних опитувань 
засвідчують, що довіра українців до 
громадського сектору зростає, але 
рівень активності — незмінний, чітке 
розуміння функцій таких організацій 
відсутнє. 

Теоретикам та практикам на да-
ний час необхідно виробити єдину 
систему оцінки якості діяльності 
НУО, оскільки, беззаперечно, важ-
ливого значення зазначене набуває у 
процесі формування ефективної вза-
ємодії в системі публічного управ-
ління.

Безперечно в Україні наявна 
велика кількість НУО, які ефек-
тивно працюють у певних сферах,  
але несвідоме ставлення громадян 
до таких організацій не сприяє по-
ширенню їх діяльності. У таблиці 
наведені результати опитування,  
яке було проведено на базі факуль-
тету менеджменту, харчових тех-
нологій та торгівлі Чернігівського 
національного технологічного уні-
верситету.
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Результати опитування щодо наявності інформації про діяльність НУо  
у студентів

Питання Відповіді Примітки

1 2 3

1. Вкажіть свою вікову 
категорію.

18–25
88 осіб

26–35
24 особи

36–50
7 осіб

За 50
4 особи

До опитування були 
залучені студенти ден-
ної та заочної форм 
навчання

2. Чи маєте Ви ін-
формацію про наявні  
неурядові громадські 
організації у Вашо-
му місті? Якщо так, то 
яких?

Так – 47
“Вогонь відро-
дження” (4 відпо-
віді); “Громадська 
думка”; “Демокра-
тичний молодіж-
ний альянс”; “Сво-
бода”; “Червоний 
хрест”; “Спорт для 
всіх”; “Автоном-
ні націоналісти”; 
“Озеленення на-
шого міста”

Ні – 72 З тих, що відповіли 
“так”, деякі респонден-
ти не змогли пригада-
ти назви організацій, 
деякі вказували назви 
Міністерств України, 
громадських центрів, 
асоціації з футболу, 
політичних організа-
цій, управління праці 
та соціального захисту 
населення тощо

3. Чи маєте Ви будь-
яку інформацію про  
діяльність неурядових

Так – 47 Ні – 72

Показники рівня активності та впливу на владу
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громадських організа-
цій у місті?

4. Чи були Ви коли-не-
будь членом будь-якої  
неурядової громад-
ської організації?

Так – 9 Ні – 114 З них:
віком до 25 років – 7 
осіб; від 26 до 35 – 
1 особа; від 36 до 50 – 
1 особа

6. Чи хотіли б Ви ста-
ти членом неурядової 
громадської організа-
ції?

Так – 33 Ні – 90 Деякі з респондентів 
нічого не знають про 
діяльність неурядових 
громадських організа-
цій, проте хочуть бути 
членами таких органі-
зацій

7. Якщо так, у якій сфе-
рі діяльності (правоза-
хисні, культурні, освіт-
ні, творчі, спортивні, 
екологічні)?

У порядку зменшен-
ня: спортивні, творчі, 
освітні, правозахисні, 
екологічні

8. Чи є Ви клієнтом не-
урядової громадської 
організації?

Так – 9 Ні – 114

9. Чи довіряєте Ви 
неурядовим громад-
ським організаціям?

Так – 42 Ні – 81

10. Чи задоволені Ви 
діяльністю неурядових 
громадських організа-
цій?

Так – 46 Ні – 87

11. Як Ви думаєте, чи 
впливають неурядові 
громадські організації 
на формування пози-
тивних взаємовідно-
син між органами вла-
ди та громадянами?

Так – 82 Ні – 41 Ті респонденти, що не 
мають інформації про 
діяльність неурядових 
громадських організа-
цій, вважають, що вза-
ємини між органами 
влади та громадянами 
формуються у пози-
тивному напрямі

12. Як Ви думаєте, чиї 
інтереси представля-
ють неурядові громад-
ські організації?

Громадян – 76 Окремих осіб – 
45

2 особи вважають, що  
і тих й інших

13. Чи чули Ви інфор-
мацію від представ-
ників будь-якої не-
урядової громадської 
організації стосовно

Так – 41 Ні – 82 Хоча “так” отрима-
но 42 відповіді, однак 
жоден респондент не 
назвав таку організа-
цію 

Продовження табл.
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ефективності її робо-
ти? Якщо так, то якої?

14. Як Ви вважаєте, чо-
го не вистачає органам 
місцевого самовряду-
вання для здійснення 
ефективної діяльності 
у сфері співпраці з гро-
мадянами?

Сорому; ініціати-
ви; щедрості; ви-
конання обіцянок; 
більшого спілку-
вання з громадяна-
ми і створення для 
цього відповідних 
відділів; доброчес-
ності; сміливості; 
справедливості; 
чесності; прозоро- 
сті; фінансового 
забезпечення; ро-
зумних рішень; по- 
рядності; розумін-
ня громадян; ба-
жання; жадібність 
до грошей; розу-
му; мети; мотиву

15. Чи хотіли б Ви стати 
громадським лідером?

Так – 27 Ні – 96 Одним з факторів є не-
бажання брати на себе 
повноваження і відпо-
відальність

16. Чим Вас можна мо-
тивувати до прийняття 
активної діяльності у 
житті міста?

Цінуванням про-
веденої роботи, 
матеріальним за-
охоченням –  7 від- 
повідей; повнова- 
женнями, нічим – 6 
відповідей; куль-
турними заходами, 
порядком, покра-
щенням життя й 
суспільного ладу, 
о б ґ р у н т о в а н и м 
планом дій – 2 від-
повіді; владою, 
пропозиціями, ре-
альними діями 

21 особа зазначає,  
що мотивувати можна, 
але чим – не вказують

* Всього опитано 123 особи.
   Джерело: проведено та складено автором.

Закінчення табл.

Зазначимо, що респонденти не 
відрізняють громадські організації 
від інших об’єднань та організацій і 
структур державного управління.

Отже, НУО, зі свого боку, мають 
краще інформувати про наявний ка-
дровий, професійний та ресурсний 
потенціал, визначити заходи спіль-
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них дій щодо організаційно-право-
вого забезпечення надання якісних 
послуг, які мають гуртуватись на 
принципах відкритості та взаємодії, 
запровадити систему моніторин-
гових оцінок якості своїх послуг та 
доводити таку інформацію до гро-
мадськості. З огляду на це, однією з 
головних перешкод, яка суттєво галь-
мує розвиток вітчизняного неуря-
дового сектору на сучасному етапі, 
залишається дефіцит інституціона-
лізації громадянської активності на-
селення. Як наслідок — домінуючою 
формою впливу громадян на процеси 
державного управління залишається 
колективна мітинговість, а не публіч-
но-партнерська взаємодія при вирі-
шенні соціальних проблем [6].

Висновки. Не зменшуючи важ-
ливості усіх чинників розвитку взає-
модії, що досліджується, окремо слід 
виділити забезпечення прозорості 
та відкритості інститутів громадян-
ського суспільства. Ціллю діалогу в 
системі публічного управління мож-
на вважати створення дієвого меха-
нізму взаємодії у напрямі вирішення 
складних суспільних проблем, в ос-
нові якого лежить взаєморозуміння 
та партнерство. Основна мета такої 
взаємодії полягає в зміцненні меха-
нізмів громадянського партнерства, 
в своєчасному виявленні та усуненні 
детермінант, які можуть призвести 
до гострих  конфліктів і дезорганіза-
ції в житті суспільства.
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До  сУтІ  моДЕЛЕЙ  мІсЦЕВоГо  
сАмоВРЯДУВАННЯ  В  ЕПоХУ   

ПостмоДЕРНІЗмУ: ПостАНоВЧИЙ  АсПЕКт

Анотація. Здійснено аналіз моделей місцевого самоврядування в епоху 
постмодернізму. Визначено, що за багатовічну історію людства сформува-
лися багато специфічних моделей територіальної організації влади в краї-
нах загалом, які досить детально аналізують, наприклад, українські науковці  
В. Солових і Є. Солових. Вони роблять наголос на тому, що територіальна 
організація влади обумовлюється такими основними чинниками, як: а) адмі-
ністративно-територіальний устрій країни (держави унітарні і федеративні); 
б) безпосередньо моделями самоврядування (громадівська (англосаксон-
ська, англо-американська), державницька (континентальна (французька) та 
змішана модель).

Доведено, що поділ влади — це подія єдиної державної влади (вона зали-
шається неподільною) між основними її гілками у державі, а розподіл влад-
них повноважень — це розподіл таких повноважень між центральними та 
місцевими органами виконавчої влади.



175

Зазначено, що концептуально (за різних моделей) місцеве самоврядуван-
ня як складний суспільний феномен було і залишається незмінним, оскільки 
це: а) право на внутрішнє управління людьми місцевими справами; б) право 
вирішувати справи внутрішнього управління за власними законами в межах 
національної території; в) автономія. Ще більш точним і вдалим є таке визна-
чення поняття “місцеве самоврядування”: це “тип соціального управління,  
за якого суб’єкт і об’єкт управління збігаються, тобто самі люди управля- 
ють своїми справами, спільно приймають рішення та діють з метою їх реалі-
зації”.

Обґрунтовано, що в своєму концептуальному, базовому значенні незмін-
ними в моделях місцевого самоврядування були і залишаються основопо-
ложні принципи його здійснення, які збагачуються, набувають все значу-
щості адекватно потребам часу і соціальної практики впорядкування життя 
людських спільностей.

Ключові слова: моделі місцевого самоврядування, постмодернізм, спра-
ви внутрішнього управління, життя людських спільностей.

К  СУТИ  МОДЕЛЕЙ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ   
В  ЭПОХУ  ПОСТМОДЕРНИЗМА:  ПОСТАНОВЧНЫЙ  АСПЕКТ

Аннотация. Осуществлен анализ моделей местного самоуправления в эпо-
ху постмодернизма. Определено, что за многовековую историю человечества 
сформировалось много специфических моделей территориальной организа-
ции власти в странах в целом, которые достаточно подробно анализируют, на-
пример, украинские ученые В. Соловых и Е. Соловых. Они делают акцент на 
том, что территориальная организация власти обусловливается такими основ-
ными факторами, как: а) административно-территориальное устройство стра-
ны (государства унитарные и федеративные) б) непосредственно моделями 
самоуправления (общественная (англосаксонская, англо-американская), го-
сударственная (континентальная (французская) и смешанная модель).

Доказано, что разделение властей — это событие единой государственной 
власти (она остается неделимой) между основными ее ветвями в государст-
ве, а распределение властных полномочий — это распределение таких полно-
мочий между центральными и местными органами исполнительной власти.

Отмечено, что концептуально (при различных моделях) местное само-
управление как сложный общественный феномен был и остается неизмен-
ным, поскольку это: а) право на внутреннее управление людьми местными 
делами; б) право решать дела внутреннего управления по собственным за-
конам в рамках национальной территории; в) автономия. Еще более точным 
и удачным есть следующее определение понятия “местное самоуправление”: 
это “тип социального управления, при котором субъект и объект управления 
совпадают, то есть сами люди управляют своими делами, совместно прини-
мают решения и действуют с целью их реализации”.

Обосновано, что в своем концептуальном, базовом значении неизменны-
ми в моделях местного самоуправления были и остаются основополагающие 
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принципы его осуществления, которые обогащаются, приобретают значимо-
сти адекватной потребностям времени и социальной практики упорядочения 
жизни человеческих общностей.

Ключевые слова: модели местного самоуправления, постмодернизм, дела 
внутреннего управления, жизни человеческих общностей.

TO  THE  ESSENCE  OF  MODELS  OF  LOCAL  SELF-GOVERNMENT  
IN  THE  ERA  OF  POSTMODERNISM:  DECISIONAL  ASPECT

Abstract. The article analyzes the models of local self-government in the post-
modern era. It is determined that during the long history of mankind many spe-
cific models of territorial organization of power in the countries in general have 
been formed, which are analyzed in detail by, for example, Ukrainian scientists 
V. Solovykh and E. Solovykh. They emphasize that the territorial organization 
of power is determined by such basic factors as: a) the administrative-territorial 
structure of the country (unitary and federal states); b) directly by models of self-
government (community (Anglo-Saxon) (Anglo-American), state (continental 
(French) and mixed model.

It is proved that the separation of powers is an event of a single state power (it 
remains indivisible) between its main branches in the state, and the distribution 
of power is the distribution of such powers between central and local executive 
bodies.

It is noted that conceptually (according to different models) local self-govern-
ment as a complex social phenomenon has been and remains unchanged, as it is: 
a) the right to internal management of people's local affairs; b) the right to decide 
matters of internal administration under its own laws within the national terri-
tory; c) autonomy. Even more accurate and successful is the definition of “local 
government”: it is “a type of social governance in which the subject and the object 
of governance coincide, that is, the people themselves manage their affairs, make 
decisions together and act to implement them”.

It is substantiated that in its conceptual, basic meaning the basic principles of 
its self-government were and remain unchanged in the models of local self-gov-
ernment, which are enriched, acquire all significance adequate to the needs of time 
and social practice of organizing human communities.

Keywords: models of local self-government, postmodernism, affairs of inter-
nal government, life of human communities.

Постановка проблеми. Місцеве 
самоврядування як складний, багато-
аспектний соціальний феномен має 
багатовікову історію і постійно зна-
ходиться в змінах, трансформаціях, 
оскільки радикально трансформу-

ються країни і суспільства, усклад-
нюються і вдосконалюються способи 
життя людей, принципово зміню-
ються взаємини держав і суспільств, 
державної влади і громадянського 
суспільства.
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Зміна, трансформація і формуван-
ня якісно нових моделей (систем) 
місцевого самоврядування в епоху 
постмодерну (переходу до стану ін-
формаційних суспільств) обумовле-
на рядом об’єктивних, принципового 
характеру обставин, серед яких ви-
ділемо три, на наш погляд, найбільш 
вагомі: 1) радикальна трансформація 
політичних систем країн; 2) поділ 
влади і розподіл владних повнова-
жень і формування на принципово 
нових моделей державного управлін-
ня; 3) зростання ролі і значення без-
посередньої участі громадян у дер-
жавно-управлінських процесах.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Серед великої кількості 
спеціальних зарубіжних та вітчизня-
них публікацій на цю проблематику, 
перш за все виділимо праці таких 
вчених, як В. Авер’янов, М. Арза-
маскін, О. Батанов, В. Борденюк,  
О. Галус, Д. Данн, Е. Дюран, Б. Ка-
ліновський, В. Куйбіда, В. Мак-Ніл,  
В. Малиновський, М. Наїм, Н. Ниж-
ник, Т. Панченко, В. Пантюхін, Е. Пе- 
регуда, В. Погорілко, М. Пухтин-
ський, В. Серьогін, О. Скрипнюк,  
В. Тертичка, Н. Урбанаті, В. Федорен-
ко, Ф. Фукуяма, В. Халіпов, О. Чер- 
неженко, В. Чиркін, Ю. Шемшучен-
ко, В. Юрм, А. Янчук та ін.

Оскільки науково проблематика 
в цьому плані є надто багатоаспек-
тною, широкою, важливо зробити 
акцент саме на вузлових її аспектах. 

Мета статті – проаналізувати 
моделі місцевого самоврядування в 
епоху постмодернізму.

Виклад основного матеріалу. За 
багатовічну історію людства сформу-
валися багато специфічних моделей 
територіальної організації влади в 

країнах загалом, які досить детально 
аналізують, наприклад, українські 
науковці В. Солових і Є. Солових  
[1; 2, с. 214–215]. Вони роблять наго-
лос на тому, що територіальна орга-
нізація влади обумовлюється такими 
основними чинниками, як: а) адмі-
ністративно-територіальний устрій 
країни (держави унітарні і федера-
тивні); б) безпосередньо моделями 
самоврядування (громадівська (ан-
глосаксонська, англо-американсь-
ка), державницька (континентальна 
(французька) та змішана модель).

Дані моделі детально науково 
осмислені і схарактеризовані, а тому 
немає потреби деталізувати їх особ- 
ливості. Хіба що слід вказати на те, 
що у так званому чистому виді вони 
сьогодні реально не існують.

Нові моделі територіальної ор-
ганізації влади детермінують тран-
сформацію місцевого самоврядуван-
ня, яке величезною мірою залежить, 
насамперед, від процесу і стану поді-
лу і розподілу владних повноважень. 
У будь-якій державі цей процес рег-
ламентується конституціями, інши-
ми нормативно-правовими актами. 
В Україні це: а) Конституція Укра-
їни, що закріплює політичну систе-
му України; статус і повноваження 
Президента України, Верховної Ра-
ди України, Кабінету міністрів Укра-
їни, судової гілки влади та місцевих 
органів виконавчої влади [3]. Серед 
законів України, що найперше де-
термінують поділ влади та розподіл 
владних повноважень слід назвати 
Закони України “Про Кабінет Міні-
стрів України”, “Про місцеві адміні-
страції”, “Про формування місцевих 
органів влади і самоврядування”  
та ін. До такої нормативно-правової 
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бази можна також віднести окремі 
Укази Президента України, Рішен-
ня Кабінету Міністрів України та 
рішення місцевих органів влади в ча-
стині державної політики та її прак-
тичної реалізації.

Підкреслимо ту принципового 
характеру особливість, що розподіл 
влади та поділ владних повнова- 
жень — це не один, а, фактично, два 
тісно пов’язаних процеси, які здій-
снюються на основі децентраліза-
ції державної влади на базі прин-
ципу субсидіарності. При цьому 
використовується декілька засобів 
та механізмів, центральними (осно-
воположними) серед яких є: а) де- 
централізація влади; б) викори-
стання принципу субсидіарності в  
процесі поділу і функціонування  
влади; в) запровадження і викори-
стання механізму стримань і про-
тиваг; г) демократизація влади та 
розширення повноважень місцевого 
самоврядування; д) розвиток та по-
силення впливу на владу громадян-
ського суспільства. Інші засади та ме-
ханізми значною мірою є похідними 
від названих [1, с. 24].

Поділ влади — це поділ єдиної 
державної влади (вона залишається 
неподільною) між основними її гіл-
ками у державі, а розподіл владних 
повноважень — це розподіл таких 
повноважень між центральними та 
місцевими органами виконавчої вла-
ди. Особливо підкреслимо, на цьому 
наголошує український політолог  
Т. Панченко, що ідеальним варіантом 
використання принципу субсидіар-
ності при поділі влади та розподілі 
владних повноважень є такий, коли: 
а) регіон отримує повноваження, які 
саме ним і можуть бути найкраще 

реалізовані; б) діє фактор так званої 
“субсидіарної відповідальності” [4].

Суттєвим фактором, який впли-
ває на радикальну зміну моделей 
місцевого самоврядування є, окрім 
децентралізації державної влади, 
демократизація суспільного життя 
загалом і її найвагоміший результат, 
зростання потенцій громадянського 
суспільства. За великим рахунком, 
маємо процес (і проблему) взаємин 
демократії і управління. Дуже влуч-
ним з цього приводу є зауваження 
українського управлінця О. Федо-
ренка, який, зокрема, пише: “Співвід-
ношення демократії та управління 
розглядається через призму катего-
рій форми та змісту. Форму окреслю-
ють демократичні інститути суспіль-
ства, зміст — владно-управлінська  
діяльність. Визначається їх взаємо- 
обумовленість: влада є функціональ-
ною особливістю і реалізується через 
соціальне управління; інститути де-
мократії є формою організації і здійс-
нення влади та управління” [7, с. 10].

Слід зауважити, що концепту-
ально (за різних моделей) місцеве 
самоврядування як складний сус-
пільний феномен було і залишаєть-
ся незмінним, оскільки це: а) право 
на внутрішнє управління людьми 
місцевими справами; б) право вирі-
шувати справи внутрішнього управ-
ління за власними законами в межах 
національної території; в) автономія 
[6]. Ще більш точним і вдалим є та-
ке визначення поняття “місцеве са-
моврядування”: це “тип соціального 
управління, за якого суб’єкт і об’єкт 
управління збігаються, тобто самі 
люди управляють своїми справами, 
спільно приймають рішення та діють 
з метою їх реалізації” [5, с. 590].
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Існують складові місцевого само-
врядування, які і сьогодні в умовах 
його трансформацій залишаються 
незмінними. Насамперед йдеться 
про основоположні принципи такого 
врядування. По-перше, це принцип 
народовладдя. Так, у Конституції 
України (ст. 5) зазначається: “Носієм 
суверенітету і єдиним джерелом вла-
ди в Україні є народ. Народ здійснює 
владу безпосередньо і через органи 
державної влади та органи місцевого 
самоврядування” [3, с. 4]. Додамо, що 
дане положення набуло певного роз-
витку в Законі України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” визначен-
ням територіальної громади-жителів 
села чи добровільного об’єднання 
в сільську громаду жителів кількох 
сіл, селеща, міста — як первинного 
суб’єкта місцевого самоврядування, 
основного носія його функцій і по-
вноважень. 

Незмінним за усіх демократиза-
ційних процесів у будь-якій країні 
залишився принцип законності у 
здійсненні місцевого самоврядуван-
ня. Йдеться про обов’язкову відпо-
відність тих нормативно-правових 
актів, які приймаються органами 
місцевого самоврядування існуючим 
нормам в країні законодавства.

Подібного характеру набув і прин-
цип гласності. Він забезпечується 
тим, що органи місцевого самовря-
дування повинні працювати макси-
мально відкрито, прозоро, а терито-
ріальна громада мала усі можливості 
знати якомога більше про те, які рі-
шення приймаються і чому, як вони 
реалізуються, як це впливає на життя 
громадян тощо. 

Досить не просто реалізується, 
однак завжди існував і існує у міс-

цевому самоврядуванні принцип ко-
легіальності:  в системі місцевого са-
моврядування мають бути і активно 
діяти різноманітні колегіальні (ко-
лективні) органи управління (ради, 
групи, комітети тощо).

Не просто, але має реалізовува-
тись принцип поєднання місцевих 
і державних інтересів. Особливо це 
стосується інтересів і діяльності усіх 
суб’єктів господарювання. Розв’я-
зання місцевих проблем — це прак-
тика державної стратегії розбудови 
країни, забезпечення її цілісності й 
суверенітету за будь-якої політичної 
системи держави — унітарної, феде-
ративної, конфедеративної та ін.

Окремо можна схарактеризувати 
дію таких достатньо складних прин-
ципів, як: принцип правової органі-
зованої та матеріально-фінансової 
самостійності територіальної грома-
ди; принцип державної підтримки та 
гарантії місцевого самоврядування; 
принцип судового захисту прав міс-
цевого самоврядування.

Схарактеризовані принципи міс-
цевого самоврядування обґрунтовані 
і в Конституції (1996 р.) та відповід-
них законах України. Вони є базови-
ми для функціонування та вдоскона-
лення місцевого самоврядування. 

Висновки. Основні висновки за 
темою статті є такими:

• зміна і трансформація моделей 
місцевого самоврядування в епоху 
постмодерну (переходу від пост- 
індустріальних до інформаційних 
суспільств) — процес закономірний, 
об’єктивний, обумовлений ради-
кальною зміною країн і суспільств, 
зростанням ролі і значення в дер-
жавному управлінні громадянських 
суспільств;
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• реальне удосконалення місце-
вого самоврядування здійснюється 
в процесі децентралізації влади і ши-
рокої демократизації суспільних від-
носин як важлива складова держав-
ної соціальної політики;

• у своєму концептуальному, ба-
зовому значенні незмінними в мо-
делях місцевого самоврядування 
були і залишаються основоположні 
принципи його здійснення, які зба-
гачуються, набувають значущості 
адекватно потребам часу і соціальної 
практики впорядкування життя люд-
ських спільностей.
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ПРІоРИтЕтИ  РоЗВИтКУ  тА  ЗАХИстУ  
ІНтЕЛЕКтУАЛЬНоГо  КАПІтАЛУ  

ДИПЛомАтИЧНоЇ  сЛУЖБИ

Анотація. Розглядаються основні аспекти, пов’язані з характеристикою та 
аналізом пріоритетів розвитку та захисту інтелектуального капіталу дипло-
матичної служби в Україні. Проаналізовано основні тлумачення зарубіжних 
вчених щодо поняття інтелектуального капіталу та його основних складових, 
у тому числі в контексті інтелектуального капіталу дипломатичної служби. 
Детально зазначено пояснення кожної складової інтелектуального капіта-
лу та зроблено висновок, що незважаючи на розбіжності в понятті інтелек-
туального капіталу, зарубіжні вчені ідентично оцінюють роль та значення  
цієї складової в роботі, в тому числі і дипломатичної служби. Визначено, що 
людський капітал займає основну частину інтелектуального капіталу ди-
пломатичної служби в Україні. Проведено аналіз зарубіжного досвіду щодо 
законодавчого забезпечення роботи дипломатичної служби в країнах Євро-
пейського Союзу, зокрема в Литві та Болгарії. Обґрунтовано, що використо-
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вуючи моделі та підходи зарубіжних країн Європейського Союзу, як прикла-
ди, можна збудувати якісну законодавчу базу в Україні, яка буде стосуватися 
зокрема інтелектуального капіталу та його ролі в роботі дипломатичної 
служби. Детально проаналізовано нормативно-правову базу щодо захисту ін-
телектуального капіталу в Україні, виокремлено основні форми захисту прав 
інтелектуального капіталу, надано детальну характеристику кожної з даних 
форм та порядку дій у випадку порушення права на інтелектуальний капі-
тал державних службовців, зокрема дипломатичних працівників Міністер-
ства закордонних справ України. Окремо проілюстровано, що кількість бю-
джетних працівників дипломатичної служби не планується збільшуватися в 
найближчі 2 роки (до 2022 року включно). На основі проведеного аналізу та 
характеристики інтелектуального капіталу дипломатичної служби зроблено 
висновок, що Закону України “Про дипломатичну службу” № 7322 потребує 
певних доопрацювань, зокрема до нього мають бути включені чіткі правила, 
які забезпечують захист інтелектуальної власності дипломатичної служби в 
Україні, беручи до уваги практику деяких країн Європейського Союзу. 

Ключові слова: інтелектуальний капітал, дипломатична служба Укра-
їни, Європейський Союз, Міністерство закордонних справ України, за- 
хист інтелектуального капіталу, інтелектуальний капітал дипломатичної 
служби.

ПРИОРИТЕТЫ  РАЗВИТИЯ  И  ЗАЩИТЫ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПИТАЛА  ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ

Аннотация. Рассматриваются основные аспекты, связанные с характери-
стикой и анализом приоритетов развития и защиты интеллектуального ка-
питала дипломатической службы в Украине. Проанализированы основные 
толкования зарубежных ученых относительно понятия интеллектуального 
капитала и его основных составляющих, в том числе в контексте интеллек-
туального капитала дипломатической службы. Подробно указано объяснение 
каждой составляющей интеллектуального капитала и сделан вывод, что не-
смотря на разногласия в понятии интеллектуального капитала, зарубежные 
ученые идентично оценивают роль и значение этой составляющей в работе, в 
том числе и дипломатической службы. Определено, что человеческий капи-
тал занимает основную часть интеллектуального капитала дипломатической 
службы в Украине. Проведен анализ зарубежного опыта законодательного 
обеспечения работы дипломатической службы в странах Европейского Со-
юза, в частности в Литве и Болгарии. Обосновано, что используя модели и 
подходы зарубежных стран Европейского Союза, в качестве примеров, можно 
построить качественную законодательную базу в Украине, которая будет ка-
саться в частности интеллектуального капитала и его роли в работе диплома-
тической службы. Детально проанализировано нормативно-правовую базу по 
защите интеллектуального капитала в Украине, выделены основные формы 
защиты прав интеллектуального капитала, предоставлено подробную харак-
теристику каждой из данных форм и порядка действий в случае нарушения 
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права на интеллектуальный капитал государственных служащих, в частности 
дипломатических работников Министерства иностранных дел Украины. От-
дельно проиллюстрировано, что количество бюджетных работников дипло-
матической службы не планируется увеличиваться в ближайшие 2 года (до 
2022 года включительно). На основе проведенного анализа и характеристи-
ки интеллектуального капитала дипломатической службы, сделан вывод, что 
Закон Украины “О дипломатической службе” № 7322 требует определенных 
доработок, в частности в него должны быть включены четкие правила, кото-
рые обеспечивают защиту интеллектуальной собственности дипломатиче-
ской службы в Украине, учитывая практику некоторых стран Европейского 
Союза. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, дипломатическая служба 
Украины, Европейский Союз, Министерство иностранных дел Украины, 
защита интеллектуального капитала, интеллектуальный капитал диплома-
тической службы.

PRIORITIES  FOR  THE  DEVELOPMENT  AND  PROTECTION 
INTELLECTUAL  CAPITAL  OF  THE  DIPLOMATIC  SERVICE

Abstract. The article deals with the main aspects related to the characteris-
tics and analysis of the development and protection priorities of the intellectual 
capital of the diplomatic service in Ukraine. The main interpretations of foreign 
scientists regarding the concept of intellectual capital and its main components 
are analyzed, including in the context of the intellectual capital of the diplomatic 
service. An explanation of each component of intellectual capital is given in detail 
and it is concluded that despite the disagreements in the concept of intellectual 
capital, foreign scientists equally assess the role and importance of this component 
in the work, including the diplomatic service. It is determined that human capital 
occupies the bulk of the intellectual capital of the diplomatic service in Ukraine. 
The analysis of foreign experience of legislative support for the work of the diplo-
matic service in the countries of the European Union, in particular in Lithuania 
and Bulgaria. It is substantiated that using the models and approaches of foreign 
countries of the European Union, as examples, it is possible to build a high-quality 
legislative framework in Ukraine, in particular, it will concern intellectual capital 
and its role in the work of the diplomatic service. The regulatory framework for 
the protection of intellectual capital in Ukraine is analyzed in detail, the main 
forms of protection of intellectual capital rights are highlighted, a detailed de-
scription of each of these forms and procedures is provided in case of violation of 
the intellectual capital rights of civil servants, in particular diplomatic employees 
of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. It is separately illustrated that the 
number of budget employees of the diplomatic service is not planned to increase 
in the next 2 years (until 2022 inclusive). Based on the analysis and characteris-
tics of the intellectual capital of the diplomatic service, it was concluded that Law  
№ 7322 “On the diplomatic service” requires certain improvements, in particular, 
the law should include clear rules that ensure the protection of intellectual pro- 
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perty of the diplomatic service in Ukraine, taking into account the practice of 
some countries of the European Union.

Keywords: intellectual capital, diplomatic service of Ukraine, European 
Union, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, protection of intellectual capital, 
intellectual capital of diplomatic service.

Постановка проблеми. Інтелек-
туальний капітал дипломатичної 
служби в Україні є дуже значимим, 
оскільки всі напрацювання, бачення 
та результати роботи дипломатичної 
служби відіграють одну із ключових 
ролей в міжнародній політиці, зокре-
ма міжнародній політиці Європей-
ського Союзу. Механізми захисту ін-
телектуального капіталу відіграють 
значну роль у процесі роботи дипло-
матичної служби. Тому дуже важ-
ливо мати правове підґрунтя такого 
захисту, яке розроблене та ухвалене 
на найвищому, державному рівні. На 
превеликий жаль, Україна не демон-
струє значного покращення у сфері 
захисту прав інтелектуальної власно-
сті, при цьому державні органи пода-
ють поганий приклад у контексті до-
тримання законодавства у цій сфері. 
Саме недотримання законодавства 
збільшує ризики щодо унеможлив-
лення повного захисту інтелектуаль-
ного капіталу дипломатичної служби 
в Україні і саме мінімізація цього ри-
зику є основним пріоритетом розвит-
ку та, власне, захист інтелектуально-
го капіталу дипломатичної служби 
України.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Темі характеристики та 
аналізу основних пріоритетів роз-
витку та захисту інтелектуального 
капіталу дипломатичної служби при-
свячена велика кількість наукових 

публікацій. Значну увагу досліджен-
ню питань, пов’язаних з інтелек-
туальним капіталом, зокрема його 
захистом у дипломатичній службі, 
приділили такі зарубіжні вчені:  
Е. Брукінг, Д. Даффі, К.-Е. Свейбі,  
Л. Мелоун, Л. Едвінссон, Д. Лонг,  
П. Рей, Дж. Гелбрейт та ін. Серед  
вітчизняних науковців дослідженню 
цієї проблематики присвячені робо-
ти таких науковців, як С. М. Ілля-
шенко, Т. Полтавець, С. В. Захарін, 
М. А. Байков, А. А. Казарян, В. П. Се-
миноженко, Л. Г. Мельник, А. А. Чух-
но, В. М. Геєць та ін.

Незважаючи на численні та вагомі 
дослідження, не всі аспекти цієї ак-
туальної теми з’ясовано та достатньо 
обґрунтовано. 

Мета статті. Характеристика та 
аналіз пріоритетів розвитку та захи-
сту інтелектуального капіталу дип- 
ломатичної служби.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Поява поняття інте-
лектуального капіталу практично 
збігається з початком створення та 
розбудови новітньої економіки, де 
основним ресурсом є саме знання, 
здатні створювати інтелектуальний 
капітал. Інтелектуалізація держав-
них органів, зокрема дипломатичної 
служби України, стає дедалі об’єк-
тивнішим процесом розширення 
умов використання інтелектуальних 
можливостей працівників, надаючи 
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праці інтелектуально-інноваційного 
характеру, що в кінцевому підсум-
ку забезпечує виконання завдань 
пришвидшення розвитку та захисту 
інтелектуальної думки.

Незважаючи на відсутність єди-
ної спільної думки про визначення 
елементів інтелектуального капіта-
лу, переважна більшість зарубіжних 
науковців і практиків сходяться на 
тому, що інтелектуальний капітал є 
системою певних складових, сукуп-
ністю взаємозв’язаних та взаємодо-
повнюючих елементів. Зрозуміло, 
що складові інтелектуального капіта-
лу неоднорідні внаслідок неоднорід-
ності самого знання. Незважаючи на 
те, що всі вони породжені людським 
інтелектом, одні з них існують у  
вигляді знань, невіддільних від ін-
дивідуумів, які ними володіють, а 
от інші утворюють, прямо кажучи, 
умови застосування цих знань для 
підвищення продуктивності праці та 
розвитку дипломатичної служби в 
Україні [1]. 

Враховуючи той факт, що знан-
ня є неоднорідними, елементи інте-
лектуального капіталу мають свою 
класифікацію. Наприкінці минулого 
століття К.-Е. Свейбі розробив розга-
луджену структуру інтелектуального 
капіталу, визначивши його — немате-
ріальним активом. Перш за все слід 

відзначити, що автор відносить до 
інтелектуального капіталу три ком-
поненти, а саме [2]:

1) індивідуальну компетентність 
(людський капітал);

2) внутрішню структуру інститу-
ції; 

3) зовнішню структуру інституції. 
Дане дослідження зумовило по-

дальші спроби систематизації чин-
ників та елементів, що створюють 
інтелектуальний капітал. Напри-
клад, переважно всі дослідники по-
годилися зі схемою К.-Е. Свейбі, що 
включає крім людського капіталу, 
також ще і зовнішні та внутрішні  
інтелектуальні чинники інституцій. 
Прикладом може виступати структу-
ра інтелектуального капіталу, запро-
понована Е. Брукінгом та Е. Мотта 
[3]. 

Автори визнають суперечність 
концепції інтелектуального капіталу 
з бухгалтерськими методами, які тра-
диційно використовуються відносно 
розрахунків нематеріальних активів. 
До інтелектуального капіталу інсти-
туцій дослідники відносять ринкові 
активи, активи інтелектуальної влас-
ності та інфраструктури, людський 
капітал (рис. 1).

Активи ринку — це нематеріальні 
активи дипломатичної служби, що 
визначають її положення на ринку 

Рис. 1. структура інтелектуального капіталу компанії (Е. Брукінг, Е. мотта)
    Джерело: [2].

Інтелектуальний капітал дипломатичної служби

Активи 
ринку

Людський 
капітал

Інтелектуальна 
власність

Активи  
інфраструктури
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(Міністерство закордонних справ 
України, різного роду сприятливі 
угоди і контракти).

Активи інтелектуальної власно-
сті визначаються як інтелектуальна 
власність, що належить дипломатич-
ній службі при Міністерстві закор-
донних справ України і захищається 
законом (патенти, закони, авторські 
права).

Активи інфраструктури є інте-
лектуальними активами, які сприя-
ють функціонуванню дипломатичної 
служби при Міністерстві закордон-
них справ України (філософія управ-
ління, корпоративна культура, про-
цеси управління та ін.).

Людські активи (людський капі-
тал) — це використовувані диплома-
тичною службою при Міністерстві 
закордонних справ України знання 
та вміння, які належать службовцям, 
починаючи від рядових аналітиків 
Міністерства закордонних справ 
України, закінчуючи радниками, що 
беруть безпосередню участь у пере-
говорах та власне Міністром закор-
донних справ України [4].

У більш систематизованому ви-
гляді схема інтелектуального капі-
талу дана Л. Едвінссоном та М. Ме-

лоуном. В інтелектуальному капіталі 
вони чітко розмежовують дві головні 
складові: людський капітал і струк-
турний капітал, чітко визначаючи 
при цьому їх зміст (рис. 2).

Перший елемент втілений у са-
мих державних службовцях дипло-
матичної служби при Міністерстві 
закордонних справ України та їх ко-
лективах у вигляді знань, досвіду, на-
вичок, конкурентних властивостей, 
здібностей до нововведень, а також 
у культурі державного управління та 
внутрішніх цінностях. 

Людський капітал, за Л. Едвінс-
соном, — сукупність знань, практич-
них навичок і творчих здібностей 
службовців дипломатичної служби 
при Міністерстві закордонних справ 
України, прикладених до виконання 
поточних задач. Інші його складо- 
ві — культура праці й загальний під-
хід до справи та моральні цінності. 
Людський капітал — це сукупна ве-
личина інвестицій у навчання, здіб-
ності службовця [2]. 

На нашу думку, головною скла-
довою інтелектуального капіталу 
є людський капітал — сукупність 
знань, навичок, умінь та здібностей. 
Саме ця складова інтелектуального 

Рис. 2. структура інтелектуального капіталу (Л. Едвінссон, м. мелоун)
        Джерело: [2].
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капіталу займає найбільшу частку в 
дипломатичній службі при Міністер-
стві закордонних справ України. Ця 
група знань, які мають у своєму роз-
порядженні працівники, може бути 
продемонстрована, але її важко ви-
ділити. Передача таких знань може 
здійснюватися шляхом демонстрації 
або навчання на робочому місці, при 
проведенні зустрічей, переговорів. 
Такі знання важко захистити. Одно-
го разу передавши їх, власник не змо-
же контролювати використання цих 
знань. Людські ресурси — найбільш 
активна і динамічна компонента ін-
телектуальних можливостей, є осно-
вою всіх складових інтелектуального 
капіталу [2]. 

У сучасних умовах неймовірно 
зростає роль високоосвіченої люд-
ської особистості, здатної не тільки 
сприймати раніше накопичене на-
укове знання, але й узагальнювати, 
аналізувати, створювати нові знан-
ня з подальшим їх використанням у 
безпосередній роботі дипломатичної 
служби при Міністерстві закордон-
них справ України.

Дипломатична служба України 
створена за умов пострадянського 
періоду та зберегла деякі чинни-
ки дипломатії, що була до 1990 р., 
особливо, прямолінійність системи 
такого управління; часткове блоку-
вання інформації в обігу і її рівень за-
хисту, який є незадовільним; незна-
чний зв’язок МЗС та дипломатичної 
служби зі службами при державному 
управлінні; а також проблеми фінан-
сів та кадрів. Реформа дипломатич-
ної служби та законодавче регулю-
вання великої кількості запитань, що 
пов’язані з професійною діяльністю 
державних службовців, є особливо 

вагомою та непохитною складовою 
теперішньої державної політики в 
Україні. [5].

Верхована Рада України 5 квітня 
2018 р. прийняла Закон “Про дипло-
матичну службу” № 7322 [6]. За цей 
Закон проголосувало парламентська 
більшість депутатів. Регулювання да-
ного Закону, з точки зору права, від-
бувається на основі правових норм 
Віденської конвенції (1961 р.) про 
дипломатичні зносини, Віденської 
конвенції (1963 р.) про консульські 
зносини, Конституції України та 
інших актів. Закон “Про диплома-
тичну службу” містить 10 розділів, 
перехідних та заключних положень. 
Вагомим недоліком, на нашу думку, 
є саме те, що в ньому не міститься 
обґрунтування щодо розвитку та, 
особливо, захисту інтелектуального 
капіталу дипломатичної служби в 
Україні.

Такі закони беруться за основу в 
переважній більшості країн Європи, 
де відповідно орієнтиром є саме по-
ложення та основні принципи Віден-
ської конвенції 1961 р. Дана конвен-
ція є відкритою для підпису з боку 
всіх держав-учасниць Статуту Між-
народного Суду, всіх держав-членів 
ООН, а також держав, що запрошені 
Генеральною Асамблеєю ООН бути 
учасниками Конвенції. Таких дер-
жав, загалом, є 179. 

У Віденській конвенції чітко про-
писані основні правила поведінки та 
обміну офіційних послів між двома 
країнами. Ця Конвенція може га-
рантувати, що всі дипломати безза-
перечно виконуватимуть обов’язки, 
покладені на них, без будь-яких за-
гроз впливу уряду країни — прийма-
ючої сторони і вважається основою 
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для проведення зовнішніх перегово-
рів та зовнішньої співпраці. Також 
відповідно до Конвенції дипломати 
мають чітко дотримуватися всіх за-
конодавчих норм країни, яка висту-
пає як приймаюча, і у разі, якщо буде 
виявлено певне порушення щодо та-
кого дотримання, можлива негайна 
депортація дипломати з приймаючої 
країни. У тому випадку, якщо в Кон-
венції не вказано відповіді на кон-
кретну дипломатичну проблему, слід 
використовувати основне право [5].

Віденська конвенція займає ва-
гоме місце у дипломатичній службі 
Литви. Посилаючись на Закон Лит-
ви “Про дипломатичну службу” від 
29.12.1998 р. № VIII-1012, дипло-
матична служба є беззаперечною 
складовою всієї державної служби 
країни, яка підпорядковується Пре-
зиденту, Сейму та Уряду Литви. У 
даному Законі мова йде про ство-
рення дипломатичної служби та її 
правове функціонування, про права 
та статус сімей дипломатів та можли-
вість отримання соціальних гарантій 
для них. Фінансуються дипломатич-
ні установи та дипломатичні місії за 
рахунок державного бюджету Литви. 
Персонал консульських, державних 
установ має певний імунітет та бону-
си, що вказані у Віденській конвенції 
про консульські зносини. Відповідно 
до ст. 18 Закону Литви “Про дипло-
матичну службу” є ряд встановлених 
вимог до осіб, які займають та мо-
жуть бути обрані на дипломатичну 
службу. Громадянин, який працює 
дипломатом, повинен бути не стар-
ший 62 років та 6 місяців, але є також 
і виключення, коли особи і старшого 
віку можуть працювати дипломатич-
ними представниками Литви певний 

проміжок часу. Така норма і право 
погоджується Президентом Литви та 
Міністром закордонних справ [5].

Зарахування на службу в Литві 
проходить тільки відповідно до кон-
курсів (конкурсна основа). Особа, 
яка хоче претендувати на посаду, 
обов’язково повинна бути з Литви 
та мати громадянство цієї країни, 
хорошу репутацію, знати та вільно 
спілкуватися на, мінімум, двух іно-
земних мовах, а також мати право 
на отримання державної, секретної 
інформації. Ні одна особа, яка є заді-
яною у корупції, або будь-коли була 
причетна до вчинення кримінально-
го злочину проти своєї країни чи гро-
мадян держави, ніколи не буде мати 
можливість отримати державне міс-
це в дипломатичній службі Литви. 
Для дипломатів є випробувальний 
період, тривалістю 1 рік, хоча да-
ний період може бути зменшений за  
рішенням Міністра закордонних 
справ до 3 місяців у разі, якщо ди-
пломат показує хороші результати 
роботи. Варто зазначити, що дипло-
мати не мають права бути залучені до 
будь-якої роботи протягом часу пе-
ребування на державній службі [7].

Парламент Болгарії, ще у 2007 р. 
погодив подібний Закон, як у Литві. 
У Законі говориться, що дипломати 
обираються за допомогою публічно-
го, відкритого конкурсу. Особи, які є 
переможцями такого конкурсу, авто-
матично зараховуються на державну 
службу, маючи посаду помічника та 
випробувальний період до 18 міся-
ців. Після одного року роботи новий 
працівник повинен успішно пройти 
іспит, за результатами якого отри-
мати вищий дипломатичний ранг — 
аташе. Якщо іспит складений невда-
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ло за першого разу, є можливість 
повторної його здачі через 6 місяців. 
Якщо і з другого разу вказаний іспит 
не був складений успішно — ділові 
відносини з таким державним служ-
бовцем припиняються без додатко-
вих попереджень [5]. 

Щоб стати дипломатичним служ-
бовцем, слід мати наступні якості та 
відповідати вимогам [5]:

1) бути громадянином Болгарії чи 
ЄС;

2) вільно розмовляти мінімум 2 
мовами;

3) мати освіту магістра;
4) бути комп’ютерно грамотним;
5) не мати будь-яких хронічних 

психічних захворюваннь.
Відповідно до ст. 34 дипломатичні 

службовці мають градацію свого ран-
ку, який надається та показує кар’єрні 
заслуги та кар’єрний ріст відповідно 
до самої оцінки виконання праців-
ником своїх державних обов’язків, а 
також професійного досвіду (в роках, 
місяцях) на державній службі. Щоб 
отримати вищий (наступний) дипло-
матичний ранг, слід пройти стажу-
вання на попередньому рангу, яке є 
обов’язковим.

Слід вказати, що дипломати не 
мають права бути залучені до будь-
якої політичної партії чи організації 
протягом часу перебування на дер-
жавній службі [5].

Протягом всієї тривалості періоду 
дипломатичної служби, державний 
службовець має також отримувати 
надбавки чи додаткові премії, які 
нараховуються окремо від заробіт-
ньої плати. Сума надбавок та премій  
залежить від сім’ї службовця та  
його положення чи дипломатичного 
рангу. Дана сума нараховується та  

затверджується з боку Ради Міні-
стрів.

Також, під час служби служ-
бовець може додатково отримати  
компенсацію, що покриває в при-
ймаючій державі оплату за навчання  
його дітей [5].

У законодавстві України слід 
виокремити дві основні форми захи-
сту прав та інтелектуального капіта-
лу [8]:

1) юрисдикційну;
2) неюрисдикційну.
Юрисдикційна форма — є дієвою, 

коли державний службовець надає 
звернення до державних органів чи 
суду щодо отримання захисту від-
носно порушення його прав. Ці ор-
гани, у свою чергу, уповноважені 
вжити всі необхідні заходи, щоб від-
новити порушені права державного 
службовця. У рамках даної форми 
захисту слід також окремо виділити 
судовий і адміністративний порядки 
захисту порушених прав інтелекту-
ального капіталу.

За судовим порядком захист прав 
інтелектуального капіталу та охоро-
нюваних законом інтересів здійсню-
ється судом. Переважна більшість 
таких спорів розглядається місцеви-
ми судами. За згодою учасників, спір 
між ними може бути переданий на 
розгляд третейського суду. Спори, 
які виникають між фізичними осо-
бами, розглядаються місцевими су-
дами. 

Адміністративна форма — це ад-
міністративний порядок їх захисту. 
У даному випадку працівник направ-
ляє звернення до відповідного дер-
жавного органу, зокрема до Держав-
ного департаменту інтелектуального 
капіталу Міністерства освіти і науки 
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України, або до вищого органу від-
повідача, який за необхідністю може 
надати такий захист. 

Неюрисдикційна форма захи-
сту прав інтелектуального (зокре-
ма, людського) капіталу передбачає, 
що державні службовці діють само-
стійсно, без звернень до суду чи від-
повідних компетентних державних 
органів щодо захисту своїх прав інте-
лектуального капіталу. 

Як приклад, може бути відмова 
щодо здійснення певних дій, які не 
вказувалися при укладанні ліцензій-
ного договору, або навіть відмова від 
виконання всіх положень договору 
загалом. 

Визначені засоби щодо самозахи-
сту не мають бути суперечливими до 
законів України та до будь-яких мо-
ральних засад. Більше того, способи 
провести самозахист повинні бути 
ідентичні до законодавчих, правових 
норм, відповідати тим правам, які 
саме були порушені, а також призво-
дити саме до тих наслідків, які вини-
кли як результат такого порушення. 
Яким саме способом здійснювати 
захист, державний службовець виби-
рає самостійно, що і вказує при укла-
данні договору та актів цівільного 
законодавства. 

До юрисдикційної форми захисту 
прав можна віднести [8]:

1) цивільно-правову;
2) кримінально-правову;
3) адміністративно-правову. 
Цивільно-правова форма захисту  

прав інтелектуального капіталу — це, 
насамперед, прававі та матеріальні 
заходи, що несуть примусовий ха-
рактер та передбачені законом. Вони 
покликані допомагати у здійсненні 
визнаннь або відновленні порушених 

прав інтелектуального капіталу, при-
пиненні правопорушення. 

Спори, що пов’язані з порушен-
ням прав інтелектуального капіталу в 
Україні, розглядаються загальними, 
господарськими та адміністратив-
ними судами. Справа в суді порушу-
ється на підставі позовної заяви, яка 
подається в письмовій формі особою, 
права якої порушено. Як правило, 
позови до фізичної особи подаються 
в суд за місцем її проживання, а до 
юридичних осіб — за їхнім місцезна-
ходженням. Загальними цивільно- 
правовими способами захисту прав, 
що поширюються також і на захист 
прав інтелектуальної капіталу, є [8]:

1) обґрунтування прав;
2) обґрунтування правочину не-

дійсним; 
3) блокування дії, що порушує 

права;
4) відновлення порушеного стано-

вища;
5) виконання обов’язку, в т. ч. 

примусово;
6) зміни в правовій формі;
7) припинення правовідношення;
8) відшкодування збитків майно-

вої шкоди;
9) відшкодування немайнової 

шкоди.
Суд може захистити права інте-

лектуального капіталу іншим ци-
вільно-правовим способом, що вста-
новлений договором чи законом. Цей 
перелік доповнений положеннями, 
які стосуються виключно порушення 
прав інтелектуального капіталу. 

Власнику прав інтелектуального 
капіталу надається можливість вибо-
ру способу захисту порушених прав. 
Наприклад, він вправі на власний 
розсуд вимагати або відшкодування 
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заподіяних збитків, або стягнення 
на свою користь доходу, одержаного 
правопорушником внаслідок право-
порушення, або виплати компенса-
ції. Якщо порушено немайнові права 
інтелектуального капіталу, зокрема, 
елементів людського капіталу, то та-
ка моральна шкода відшкодовується 
грішми або в інший спосіб [9]. 

При визначенні розмірів збитків, 
які мають бути відшкодовані особі, 
права інтелектуального капіталу якої 
порушено, а також для відшкоду-
вання моральної шкоди суд зобов’я-
заний виходити із суті правопору-
шення, майнової і моральної шкоди, 
завданої особі, яка є власником прав 
інтелектуального капіталу, а також 
із можливого доходу, який могла б 
одержати ця особа [10]. 

Таким чином, маємо ряд норма-
тивно-правових та законних мож-
ливостей захисту інтелектуального  
капіталу, в тому числі, що стосується 
і набутого інтелектуального капіта- 
лу з боку дипломатичної служби Мі-

ністерства закордонних справ Укра-
їни. 

Слід зауважити, що людський 
ресурс дипломатичної служби Мі-
ністерства закордонних справ Укра-
їни, який, як зазначалося раніше, є 
основоположною складовою інте-
лектуального капіталу, практично 
не змінюється з року в рік, більше 
того, прогнозуються на рівні 2019 р. і  
надалі (рис. 3).

З боку Кабінету Міністрів Украї-
ни проводиться робота щодо проек-
ту “Національної стратегії розвитку 
сфери інтелектуального капіталу в 
Україні терміном до 2020 року”, що в 
найближчій перспективі дасть мож-
ливість підвищувати економічну, 
правову, інституційну та соціальну 
базу до рівня Європейського Союзу 
та дасть змогу повністю використо-
вувати продукти інтелектуального 
капіталу, в тому числі і в роботі ди-
пломатичної служби України [12].

Наявність Нової національної 
стратегії підкреслює прагнення 
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Рис.3. Динаміка зміни чисельності зайнятих дипломатичних 
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Джерело:[11] 

 

З боку Кабінету Міністрів України проводиться робота щодо проекту 

«Національної стратегії розвитку сфери інтелектуального капіталу в Україні 

терміном до 2020 року», що в найближчій перспективі дасть можливість 

підвищувати економічну, правову, інституційну та соціальну базу до рівня 

Європейського Союзу та дозволить повністю використовувати продукти 

інтелектуального капіталу, в тому числі і в роботі дипломатичної служби 

України [12]. 

Рис. 3. Динаміка зміни чисельності зайнятих дипломатичних працівників  
у бюджетних установах

        Джерело: [11].



193

України зміцнити інститут інтелек-
туального капіталу та рухає Україну 
до правового рівня Європейського 
Союзу в рамках даного питання. Ро-
бота над Національною стратегією 
розвитку сфери інтелектуального 
капіталу є безумовним продовжен-
ням всього процесу удосконалення 
цієї сфери інтелектуального капіта-
лу в Україні, що відбувалася в рам-
ках реалізації Концепції розвитку 
державної системи правової охо-
рони інтелектуального капіталу та 
спричинено необхідністю вагомих 
змін, спрямованих на використання 
інтелектуального капіталу як стра-
тегічного ресурсу підвищення кон-
курентоспроможності дипломатії 
України та інтеграції України в Єв-
ропейський Союз.

Висновки. На сьогодні інтелек-
туальний капітал дипломатичної 
служби Міністерства закордонних 
справ України є підґрунтям для якіс-
ної роботи та врешті решт, виступає 
як допомога дипломатичній службі, 
в отриманні необхідного результату 
для України при переговорах, зустрі-
чах, дискусіях. В Україні діяльність 
дипломатичної служби регулюється 
зокрема Законом “Про дипломатич-
ну службу” № 7322. На жаль, цей 
Закон не містить опису та харак-
теристик, які є пріоритетами роз-
витку та захисту інтелектуального, 
зокрема людського капіталу дипло-
матичної служби України. Тим не 
менш, в Україні є потужна норматив-
но-правова база щодо захисту прав 
інтелектуального капіталу, юридич-
ні ресурси якої дають можливість 
державному службовцю захищати 
свої права на людський капітал. Ми 
вважаємо, що одне з першочерго-

вих завдань, при перегляді Закону 
“Про дипломатичну службу” № 7322 
є включення до нього конкретних 
норм і правил захисту інтелектуаль-
ного капіталу дипломатичної служби 
України з різних нормативно-право-
вих документів.

Особливу увагу слід також звер-
нути на практику та досвід із захисту 
інтелектуального капіталу в країнах 
Європейського Союзу. Зокрема це 
стосується Литви та Болгарії. За-
рубіжний досвід доводить, що за-
гальноприйняті міжнародні норми 
імплементовані у національне зако-
нодавство без додаткових усклад-
нень, підтверджують свою ефектив-
ність.
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ШЛЯХИ  УДосКоНАЛЕННЯ  сИстЕмИ   
НАДАННЯ  АДмІНІстРАтИВНИХ  ПосЛУГ  

В  УКРАЇНІ

Анотація. Динамічні зміни в соціально-економічних відносинах, завдан-
ня розвитку конкурентних переваг України в сучасній світовій економіці ви-
магають серйозної модернізації системи надання адміністративних послуг, 
зокрема перетворення її у гнучкий процес, який розвивається та адекватно 
реагує на зміни і запити суспільства. Якість надання адміністративних по-
слуг повинна бути рушійною силою, здатною значно поліпшити якість життя 
громадян.

З урахуванням задекларованого Україною наміру наблизитися до євро-
пейських стандартів, у тому числі у сфері державного управління, великого 
значення набуває наукове осмислення та впорядкування системи надання 
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адміністративних послуг. Переосмислення ролі держави з точки зору впро-
вадження “сервісної моделі” державного управління вимагає удосконалення 
механізмів та технологій функціонування ринку. Орієнтацією для діяльно-
сті органів публічного управління може служити саме концепція “загального 
управління якістю”.

Сучасні соціально-економічні умови ставлять перед центрами надання ад-
міністративних послуг нові цілі й завдання. Тому вони вимушені не лише пе-
реглядати звичні, традиційні методи управління, але й постійно підвищувати 
ефективність своєї діяльності. На сучасному етапі державотворення зрозумі-
ло, що успішна реалізація стратегії розвитку будь-якої країни неможлива без 
підвищення якості надання адміністративних послуг. Одним із ефективних 
інструментів підвищення якості надання адміністративних послуг є впрова-
дження концепції “загального управління якістю” за наданням адміністра-
тивних послуг населенню. 

Таким чином, удосконалення системи надання адміністративних послуг 
є одним із пріоритетних напрямів адміністративної реформи в Україні для 
виходу на новий етап державності. Перетворення в системі публічної влади 
в Україні повинні бути спрямовані на те, щоб кожний громадянин не тільки 
знав, але й мав реальну можливість вимагати той рівень і ту якість послуг, які 
йому зобов’язані надати органи публічної влади.

Ключові слова: адміністративні послуги, якість надання адміністратив-
них послуг, центри надання адміністративних послуг, загальне управління 
якістю, міжнародні стандарти ISO 9000, реформування механізму надання 
адміністративних послуг. 

ПУТИ  УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  СИСТЕМЫ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ  УСЛУГ  В  УКРАИНЕ

Аннотация. Динамические изменения в социально-экономических от-
ношениях, задачи развития конкурентных преимуществ Украины в совре-
менной мировой экономике требуют серьезной модернизации системы пре-
доставления административных услуг, в частности превращение ее в гибкий 
процесс, который развивается и адекватно реагирует на изменения и запросы 
общества. Качество предоставления административных услуг должно быть 
движущей силой, способной значительно улучшить качество жизни граждан.

С учетом задекларированного Украиной намерения приблизиться к ев-
ропейским стандартам, в том числе в сфере государственного управления, 
большое значение приобретает научное осмысление и упорядочение систе-
мы предоставления административных услугах. Переосмысление роли го-
сударства с точки зрения внедрения “сервисной модели” государственного 
управления требует усовершенствования механизмов и технологий функ-
ционирования рынка. Ориентацией для деятельности органов публичного 
управления может служить концепция “всеобщего управления качеством”.

Современные социально-экономические условия ставят перед центра-
ми предоставления административных услуг новые цели и задачи. Поэтому 
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они вынуждены не только пересматривать привычные, традиционные ме-
тоды управления, но и постоянно повышать эффективность своей деятель-
ности. На современном этапе развития государства становится ясным, что 
успешная реализация стратегии развития любой страны невозможно без 
повышения качества предоставления административных услуг. Одним из 
эффективных инструментов повышения качества предоставления админи-
стративных услуг является внедрение концепции “всеобщего управления 
качеством” по предоставлению административных услуг населению.

Таким образом, усовершенствование системы предоставления админист-
ративных услуг является одним из приоритетных направлений администра-
тивной реформы в Украине для выхода на новый этап развития государства. 
Преобразования в системе государственной власти в Украине должны быть 
направлены на то, чтобы каждый гражданин не только знал, но и имел ре-
альную возможность требовать тот уровень и то качество услуг, которые ему 
обязаны предоставить органы публичной власти.

Ключевые слова: административные услуги, качество предоставления 
административных услуг, центры предоставления административных услуг, 
общее управление качеством, международные стандарты ISO 9000, рефор-
мирование механизма предоставления административных услуг.

WAYS  TO  IMPROVE  THE  SYSTEM  OF  PROVISION  
OF  ADMINISTRATIVE  SERVICES  IN  UKRAINE

Abstract. Dynamic changes in socio-economic relations, the task of develop-
ing Ukraine’s competitive advantages in the modern world economy require a se-
rious modernization of the system of provision administrative services, including 
its transformation into a flexible process that develops and responds adequately to 
changes and demands of society. The quality of administrative services should be 
a driving force that can significantly improve the quality of life of citizens.

Given Ukraine’s declared intention to move closer to European standards, in-
cluding in the field of public administration, scientific understanding and stream-
lining of the system of provision administrative services is a great importance. 
Rethinking the role of the state in terms of implementing a “service model” of 
public administration requires improving the mechanisms and technologies of the 
market. The concept of “total quality management” can serve as an orientation for 
the activity of public administration.

Modern socio-economic conditions set new goals and objectives for the centers 
for providing administrative services. Therefore, they forced not only to recon-
sider the usual, traditional management methods, but also to constantly improve 
the efficiency of their activities. At the present stage of state formation, it is clear 
that the successful implementation of the development strategy of any country is 
impossible without improving the quality of administrative services. One of the 
effective tools to improve the quality of administrative services is the introduc-
tion of the concept of “total quality management” for the provision administrative 
services to the population.
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Thus, improving the system of provision administrative services is one of 
the priority areas of administrative reform in Ukraine to enter a new stage of  
statehood. Transformations in the system of state power in Ukraine aimed at 
ensuring that every citizen not only knows but also has a real opportunity to 
demand the level and quality of services that public authorities are obliged to 
provide.

Keywords: administrative services, quality of administrative services, centers 
for providing administrative services, total quality management, international 
standards ISO 9000, reforming the mechanism of providing administrative ser-
vices.

Постановка проблеми. Проблема 
удосконалення системи надання ад-
міністративних послуг на сьогодні є 
однією з найактуальніших у всьому 
світі, і інтерес до неї постійно зростає. 
Це пов’язано з тим, що якість послуг 
визначає пріоритети на ринку, еко-
номічну безпеку держави; багато в 
чому забезпечує сталий розвиток ци-
вілізації, збереження навколишнього 
середовища, здоров’я та добробуту 
людини.

Динамічні зміни в соціально-еко-
номічних відносинах, завдання роз-
витку конкурентних переваг Укра-
їни в сучасній світовій економіці 
вимагають серйозної модернізації 
системи надання адміністративних 
послуг, зокрема перетворення її у 
гнучкий процес, який розвивається 
та адекватно реагує на зміни і запи-
ти суспільства. Якість надання адмі-
ністративних послуг повинна бути 
рушійною силою, здатною значно 
поліпшити якість життя громадян. 

Для України, як і для деяких ін-
ших країн Східної Європи, адміні-
стративні послуги є якісно новою 
формою взаємовідносин між держа-
вою та громадянами. Слід конста-
тувати, що протягом останніх років 

якість та ефективність надання ад-
міністративних послуг на місцях, 
там, де населення безпосередньо 
контактує з державним апаратом, за-
лишається ще незадовільною. Отже, 
підвищення ефективності діяльності 
органів публічної влади, якість вико-
нання ними функцій та надання ад-
міністративних послуг є головними 
принципами реформи державного 
управління. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. У вітчизняній та зару-
біжній науці існує значна кількість 
робіт, присвячених дослідженню 
організації та діяльності центрів 
надання адміністративних послуг. 
Оскільки система надання адміні-
стративних послуг в Україні пере-
буває у стані реформування, тому 
значна кількість робіт науковців 
присвячена проблемам визначен-
ня якості адміністративних послуг:  
В. Баштанник [1], Т. Буренко [2–4], 
Н. Грабар [5], О. Грибко [6], А. Жу-
ковська [7], Т. Калита [8], А. Кірмач 
[9] та ін. Зазначені автори аналізують 
поняття “якість” та “ефективність” 
надання адміністративних послуг, 
систему оцінювання адміністра-
тивних послуг, встановлюють ви- 
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моги до стандартів якості надання 
адміністративних послуг в Україні 
та за кордоном. Незважаючи на це, 
питанням вдосконалення системи 
якості надання адміністративних 
послуг та підвищення їх ефектив-
ності приділяється недостатня увага.  
Таким чином, існує нагальна потре- 
ба у закріпленні концептуальних 
засад подальшого вдосконалення 
функціонування системи адміністра-
тивних послуг до європейських стан-
дартів.

Разом з тим, відсутні системні 
дослідження проблеми теоретичних 
підходів та розроблення практичних 
рекомендацій щодо реформування 
механізму надання адміністративних 
послуг в Україні. 

Мета статті — обґрунтування ос-
новних шляхів удосконалення систе-
ми надання адміністративних послуг 
в Україні через оптимізацію механіз-
мів публічного управління.

Виклад основного матеріалу. В 
умовах сучасного етапу демократи-
зації українського суспільства адмі-
ністративні послуги розглядаються 
як важливий інструмент набуття пу-
блічним управлінням якісно нового 
змісту. Такий зміст виявляє себе не 
тільки в наявності очевидних змін в 
управлінських відносинах, а також у 
реалізації на практиці ідеї сервісної 
держави. 

Національна модель адміністра-
тивних послуг, яку втілено в Законі 
Україні “Про адміністративні по-
слуги”, містить у собі один із суттє-
вих елементів сервісної концепції 
публічного управління, а відтак по-
дальша еволюція цього інституту має 
розглядатися саме як складова бага-
торівневого механізму адаптації дер-

жавно-правового устрою до викликів 
сьогодення з урахуванням суспільно-
го запиту на ефективну та відкриту 
владу. У цьому контексті наукове за-
безпечення надання адміністратив-
них послуг є невід’ємним елементом 
системи загальносоціальних транс- 
формаційних процесів. Зрозуміло, 
що даний процес має не тільки тео-
ретичне значення, а і методологічне, 
яке, у свою чергу, відбивається у нор-
мативно-правових актах, які втілю-
ють у себе саме таке тлумачення по-
слуг. Численні приклади такого роду 
представлені в Європейському Сою-
зі, де свобода з надання та отримання 
послуг розглядається як важливий 
фактор створення єдиного правового 
та економічного простору.

На сьогодні виникла об’єктив-
на потреба у прийнятті норматив-
но-правового документа, спрямо-
ваного на врегулювання питання 
надання адміністративних послуг, 
зокрема Кодексу України щодо на-
дання адміністративних послуг.

У зазначеному Кодексі України 
щодо надання адміністративних по-
слуг слід передбачити:

• по-перше, створення нової дер-
жавної інституції — Національного 
агентства України з питань надан-
ня адміністративних послуг, до ос-
новних функцій якої віднести не 
лише акумуляцію інформації про 
надання адміністративних послуг, 
єдиного суб’єкта надання адміністра-
тивних послуг через свої регіональні 
підрозділи, а й функцію аудиту та 
контролю якості надання адміністра-
тивних послуг. Стратегія надання 
адміністративних послуг повинна 
бути максимально орієнтована на 
споживача і побудована з урахуван-
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ням бізнес-логіки, об’єднаною в одну 
концепцію надання послуг. Тобто всі 
адміністративні послуги можуть на-
даватися регіональними підрозділа-
ми Національного агентства України 
з питань надання адміністративних 
послуг, які є начебто посередниками 
між всіма іншими органами публіч-
ної влади;

• по-друге, передбачити концеп-
туальне значення поняття “адміні-
стративна послуга”, “механізм на-
дання адміністративної послуги”, 
“стандарт якості”, “якість адміністра-
тивної послуги”;

• по-третє, передбачити механізм 
надання адміністративної послуги 
через єдиний центр надання адміні-
стративних послуг — Національне 
агентство України з питань надання 
адміністративних послуг. Зазначене 
агентство не лише акумулює всі бази 
даних з метою надання адміністра-
тивних послуг, а й виступає посеред-
ником між органами публічної влади 
та отримувачем послуги;

• по-четверте, зміна концепції 
системи якості надання адміністра-
тивних послуг населенню. 

З метою оптимізації процесів ме-
ханізму надання адміністративних 
послуг потрібно удосконалити сучас-
ні механізми державного управління, 
зокрема: інституційну спроможність, 
кадровий потенціал; фінансовий ме-
ханізм; нормативно-правовий меха-
нізм (див. рис. 1). 

Ресурсний рівень моделі скла-
дається з нормативно-правового та 
фінансового механізмів, відповідно 
до яких відбувається законодавче 
врегулювання питання надання ад-
міністративних послуг, зокрема Ко-
дексу України щодо надання адмі-

ністративних послуг; регламентація 
та запровадження єдиної концепції 
забезпечення якісних потреб спожи-
вачів адміністративних послуг на ос-
нові використання концепції загаль-
ного управління якістю; формування 
системи надання адміністративних 
послуг через Національне агентство 
України з питань надання адміні-
стративних послуг. Необхідно також 
передбачити кошти на започатку-
вання та організацію Національного 
агентства України з питань надання 
адміністративних послуг та її регіо-
нальних відділень, навчання та під-
вищення кваліфікації відповідних 
фахівців з питань надання адміні-
стративних послуг та закласти бю-
джет на формування єдиного реєстру 
надання адміністративних послуг на-
селенню.

Організаційна складова моделі по-
лягає в об’єднанні нормативно-пра-
вового та інституційного механізмів 
з метою законодавчого закріплення 
та запровадження Національного 
агентства України з питань надання 
адміністративних послуг та Кодексу 
України щодо надання адміністра-
тивних послуг. 

Ресурсна складова моделі поєд-
нує кадровий та фінансовий механіз-
ми, відповідно до яких формується 
кадровий потенціал Національного 
агентства України з питань надання 
адміністративних послуг та її регіо-
нальних відділень та відповідно пе-
редбачаються кошти.  

Комунікаційна складова врахо-
вує інституційний та кадровий ме-
ханізми: формування Національного 
агентства України з питань надання 
адміністративних послуг та її регіо-
нальних відділень з відповідним ква-
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ліфікованим персоналом, організація 
постійного навчання персоналу на 
комунікативних заходах.  

Варто підкреслити, загальне 
управління якістю — це підхід до 
управління організацією, який об’єд-
нує ресурси, методи управління і тех-
нічні засоби в науково обґрунтовану 
систему, мета якої — постійне поліп-
шення діяльності та результатів цієї 
діяльності. Концепція Total Quality 
Management (ТQМ) охоплює всі під-

розділи організації, всі види діяль-
ності і направлена на використання 
матеріальних, технічних і людських 
ресурсів для найбільш ефектив-
ного задоволення потреб клієнтів, 
суспільства і співробітників орга-
нізації. Концепція ТQМ може бути 
використана в організації будь-яко-
го профілю діяльності, і, як показує 
міжнародний досвід, сприяє підви-
щенню якості результатів трудової 
діяльності [10]. 

Рис. 1. теоретична модель вдосконалення механізму надання  
адміністративних послуг (розробка автора)
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Концепція TQM, з одного боку, є 
основою багатьох сучасних систем 
управління послугами. З іншого бо-
ку, багато положень TQM органічно 
включені в ідеологію сучасного поко-
ління міжнародних стандартів ISO. 
Цінність стандартів полягає в тому, 
що вони дають можливість запрова-
дити системний та процесний під-
ходи до управління якістю надання 
адміністративних послуг, з метою за-
безпечення орієнтації управління на 
споживачів адміністративних послуг 
та врахування інтересів усіх зацікав-
лених сторін. Міжнародні стандарти 
ISO 9000 встановлюють єдиний у 
світі визнаний підхід до проектуван-
ня та впровадження систем якості. 

Отже, ISO можуть розглядатися 
як основа для реалізації TQM в ор-
ганізації. При цьому ISO встановлю-
ють певний мінімум вимог, який має 
бути дотриманий для забезпечення 
якості та регулювання відносин між 
ЦНАП і споживачем. Серед принци-
пів загального управлiння якiстю, на 
яких ґрунтується державна полiтика 
у сферi управлiння якiстю, визначені: 

• орiєнтацiя на споживача; 
• провiдна роль керiвництва пiд-

приємств та органiзацiй у вирiшеннi 
питань якостi; 

• залучення працiвникiв пiдпри-
ємств та органiзацiй до процесiв 
управлiння якiстю; 

• процесний пiдхiд до управлiння 
ресурсами i дiяльнiстю пiдприємств 
та органiзацiй; 

• системний пiдхiд до управлiння 
дiяльнiстю пiдприємств та органiза-
цiй;

• постiйне навчання працiвникiв, 
упровадження iнновацiй та вдоско-
налення виробничих процесiв; 

• прийняття управлінських рi-
шень з урахуванням конкретних 
фактiв; 

• розвиток партнерських відно-
син з учасниками процесу [11]. 

Загальне управління якістю в 
системі надання адміністративних 
послуг можна визичити як комплек-
сний підхід до управління ЦНАП, 
націлений на якість, який ґрунтуєть-
ся на участі персоналу в усіх підроз-
ділах і на всіх рівнях організаційної 
структури і направлений на досяг-
нення задоволення вимог клієнта і 
вигоди для членів організації і су-
спільства.

У зв’язку з зазначеним забезпе-
ченням якості надання адміністра-
тивних послуг потрібно організува-
ти діяльність Департаменту аудиту 
та контролю за механізмом надання 
адміністративних послуг у структу-
рі Національного агентства України 
з питань надання адміністративних 
послуг та формування єдиної кон-
цепції забезпечення якісних потреб 
споживачів адміністративних послуг 
на основі використання концепції за-
гального управління якістю.

Отже, метою використання кон-
цепції TQM є реформування та мо-
дернізація центрів надання адміні-
стративних послуг України. Однак 
визначити ефективність від її впрова-
дження досить складно. У той же час 
існують дані, які доводять, що TQM 
впливає на ефективність надання ад-
міністративних послуг [12–15].

Оптимізація системи управління 
якістю потребує відносно невеликих 
витрат при застосуванні концепції 
постійного вдосконалення. Загалом, 
TQM базується на двох основних ме-
ханізмах:
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1) контроль якості, який  підтри-
мує необхідний рівень якості, тобто 
надання інституції чіткої гарантії 
якості послуги;

2) поліпшення якості спрямова-
не на постійне поліпшення якості та 
підвищення рівня гарантій.

Наступним кроком у реалізації 
єдиної концепції забезпечення якіс-
них потреб споживачів АП на основі 
використання концепції загального 
управління якістю є визнання повно-
го регулювання всіх процедур управ-
ління політикою. Тобто, крім того, 
щоб визначити чіткий набір функцій, 
необхідно також суворо регламенту-
вати порядок здійснення цих функ-
цій. Основою для такого регулюван-
ня мають бути принципи з надання 
послуг, зокрема:

• стандарти — встановлення, мо-
ніторинг та публікація чітко визначе-
них стандартів обслуговування, яких 
користувачі можуть очікувати; 

• гласність — надання клієнтам 
повної та точної інформації, в якій 
слід пояснювати прості та доступні 
пояснення процесу надання послуги; 

• консультації — регулярне та 
систематичне вивчення потреб спо-
живачів адміністративних послуг, 
аналіз думок користувачів та їхні 
пріоритети щодо покращення послуг 
та прийняття рішень щодо стандар-
тів надання послуг;

• ввічливість — прояв ввічливості 
до обслуговування клієнтів, надання 
адміністративних послуг у зручній 
для клієнтів формі; 

• скарги — обов’язкове вибачення 
перед клієнтами у випадку відхилен-
ня від стандартів при наданні послуг, 
пояснення причин того, що сталося, і 
швидкий пошук ефективного засобу 

для виправлення недоліків, установ-
ка порядку внесення скарг і незалеж-
них процедур перегляду справ;

• віддача — ефективне і економне 
надання послуг громадськості, об’єк-
тивна перевірка і підтвердження по-
казників у порівнянні зі стандартами.

У цьому контексті слід зверну-
ти увагу на потреби споживачів, які  
мають бути реалізовані в умовах 
впровадження концепції загально-
го управління якістю. Варто наго-
лосити, що якість наданої послуги 
залежить від того, чи задовольняє 
система потреби або перевищує очі-
кування отримувачів послуг (рис. 2). 
Слід підкреслити, що використання 
концепції управління якістю стосов-
но надання адміністративних послуг 
висуває суттєво інші вимоги до тех-
нології оцінювання, ніж традиційні 
концепції управління якістю, зокре-
ма: складанням стратегії, орієнтова-
ної на результат, визначення показ-
ників та оцінок всіх технологічних 
процесів.

Наступним напрямом вдоскона-
лення механізму надання адміністра-
тивних послуг є формування якіс-
ного кадрового потенціалу системи 
надання адміністративних послуг. 
Так, від якості такого потенціалу за-
лежить і ефективність надання ад-
міністративних послуг, їх якість та 
об’єктивність. До основних заходів 
цього механізму слід зазначити на-
ступні:

• формування відповідного по-
тужного кадрового потенціалу з від-
повідною кваліфікацією;

• забезпечення участі громад-
ськості в процесі оцінки якості по-
слуг, що надаються, та прозорості їх 
надання;
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• система організація навчання 
персоналу і підвищення кваліфікації 
на комунікативних заходах тощо.

Важливим напрямом вдоскона-
лення механізму надання адміні-
стративних послуг є забезпечення  
фінансування заходів, спрямова- 
них на реформування механізму 
надання адміністративних послуг. 
Для цього необхыдно передбачити  
кошти: 

• на започаткування та організа-
цію Національного агентства Укра-
їни з питань надання адміністра-
тивних послуг та її регіональних 
відділень;

• на навчання відповідних фахів-
ців з питань надання адміністратив-
них послуг;

• на формування єдиного реєстру 
надання адміністративних послуг на-
селенню.

Рис. 2. Концепція забезпечення якісних потреб споживачів АП на основі 
використання концепції загального управління якістю  

(побудовано автором на основі аналізу [13; 16; 17])
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Крім того, потрібно передбачити 
кошти на формування концепції за-
безпечення якісних потреб спожива-
чів АП на основі використання кон-
цепції загального управління якістю, 
зокрема: підготовки відповідних фа-
хівців з питань якості послуг; форму-
вання відповідних інструментів, які 
б вимірювали якість надання адміні-
стративних послуг; формування ор-
ганізаційних механізмів забезпечен-
ня якості надання адміністративних 
послуг.

Висновки. У результаті проведе-
ного дослідження були обґрунтовані 
основні шляхи удосконалення систе-
ми надання адміністративних послуг 
в Україні: 

• по-перше, інституційна розбу-
дова через запровадження Націо-
нального агентства України з питань 
надання адміністративних послуг та 
формування її регіональних підроз-
ділів; формування комунікаційних 
зв’язків з центрами надання адміні-
стративних послуг та інших органів 
публічної влади, які надають адміні-
стративні послуги; 

• по-друге, забезпечення якісного 
кадрового потенціалу системи надан-
ня адміністративних послуг через: 
формування відповідного потужного 
кадрового потенціалу з відповідною 
кваліфікацією; забезпечення участі 
громадськості в процесі оцінки яко-
сті послуг, що надаються, та прозо-
рості їх надання; система організації 
навчання персоналу і підвищення 
кваліфікації на комунікативних за-
ходах тощо; 

• по-третє, удосконалення норма-
тивно-правового механізму, у тому 
числі: прийняття Кодексу України 
щодо надання адміністративних по-

слуг; регламентація та запроваджен-
ня єдиної концепції забезпечення 
якісних потреб споживачів адміні-
стративних послуг на основі викори-
стання концепції загального управ-
ління якістю; формування системи 
надання адміністративних послуг че-
рез Національне агентство України 
з питань надання адміністративних 
послуг; 

• по-четверте, забезпечення фі-
нансовою спроможністю механізми 
надання адміністративних послуг, 
у тому числі: передбачити кошти 
на започаткування та організацію 
Національного агентства України 
з питань надання адміністративних 
послуг та її регіональних відділень; 
передбачити кошти на навчання від-
повідних фахівців з питань надання 
адміністративних послуг; передба-
чити кошти на формування єдиного 
реєстру надання адміністративних 
послуг населенню.
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оЦІНКА  стАНУ  тА  ЕФЕКтИВНостІ  ПУБЛІЧНоГо 
УПРАВЛІННЯ  тА  АДмІНІстРУВАННЯ  

КомУНІКАтИВНоЇ  ДІЯЛЬНостІ  ГРомАДсЬКоГо 
ЗДоРоВ’Я  В  УКРАЇНІ

Анотація. Наведено оцінку комунікативної діяльності в публічному 
управлінні громадським здоров’ям в Україні. Для оцінювання визначені ета-
пи становлення громадського здоров’я в Україні, вивчені відповідні норма-
тивно-правові акти, офіційні вебсайти, надано аналіз розбудови комуніка-
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тивної діяльності громадського здоров’я на різних етапах розвитку. Вивчені 
основні показники, які можуть бути індикаторами успішності комунікатив-
ної діяльності в країні. До таких показників віднесено: фактичні показни-
ки здоров’я (кількість інсультів, інфарктів, відмова від шкідливих звичок), 
комунікативні компоненти, прийняті населенням (виявлення інсульту не 
медичними працівниками, вуличні реанімації, використання засобів індиві-
дуального захисту, вакцинація) та комунікативні (комунікативні компанії 
запам’ятовуються населенням, рівень довіри до відправника інформації). 
Вивчено фактичні показники, та наведено тенденції до змін цих показників 
за останні п’ять років. Зроблено якісну та кількісну оцінку на основі об’єк-
тивних показників комунікативних компаній та показників здоров’я нації. 
Визначено, що в Україні тільки починається розбудова інституції громад-
ського здоров’я. Нормативно-правові акти (НПА) недостатні, а стратегія 
комунікативної діяльності не сформована. Серед комунікативних компаній 
найбільшу ефективність мала комунікативна діяльність, розроблена за під-
тримки міжнародних партнерів (ВІЛ, Туберкульоз), та ті, які мають потужні 
світові тренди (тютюнопаління), однак результати цих компаній також важ-
ко вважати задовільними. Визначено, що більшість комунікативних компа-
ній спрямовані на ситуаційну проблему (спалах інфекційних захворювань, 
вакцинація тощо), при чому повністю відсутня довгострокова комунікацій-
на стратегія.

Також визначено, що деякі важливі питання громадського здоров’я не бу-
ли включені та не розглядаються на державному рівні (ожиріння, позалікар-
няні реанімації тощо).

Ключові слова: публічне адміністрування, охорона здоров’я, комуніка-
тивна діяльність, комунікативні технології, комунікації в охороні здоров’я, 
комунікації в громадському здоров’ї, громадське здоров’я.

ОЦЕНКА  СОСТОЯНИЯ  И  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПУБЛИЧНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  И  АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ  В  УКРАИНЕ

Аннотация. Приведена оценка коммуникативной деятельности в публич-
ном управлении общественным здоровьем в Украине. Для оценки определе-
ны этапы становления общественного здоровья в Украине, изучены соответ-
вующие нормативно-правовые акты, официальные вебсайты организаций, 
ответвенных за общественное здоровье, дан анализ становления коммуни-
кативной деятельности общественного здоровья на различных этапах раз-
вития. Изучены основные показатели, которые могут быть индикаторами 
успешности коммуникативной деятельности в стране. К таким показателям 
отнесены: фактические показатели здоровья (количество инсультов, инфар-
ктов, отказ от вредных привычек), коммуникативные компоненты, приняты 
населением (выявление инсульта не медицинскими работниками, уличные 
реанимации, использование средств индивидуальной защиты, вакцинация) 
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и коммуникативные (коммуникативные компании, которые запоминаются 
населением, уровень доверия к отправителю информации). Изучены фак-
тические показатели и приведены тенденции изменений этих показателей 
за последние пять лет. Сделано качественную и количественную оценку на 
основе объективных показателей коммуникативных компаний и показате-
лей здоровья нации. Определено, что в Украине только начинается разви-
тие института общественного здоровья. Нормативно-правовые акты (НПА) 
недостаточны, а стратегия коммуникативной деятельности не сформирова-
на. Среди коммуникативных компаний наибольшую эффективность имела 
коммуникативная деятельность, разработана при поддержке международ-
ных партнеров (ВИЧ, туберкулез), и те, которые имеют мощные мировые 
тренды (курение), однако результаты этих коммуникационных компаний 
тоже сложно считать удовлетворительными. Определено, что большинст-
во коммуникационных компаний направлены на ситуационную проблему 
(вспышка инфекционных заболеваний, вакцинация), при этом долгосроч-
ная коммуникационная стратегия отсутствовала.

Также определено, что некоторые важные вопросы общественного здо-
ровья не были включены и не рассматриваются на государственном уровне 
(ожирение, внебольничные реанимации и т. д.).

Ключевые слова: публичное администрирование, здравоохранение, ком-
муникативная деятельность, коммуникативные технологии, коммуникации 
в здравоохранении, коммуникации в общественном здоровье, общественное 
здоровье.

ASSESSMENT  OF  THE  STATE  AND  EFFICIENCY   
OF  THE  PUBLIC MANAGEMENT  AND  ADMINISTRATION   

OF  THE  COMMUNICATION  ACTIVITY  OF  PUBLIC  HEALTH   
IN  UKRAINE

Abstract. An assessment of communication activity in the public manage-
ment of public health in Ukraine is given. To assess the stages of formation of 
public health in Ukraine, the relevant normative legal acts, official websites, ana- 
lysis of the development of communication activities of public health at different 
stages of development are defined. The main indicators that can be indicators 
of the success of communication activities in the country are studied. Such in-
dicators include: actual health indicators (number of strokes, heart attacks, the 
abandonment of bad habits), communication components accepted by the popu-
lation (detection of stroke by non-medical workers, street resuscitation, use of 
personal protective equipment, vaccination) and communication (communica-
tion companies are remembered by the population, the level of trust in the sender 
of information). The actual indicators are studied, and the tendencies to changes 
of these indicators for the last five years are given. A qualitative and quantita-
tive assessment was made on the basis of objective indicators of communication 
companies and indicators of the nation’s health. It has been determined that the 
development of the public health institution is just beginning in Ukraine. Norma-
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tive legal acts (NLA) are insufficient, and the strategy of communication activ-
ity is not formed. Among communication companies, communication activities 
developed with the support of international partners (HIV, Tuberculosis) and 
those with strong global trends (smoking) were the most effective, but the results 
of these companies are also difficult to consider satisfactory. It is also determined 
that most communication companies focus on the situational problem (outbreak 
of infectious diseases, vaccination, etc.) and there is no long-term communication 
strategy.

It is also determined that some important public health issues have not been 
included and are not addressed at the state level (obesity, outpatient intensive 
care, etc.).

Keywords: public administration, healthcare, communication activities, com-
munication technologies, healthcare communications, public health communica-
tions, public health.

Постановка проблеми. Сьогодні, 
в українській медичній галузі можна 
спостерігати досить бурхливий роз-
виток нового напряму — громадське 
здоров’я (Рublic health). Відповід-
но до визначення Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я (ВООЗ), 
громадське здоров’я виступає се-
ред ключових компонентів системи 
охорони здоров’я, яка функціонує 
належним чином. Серед головних 
завдань громадського здоров’я в 
першу чергу визначено покращення 
стану здоров’я кожного громадянина 
та популяції в цілому, профілактика 
захворювань, збільшення тривалості 
життя та подовження активного пе-
ріоду шляхом організованих зусиль 
суспільства [1]. 

Світовий досвід вказує, що в ко-
мунікативній діяльності громадсько-
го здоров’я основною повинна стати 
розробка політик і стратегій, спря-
мованих на профілактику хвороб, 
протиепідемічні заходи, охорону та 
промоцію здоров’я. Для успішного 
впровадження такої моделі уряд по-

винен вести комунікації з широким 
колом стейкхолдерів. Така позиція 
цілком відповідає системному підхо-
ду [2; 3].

Не дивлячись на те, що оцінка ко-
мунікативної діяльності досить важ-
лива для розуміння стану громад-
ського здоров’я, визначити ключові 
компоненти для оцінки дуже склад-
но. 

Україна розпочала розбудову 
громадського здоров’я менше де-
сяти років тому і сьогодні в системі 
все ще спостерігається “первісний  
хаос”, отже, важливо із самого почат-
ку зрозуміти рівень та якість наявної 
комунікаційної діяльності та зроби-
ти необхідні кроки для стратегічної 
розбудови цього вкрай важливого 
напряму, враховуючи ролі усіх заці-
кавлених сторін.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Для українського науково-
го простору термін “громадське здо-
ров’я” (Public health) досить новий  
та має багато різних трактувань, од-
нак у більшості випадків він відобра-
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жає якісно новий підхід до розвитку 
сфери охорони здоров’я. Серед ві-
тчизняних наукових розробок по-
гляд на трактування терміна та на 
роль громадського здоров’я (Public 
health) висвітлені в роботах І. С. Ми-
ронюка, Г. О. Слабкого, О. О. Кюкало 
[4; 5]. 

Серед важливих робіт, в яких ви-
вчається громадське здоров’я, слід 
зазначити М. М. Белінську, яка даю-
чи оцінку впливу публічного управ-
ління на розвиток громадського 
здоров’я в Україні, торкається ви-
ключно питань економіки та добро-
буту, і водночас, не розглядаючи ко-
мунікативної складової. Відповідно 
не проводиться оцінка ефективності 
розвитку цієї галузі в Україні [6].

У роботах Т. А. Занфірової та  
Я. Ф. Радиша визначенна багато- 
компонентність сфери громадського 
здоров’я, однак не відображено такі 
важливі складові, як публічна та ко-
мунікативна, відповідно і немає оцін-
ки успішності або ефективності [7]. 

К. О. Булавіновою, О. З. Децик та  
З. О. Цихонь надано ретельний ана-
ліз ролі комунікативних стратегій, 
розглянута етапність розвитку та ви-
значені деякі важливі точки розвит-
ку комунікативної діяльності сфери 
громадського здоров’я в Україні, од-
нак не проведено оцінки якості кому-
нікативної діяльності [8]. 

Мета статті. Вивчити модель 
комунікативної діяльності у сфе-
рі громадського здоров’я в Україні, 
яка існує на даний час. Визначити 
об’єктивні критерії оцінки, засновані 
на доказах, та провести оцінку кому-
нікативної моделі, яка є наявною в 
Україні. На основі аналізу резуль-
татів запропоновати шляхи покра-

щення моделі публічного управління 
та адміністрування комунікативної 
діяльності громадського здоров’я в 
Україні. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Насамперед, оцінку 
комунікативної діяльності доціль-
но розглядати, виходячи з чіткого 
визначення моделі такої діяльності, 
притаманній нашій країні. У сучас-
ній науковій літературі досі не існує 
узагальненого визначення поняття 
“модель”, однак частіше під термі-
ном “модель” розуміють систему або 
лінії побудови взаємодії за допомо-
гою спілкування, діалогу, інформу-
вання або обміну адміністративною 
інформацією [2]. У різних країнах 
застосовують або адміністративну 
лінійно-функціональну модель по-
будови комунікації, спрямовану на 
обмін інформацією в системі адмі-
ністративних відносин. Така модель 
передбачає лише інформування гро-
мадськості про ситуацію. Відповідно 
до моделі очікується, що громадяни 
мають все зрозуміти і поводитись ви-
значеним чином. Майже протележну 
модель використовують більшість 
демократичних країн — вербалізація 
нового публічного менеджменту та 
гарного, або належного менеджмен-
ту, в основі яких лежить перенесення 
всієї відповідальності за результати 
комунікації на цільову групу, якою 
виступає громадськість. Ця модель 
ґрунтується на ідеї активної участі 
населення у вирішенні всіх проблем 
держави. У цій моделі громадськість 
виступає вже не об’єктом інформу-
вання, а повноправним суб’єктом 
комунікативної діяльності та бере на 
себе відповідальність за власне здо-
ров’я. 
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В Україні розвиток громадського 
здоров’я знаходиться на ранніх стаді-
ях, однак вже чітко можна визначити 
три основні етапи.

Перший етап розвитку — розбу-
дова вертикалі управління систе-
ми громадського здоров’я в Україні 
розпочався при приєднанні України 
як члена ООН та підписанта угоди 
про асоціацію між Україною та Єв-
ропейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергети-
ки, до реалізації Цілей сталого роз-
витку через розробку відповідних 
національних стратегічних завдань. 
Цей документ у Главі 22 визначав 
зобов’язання України щодо впрова-
дження заходів для захисту здоров’я 
людини як передумови сталого роз-
витку й економічного зростання.

Була створена інституція для ко-
ординації всіх залученних акторів 
цього процесу (системи охорони здо-
ров’я, інших міністерств та відомств, 
органів місцевого самоврядування, 
громадських та пацієнтских орга-
нізацій, та самих громадян) — Дер-
жавна установа “Центр громадського 
здоров’я МОЗ України” (ДУ “ЦГЗ 
МОЗ України”). У листопаді 2016 р. 
Кабінет Міністрів України схвалив 
Концепцію розвитку системи гро-
мадського здоров’я, а в 2017 р. Розпо-
рядженням КМУ було затверджено 
план заходів щодо реалізації Концеп-
ції розвитку системи громадського 
здоров’я. 

На другому етапі формуван-
ня комунікативної діяльності була 
представлена реформа системи гро-
мадського здоров’я для всіх рівнів — 
національного, регіонального та міс-
цевого. Важливим питанням були 
комунікації директорату громадсько-

го здоров’я та ЦГЗ з іншими міністер-
ствами. Для впровадження політики 
та відповідної комунікації були ство-
рені регіональні ЦГЗ, які об’єднали 
Центри медичної статистики, Цен-
три здоров’я, Центри моніторингу та 
оцінки виконання програмних захо-
дів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 
та туберкульозу (Центр МіО), лабо-
раторні центри МОЗ [9]. 

Слід зазначити, що а ні в наве-
деній стратегії, а ні в подальшому 
не було визначено чітких критеріїв 
та індикаторів ефективності як ко-
мунікативної діяльності, так і в ці-
лому діяльності регіональних ЦГЗ. 
Як можна спостерігати, їх комуніка-
тивна діяльність спрямована або на 
ситуативну проблему (вакцінація, 
спалах інфекційних захворювань), 
або торкаючись значущих питань 
здоров’я (ВІЛ, вживання алкоголю, 
профілактика онкологічних захво-
рювань) не враховує державні та 
місцеві програми інших установ, що 
існують паралельно.

На третьому етапі нарешті було 
поставлено питання недостатньої 
кількості фахівців у галузі та під-
готовки медичних фахівців стосов-
но комунікативної діяльності що-
до проблем громадського здоров’я. 
Важливим кроком стало створення 
бакалаврської програми по “громад-
ському здоров’ю”, що втілюються 
як на новостворених кафедрах гро-
мадського здоров’я (Ужгородський 
національний університет, НМАПО 
ім. П. Л. Щупика тощо), так і на  
кафедрах соціальної медицини, ор-
ганізації охорони здоров’я та медич-
ного правознавства (Івано-Фран-
ківський національний медичний 
університет). А також розширення 
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магістерських програм для забезпе-
чення потреб у здобутті комуніка-
ційних та загальних компетенцій в 
громадському здоров’ї керівників 
закладів охорони здоров’я. Створе-
ні освітні програми за спеціальніс-
тю “громадське здоров’я”. Також на 
третьому етапі відмічена висока ак-
тивізація різних тренінгів та шкіл з 
комунікації, пов’язаної з питаннями 
громадського здоров’я. Або як зазна-
чає К. О. Булавінова, в Україні ця  
робота проводиться на волонтер-
ських засадах, приватними тренінго-
вими центрами або за кошти міжна-
родних організацій та жодним чином 
не пов’язана із системним баченням 
державної стратегії щодо комуніка-
тивної діяльності громадського здо-
ров’я [8]. 

У науковій літературі методи та 
підходи оцінки комунікативної ді-
яльності спрямовані виключно на 
комунікативну діяльність у комер-
ційній сфері. У більшості публікацій 
визначають дві групи параметрів, 
що дають змогу оцінити зростання 
продажів та вплив їх на особистість. 
Однак такий підхід не є задовільним 
для оцінювання ефективності кому-
нікаційної діяльності в громадсько-
му здоров’ї. Адже необхідно вико-
ристовувати об’єктивні показники, 
які виходять із цілей та напрямів гро-
мадського здоров’я загалом [10; 11].

Отже, доцільно вивчати показни-
ки, які вказують як на поліпшення 
здоров’я громади в цілому, так і на 
результати самих комунікативних 
компаній: фактичні показники здо-
ров’я (кількість інсультів, інфарктів, 
відмова від шкідливих звичок), ко-
мунікативні компоненти, прийняті 
населенням (виявлення інсульту не 

медичними працівниками, вуличні 
реанімації, використання засобів ін-
дивідуального захисту, вакцинація) 
та комунікативні (комунікативні 
компанії запам’ятовуються населен-
ням, рівень довіри до відправника 
інформації).

Виходячи з аналізу офіційного 
сайту ДУ “ЦГЗ МОЗ України” (www.
phc.org.ua), можна зазначити, що 
інституція у співпраці з міжнарод-
ними партнерами реалізує чисельні 
проєкти, спрямовані в першу чергу 
на протидію ВІЛ-інфекції/СНІДу, 
туберкульозу. Серед проєктів зазна-
чено: Посилення спроможності ліку-
вання ВІЛ/СНІД в Україні в рамках 
Надзвичайної ініціативи Президента 
США з надання допомоги у боротьбі 
з ВІЛ/СНІД (PEPFAR); Підтримка 
системи епідеміологічного нагляду 
за ВІЛ і системи управління/поліп-
шення якості лабораторій Міністер-
ства охорони здоров’я України, по-
кращення використання стратегічної 
інформації та pозбудова потенціалу 
громадської охорони здоров’я в рам-
ках Надзвичайної ініціативи Пре-
зидента США з надання допомоги 
у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR); 
Прискорення прогресу України в 
забезпеченні сталої відповіді сфери 
охорони здоров’я на туберкульоз і 
ВІЛ-інфекцію; Надання підтримки 
Україні в розвитку сучасної системи 
громадського здоров’я; FHI Співпра-
ця з Україною у сфері охорони здо-
ров’я; Посилення реалізації Рамкової 
конвенції ВООЗ із боротьби проти 
тютюну в Україні.

У межах цих проектів визначено 
поодинокі комунікативні складові: 
оптимізація та адвокація антіретрові-
русної терапії (АРТ), удосконалення 
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інформаційних систем з імунізації, 
підвищення обізнаності регіональ-
них ЗМІ у темі контролю над тютю-
ном. У той же час жоден з проектів не 
містить багаторівневої національної 
стратегії комунікаційної діяльності. 
Крім того, багато питань громадьс-
кого здоров’я, які в усьому світі ви-
ступають індикаторами (ожиріння, 
інсульт, інфаркт, психічне здоров’я), 
не знайшли відображення на офіцій-
ному сайті ДУ “ЦГЗ МОЗ України”.

Що стосується регіональних під-
розділів, то серед цілій та місій ви-
значена освітня діяльність і соціаль-
на комунікація, адаптовані до потреб 
конкретних соціально-економічних 
груп і покликані сприяти оздоров-
ленню способу життя і поведінки 
населення, навколишнього середо-
вища [12]. При цьому самі центри в  
Інтернеті представлені слабо, багато 
з них не мають навіть відокремленого 
від Департаменту охорони здоров’я 
веб-сайту. Що стосується комуніка-
тивних інструментів, здебільшого 
використовують соціальні мережі, 
найчастіше Facebook, матеріали на 
сторінках розташовані хаотично та 
фрагментарно, здебільшого власний 
контент відсутній. Одеський об-
ласний ЦГЗ випускає електронний 
журнал “Медичний простір”, випус-
ки якого розташовані на їх власно-
му сайті (https://healthcenter.od.ua/
online/zhurnal-medychnyj-prostir/). 
Сам по собі журнал виступає більше 
в якості інформаційного бюлетеню. 

Найширше в Україні представле-
на комунікативна діяльність щодо 
поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу і 
факторів, які сприяють її розвитку. 
Слід зазначити, що в Україні досить 
досконало представлені усі теми, 

пов’язані з поширеністю ВІЛ-інфек-
ції/СНІДу — від профілактики до 
адвокації АРТ та запобіганню стиг-
матизації цих верств населення. У 
межах публічного управління при-
йнято ряд нормативно-правових 
актів (НПА) (Закон України “Про 
протидію поширенню хвороб, зумов-
лених вірусом імунодефіциту люди-
ни (ВІЛ), та правовий і соціальний 
захист людей, які живуть з ВІЛ”, Роз-
порядження КМУ “Про схвалення 
Стратегії забезпечення сталої відпо-
віді на епідемії туберкульозу, в тому 
числі хіміорезистентного, та ВІЛ-ін-
фекції/СНІДу на період до 2020 року 
та затвердження плану заходів щодо 
її реалізації”, накази МОЗ “Про вне-
сення змін до Переліку захворювань, 
за наявності яких особа не може бути 
усиновлювачем”, “Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо на-
дання правової допомоги жінкам із 
вразливих соціальних груп”, “Про за-
твердження Порядку надання послуг 
з профілактики ВІЛ серед представ-
ників груп підвищеного ризику щодо 
інфікування ВІЛ”, Про затверджен-
ня Змін до Типового положення про 
кабінет “Довіра”) внесення до Про-
грами медичних гарантій: лікування 
пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, та визна-
чення, що АРТ препарати в Україні 
є доступними для кожної людини з 
ВІЛ-інфекцією та надаються також 
безоплатно. 

Відповідно до зазначених НПА 
розроблено стратегію, яка включає 
і комунікативну діяльність громад-
ського здоров’я щодо основних на-
прямів: профілкатика ВІЛ/СНІДу 
серед населення України, викори-
стання засобів індивідуального за-
хисту, особливо серед підлітків та 
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соціально невідповідальних верств 
населення, тестування на ВІЛ-інфек-
цію, адвокацію АРТ-терапії, запобі-
гання стигматизації людей, які жи-
вуть з ВІЛ (ЛЖВ).

За останні роки проведені числені 
комунікативні кампанії, спрямовані 
на профілкатику, запобігання, вияв-
лення ВІЛ/СНІДу, адвокації АРТ та 
запобігання стигматизації ЛЖВ, за 
участю ДУ “ЦГЗ МОЗ України”, ре-
гіональних центрів ЦГЗ, Міжнарод-
них організацій (ВООЗ, UNICEF, 
USAID та ін.) та ГО (“100 % життя”, 
“Альянс громадського здоров’я”, БО 
“Позитивні жінки”, ХМГО “21 сто-
ліття” тощо). 

За оцінкою ВООЗ, Україна є ре-
гіоном з високим рівнем поширення 
ВІЛ-інфекції. Відповідно до даних 
ДУ “ЦГЗ МОЗ України” та оцінкою 
UNAIDS, кількість ЛЖВ в Україні 
досягає 240 тис. осіб. Лише кожна 
друга ВІЛ-позитивна людина знає 
про свій статус і звертається по ме-
дичну допомогу. У той же час за 
твердженням М. О. Андрущак та спі-
вавторів, 75 % ВІЛ-позитивних лю-
дей у світі знали про свій ВІЛ статус  
(70 % на початку 2017 р.); 79 % тих, 
хто знав про свій ВІЛ-статус, отри-
мували лікування, 81 % тих, хто от-
римував АРТ, досягли невизначено-
го рівня вірусного навантаження на 
ВІЛ у крові [13]. Станом на 1 травня 
2019 р. на обліку в Україні перебу-
ває 143 766 ЛЖВ [14], зберігається 
негативна тенденція до пізнього ви-
явлення ВІЛ, який діагностується у 
більше, ніж половини осіб у 3- та 4-й 
клінічних стадіях [15].

Аналізуючи ситуацію щодо не-
гативної тенденції в протидії ВІЛ в 
Україні, Є. М. Шапка зазначає, що 

держава проводить виключно полі-
тику щодо адвокації АРТ, не при-
діляючи уваги іншим аспектам, на-
правленим на зменшення кількості 
інфікування ВІЛ в Україні [16], що 
на думку А. Горпинич, незважаючи 
на велику увагу, направленої на пи-
тання дискримінації та стигми ВІЛ 
позитивних осіб, ці явища залиша-
ються широко розповсюдженими 
серед нашого суспільства [17], а  
В. В. Огоренко та О. М. Гненна  
вказують на нетолерантне ставлення 
до ЛЖВ, навіть у 17,7 % студентів VI 
курсу медичних університетів [18]. 

Вивчаючи фактичні показники 
здоров’я, доцільно зосередитись на 
тих, які виступають основними фак-
торами смерті та інвалідізації, та на 
які найбільше впливає комунікація 
громадського здоров’я: ожиріння, 
стан допомоги при інсультах, захво-
рюваннях системи кровообігу, відмо-
ва від шкідливих звичок.

Україна посідає 14 місце серед єв-
ропейських країн за кількістю людей 
з ожирінням (на ожиріння страж-
дає 22,1 % населення). Для порів-
няння, у Великобританії цей показ-
ник становить 28,4 % для жінок та  
26,2 % для чоловіків, і є найгіршим у 
Європі [19]. Не дивлячись на те, що 
зараз спостерігається світовий тренд 
щодо подолання ожиріння, а кому-
нікації з цього приводу проводяться 
як медичними, так і не медичними 
фахівцями (фітнес-інструкторами, 
інфлюенсерами, інстаграм-моделя-
ми), в Україні не існує широких ко-
мунікативних компаній щодо цієї 
проблеми. Єдиним заходом, направ-
леним на громадськість, є розробле-
на МОЗ в співпраці з “Асоціацією 
дієтологів України” тарілка здорово-
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го харчування українця [20]. Однак  
і ця ініциатива не знайшла широко-
го відображення в інформаційному  
полі. 

Що стосується дитячого ожи-
ріння, то відповідно до даних Дер-
жавного закладу “Центр медичної 
статистики МОЗ” показник поши-
реності ожиріння серед дитячого на-
селення України значно нижчий по-
рівняно з країнами Європи (http://
medstat.gov.ua/ukr/statdan.html). 
Однак на думку І. Е. Заболотна та 
Л. В. Ященко, це пов’язано не з кра-
щим станом громадського здоров’я 
та профілактичної медицини, а з 
тим, що вивчення та статистичний 
аналіз поширеності надмірної маси 
тіла серед дитячого населення Укра-
їни не проводиться [21]. На думку  
К. Г. Помогайбо, пацієнти дитячо-
го віку вперше звертаються за ме-
дичною допомогою з приводу скарг, 
пов’язаних з розвитком ускладнень 
ожиріння [22]. Ще одним важли-
вим показником є те, що за даними  
ВООЗ у 2001 р. в Україні кількість 
дітей із зайвою вагою була 14,4 %. 
Це вказує, що система профілактики 
ожиріння у дітей має ряд недоліків в 
організації, процесі та результатах: 
недотримання лікарями первинної 
ланки надання медичної допомоги 
дитячому населенню, нехтуванням 
чинних протоколів, відсутністю та 
фрагментарністю нормативно-пра-
вової бази, відсутністю узгодженості 
між нормативними документами Мі-
ністерства охорони здоров’я та від-
сутністю документів, які визначають 
стратегію комунікативної діяльності 
в цьому питанні. 

У більшості країн світу основни-
ми викликами громадського здоров’я 

стали неінфекційні захворювання, 
що призводять до інвалідізації та 
смерті: травми, інсульти, інфаркти. 
За офіційною статистикою, в Україні 
цереброваскулярні захворювання є 
другими серед усіх причин смертно-
сті (100000–110000 смертей, близько 
14 % усіх померлих). Однак слід за-
значити, що частота смертей від цих 
захворювань більшою мірою обумов-
лена якістю та доступністю спеціалі-
зованої медичної допомоги. Отже не 
може виступати чітким показником 
ефективності громадського здоров’я, 
а скоріше вказує на ефективність, чи 
не ефективність системи охорони 
здоров’я в цілому. 

Досить показовим щодо оцінки 
результативності комунікаційної ді-
яльності громадського здоров’я ви-
ступає інсульт. 

Адже це захворювання має чіт-
кі фактори ризику: високий артері-
альний тиск, малорухливий спосіб 
життя, наявність шкідливих звичок 
(куріння і надмірне вживання алко-
голю), високий рівень холестерину в 
крові, ожиріння і діабет, на які можна 
впливати через комунікаційну діяль-
ність, спрямовану на зміну способу 
життя. 

Крім того дуже важливим що-
до інвалідізації є раннє виявлення 
інсульту та відповідне лікування. 
Щодо раннього виявлення інсуль-
ту в Сполучених Шататх Америки 
та в країнах Європейського Союзу 
проводяться інформаційно-кому-
нікативні програми, направлені на 
раннє виявлення інсульту не медич-
ними працівниками. Лозунгом цих 
програм виступає — “Мозок це час”. 
За рахунок раннього виявлення ін-
сульту та доступності кваліфікованої 
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медичної допомоги в країнах Європи 
та в США до 80 % тих, хто переніс  
інсульт, повертається до нормально-
го способу життя. 

Щороку стається 100000–110000 
інсультів (понад третина з них — у 
людей працездатного віку), а за да-
ними Української асоціації бороть-
би з інсультом реальна цифра сягає  
150000. 30–40 % хворих на інсульт 
помирають упродовж перших 30 днів 
і до 50 % — протягом року від почат-
ку захворювання; 20–40 % хворих, 
що вижили, стають залежними від 
сторонньої допомоги (12,5 % пер-
винної інвалідності) і лише близько 
10 % повертаються до повноцінного 
життя [23]. Дослідження, проведене 
в південному регіоні показало, що до 
2015 р. 25–30 % серед усіх викликів 
екстреної медичної допомоги з при-
воду інсульту хворі відмовлялися 
від госпіталізації. Причини відмови 
здебільшого були пов’язані з пога-
ною інформованостью хворого та 
його родичів щодо сучасних стан-
дартів лікуватися інсульту (13,5 %), 
та наявністю серед родичів лікарів 
або середніх медичних працівників  
(11,7 %), браком коштів (18,9 %), 
сімейними обставинами (6,3 %), за-
гальним тяжким станом хворого  
(4,5 %). За останні два роки кількість 
відмов від госпіталізації за наявно-
сті інсульту зменшилася у 2,5 раза, 
також зросла на 36,3 % кількість па-
цієнтів, яких доставили до лікарні в 
рамках терапевтичного вікна [24].

Однак позитивні зміни скоріш 
пов’язані з покращенням доступно-
сті допомоги при інсульті та комуні-
каціями, які проводить Національна 
служба здоров’я України (НСЗУ). З 
2020 р. лікування гострого мозкового 

інсульту включено як пріоритет до 
Програми медичних гарантій. Відпо-
відно НСЗУ, як відправник інформа-
ції, проводить постійні комунікаційні 
кампанії щодо доступності та безоп-
латності такої допомоги [25]. Водно-
час комунікації, які стосуються суто 
громадського здоров’я при інсуль-
ті (вміння впізнати ознаки інсуль-
ту, допомога хворим у реабілітації, 
створення доступного середовища) 
в Україні проводяться громадськи-
ми організаціями (ГО “Українська 
асоціація боротьби з інсультом”, ГО 
“Південноукраїнська регіональна 
асоціація ангіоневрології”) та між-
народними організаціями Європей-
ська організація інсульту (European 
Stroke Organisation), Європейській 
проект “Ініціатива Angels” (Angels 
Initiative) [26]. Один з небагатьох ві-
деороликів, в якому навчають вияв-
ляти ознаки інсульту, був створений 
Полтавським інсультним симуляцій-
ним центром за підтримки Європей-
ського проекту “Ініціатива Angels” 
(Angels Initiative).

Що стосується комунікацій що-
до профілактики серцево-судинних 
захворювань, спостерігається при-
близно така сама ситуація. Інфаркт 
міокарда віднесен ВООЗ до най-
важливіших неінфекційних захво-
рювань. За даними І. І. Кошеля, в 
останні роки в Україні спостерігаєть-
ся зниження показника захворюва-
ності населення на гострий інфаркт 
міокарда з рівнем у 117,2 на 100 тис. 
дорослого населення, визначається 
деяке коливання в розрізі адміністра-
тивних територій, яке становить 1,55 
раза. Визначаються гендерні особли-
вості інфаркту серед чоловіків по-
казник захворюваності на гострий 
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інфаркт міокарда (153,3) у 1,75 раза 
вищий, ніж у жінок (87,5), що від-
повідає загальносвітовій тенденції 
[27]. Крім того, в останні роки спо-
стерігається тенденція до зменшен-
ня показника смертності населення 
України внаслідок інфаркту міокар-
да, що зумовленно не розбудовою ко-
мунікативної стратегії, спрямованої 
на попередження розвитку самого 
захворювання, а на розбудову мере-
жі Реперфузійних центрів, які пра-
цюють у режимі 24 години 7 днів на 
тиждень, 365 днів на рік (24/7/365). 
З цими центрами НСЗУ уклало 
договори щодо надання допомоги 
населенню України за Програмою 
медичних гарантій. Також НСЗУ 
проводить відповідні комунікаційні 
кампанії щодо можливості та прав 
пацієнта на отримання медичної до-
помоги у цьому напрямі [28]. Крім 
того, за даними К. Сокол, в Украї-
ні від ГІМ (близько 50 тис. хворих) 
щорічно помирає 20 % пацієнтів, то-
ді як в країнах Європи — 5 % [29], а 
відповідно до математичної моделі  
В. В. Рудень, І. М. Ковальська 
[30] спостерігається тенденція до 
зростання, що свідчить про неефек-
тивність наявних стратегій комуні-
кативної та превентивної діяльності, 
направленої на це захворювання. 

Відповідно до наявних програм 
ДУ “ЦГЗ МОЗ України” основні 
комунікативні кампанії спрямовані 
на відмову від шкідливих звичок та 
впровадження безпечного способу 
життя (профілактика ТБ, ВІЛ тощо).

Відповідно до інформації ДУ 
“Центр громадського здоров’я МОЗ” 
в Україні 85000 смертей щороку 
пов’язані власне із курінням, і понад 
14000 — з впливом вторинного тю-

тюнового диму. У 2019 р. стартувала 
національна інформаційна кампанія 
“тютюновий дим — невидимий вбив-
ця”, у виданому звіті зазначено, що 
завдяки успішній адвокаційній кам-
панії, яка тривала у 2017–2019 рр. у 
січні 2020 р. було ухвалено низку за-
конодавчих актів, які з 2021 р. втричі 
підвищать акциз на тютюнові вироби 
електричного нагрівання, сигарили 
та впроваджують податок на елек-
тронні сигарети. Також зареєстрова-
но законопроєкт 2813, який збільшує 
кількість громадських місць, у яких 
буде повністю заборонено куріння. 

Слід зазначити, що це перша на- 
ціональна інформаційно-комуніка- 
ційна кампанія, спрямована на бо-
ротьбу з тютюном. У кампанії за-
лучені 25 національних та понад 60 
регіональних телеканалах, на яких 
транслюють соціальний відеоро-
лик про шкоду від пасивного курін-
ня. Крім того в столиці та 10 містах 
України на вулицях розташована 
соціальна реклама. Включення ре- 
гіональних центрів громадського 
здоров’я дало можливість розпов-
сюдити понад 10000 постерів, 25000 
наклейок та листівок про загрози 
пасивного куріння, насамперед для 
дітей, які не можуть себе захистити 
самостійно. 

Сьогодні рано оцінювати успіш-
ність національної антитютюнової 
кампанії, однак можна зазанчити, 
що загалом у 2008–2019 рр. реаліза-
ція сигарет в Україні скоротилася з  
125 млрд до 45 млрд сигарет, тобто 
на 80 млрд або 64 %. Крім того зазна-
чено, що запуск антитютюнової кам-
панії привів до більшої залученості 
громадян, які захищають право на 
бездимне середовище. Проведене до-
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слідження визначає, що серед респон-
дентів на 3,2 % більше стали робити 
зауваження курцям у невідповідних 
місцях (21 % до 24,2 % після початку 
кампанії), на 1,3 % громадян наклеїли 
знак “Куріння заборонено” (2,2 % та  
3,5 % відповідно) та на 1,2 % більше 
поскаржилися до відповідних орга-
нів (2,1 % та 3,3 % відповідно) [31]. 

Важливим індикатором успішних 
комунікаційних кампаній громад-
ського здоров’я можна вважати зміну 
способу життя відповідно до кому-
нікативних кампаній (виявлення ін-
сульту не медичними працівниками, 
вуличні реанімації, використання 
засобів індивідуального захисту, вак-
цинація) та комунікативні (комуні-
кативні кампанії запам’ятовуються 
населенням, рівень довіри до від-
правника інформації).

Відповідно до світової статистики 
більшість зупинок серця в наслідок 
захворювань, не пов’язаних з трав-
мою, стаються на вулиці, поза досяж-
ністю медичного персоналу. Таким 
чином, Audrey L Blewer та співавто-
ри вказують на частоту позалікар-
няних серцево-легеневих реанімацій 
як важливу складову громадського 
здоров’я. Відповідно до даних Аме-
риканської асоціації серця (American 
heart association (AHA)) cерцево-ле-
генева реанімація (СЛР) не медич-
них працівників підвищує шанс 
людини вижити внаслідок зупинки 
серця поза лікарнею, однак частота 
таких СЛР у більшості країн низька 
(приблизно 40 %) [32].

Не дивлячись на високу зацікав-
леність громадськості у навчанні 
з домедичної допомоги, що зумов-
лено подіями з великою кількістю 
людських жертв та інвалідізацій 

впродовж останніх п’яти років. Ре-
волюція Гідності, антитерористична 
операція на Сході країни, нестабіль-
на суспільно-політична ситуація із 
сутичками та протистояннями, вели-
ка кількість надзвичайних ситуацій, 
ДТП та терористичні акти. Важливо 
зазначити, що у 2007 р. було створе-
но Державний заклад “Український 
науково-практичний центр екстре-
ної медичної допомоги та медицини 
катастроф МОЗ України”, а в 2014 р. 
МОЗ України затвердив порядки 
надання домедичної допомоги осо-
бам при невідкладних станах (На-
каз МОЗ України від 16.06.2014 р.  
№ 398). Крім того, ДЗ “Український 
науково-практичний центр екстре-
ної медичної допомоги та медицини 
катастроф МОЗ України” визначено 
головною установою, що надає ор-
ганізаційно-методичну допомогу та 
здійснює науковий супровід заходів 
щодо створення та функціонування 
єдиної системи екстреної медичної 
допомоги, який зазначає, що інсти-
туція повинна розробляти та впро-
ваджувати комунікативну діяль-
ність щодо домедичної допомоги. У  
2013 р. заклад пройшов державну 
акредитацію та внесений до Дер-
жавного реєстру наукових установ, 
яким надається підтримка держави. 
Однак, слід зазначити, що а ні ДЗ 
“Український науково-практичний 
центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф МОЗ Укра-
їни”, а ні ДУ “ЦГЗ МОЗ України” 
не проводить ніякої комунікативної 
діяльності щодо підготовки немедич-
них працівників щодо домедичної 
допомоги. 

Сьогодні в Україні діє велика 
кількість приватних закладів, які 
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проводять курси та майстер-класи 
щодо домедичної допомоги, однак 
а ні єдиного стандарту навчання, а 
ні якихось заходів щодо акредетації 
курсів в Україні не існує. Так різні 
приватні тренінгові центри навча-
ють за різними програмами. Так,  
ВГО “Всеукраїнська рада реанімації 
та екстреної медичної допомоги” на-
вчає відповідно до стандартів Євро-
пейської ради ресусцитації (European 
Resuscitation Council, ERC), та ви-
ступає представником України в ме-
режі національних рад ресусцитації у 
Європі. ТОВ “Центр спеціальної під-
готовки” навчає відповідно до стан-
дартів Американської асоціації серця 
(American Heart Association (АНА)). 
Ще одним важливим актором щодо 
навчання домедичної допомоги ви-
ступає Товариство Червоного Хре-
ста України, програми якого серти-
фіковані в референс-центр із першої 
допомоги Міжнародної Федерації 
Товариства Червоного Хреста та 
Червоного Півмісяця. Водночас 
більшість організацій, що проводять 
навчання немедичних працівників 
в Україні (Учбовий центр SAR ®, 
“Курси першої домедичної допомо-
ги “САВ”, 44 Навчальний Центр та 
ін.), проводять навчання за власними 
програмами, які жодним чином не 
перевіряються та не узгоджені з іс-
нуючими в Україні НПА. Усі ці орга-
нізації займаються комунікативною 
діяльністю, здебільшого спрямова-
ною на комерційні потреби та ство-
рення попиту серед населення щодо 
знань з домедичної допомоги. Така 
комунікативна діяльність також не є 
узгодженою, та навряд чи дає систем-
ний результат. Так, за даними Укра-
їнського фонду “Здоров’я” 82 % рес-

пондентів відповіли, що не зможуть 
надати першу невідкладну медичну 
допомогу постраждалому, адже не 
знають, що робити. Ще 62 % не ста-
нуть рятувати, бо бояться нашко-
дити та можливої відповідальності, 
яка може наступити внаслідок таких 
дій. Також відповідно до досліджен-
ня тільки 1 % вміє користуватися  
автоматичним зовнішнім дефібриля-
тором, в той час як в Європі цей по-
казник становить 40 %. 

Глобальною проблемою комуні-
кацій громадського здоров’я висту-
пає вакцинація. Охоплення вакци-
нацією проти дифтерії, кашлюку та 
правця є хорошим маркером успіш-
ності програм імунізації в країні. 
Усі країни високим доходом мають 
рівень охоплення щепленнями по-
над 90 %. Виходячи з досліджень, 
правильно побудовані комунікатив-
ні стратегії дають кращий резуль-
тат, ніж законодавчі примуси та за-
борони. Відмічається збільшення 
кількості батьків, які вважають, що 
обов’язкова вакцинація порушує їх 
громадянські права, що призводить 
до явного зниження кількості ще-
плень в Італії, Франції та Австралії, 
де уряди в останні роки вирішили 
вимагати вакцинації дітей, які мають 
відвідувати державні освітні заклади 
[33]. Однак, як зазначає О. Юдін, за 
рішенням Європейського суду з прав 
людини у держави головним пріори-
тетом є захист та охорона життя та 
здоров’я своїх громадян, отже, в пев-
них випадках ці інтереси мають прі-
оритет та держава має право в пев-
них випадках забов’язати громадян 
пройти медичні процедури з метою 
усунення загрози завдання шкоди 
здоров’ю населення [34].
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В Україні останнім часом про-
ведено численні кампанії щодо під-
вищення обізнаності з питань вак-
цинації із залученням міжнародних 
партнерів, однак за даними МОЗ 
Українив майже два роки в Укра-
їні триває спалах кору. Найвищий 
рівень захворювання зафіксований 
в  регіонах з найнижчими показни-
ками вакцинації (Львівській, Івано- 
Франківській, Закарпатській, Одесь-
кій областях) [35]. Слід зазначити 
досить низькі показники охоплення 
вакцинацією серед населення Укра-
їни. 

Відповідно до даних ДУ “ЦГЗ 
МОЗ України” від туберкульозу 
вакциновано лише 33,4 % дітей до 
першого року життя, гепатиту В —  
26,7 % дітей до 1 року, кір, паротит, 
краснуха — 28,3 % однорічних дітей 
і 30,1 % — дітей віком 6 років, дифте-
рії, правця вакциновано лише 31,6 %  
дітей до року, 32,4 % дітей віком 18 
місяців, 15,9 % дітей — віком 6 років, 
15,5 % дітей віком 16 років, гемофіль-
ної інфекції до одного року — 76,5 % 
осіб, одного року — 80,0 % [36]. 

Таке ставлення до щеплень вже 
вилилося в потужний спалах корі в 
2017–2019 рр., у разі якщо підходи 
до комунікативної діяльності в цій 
галузі не будуть змінені, Україну очі-
кує погіршення епідеміологічної си-
туації щодо вакциноконтрольованих 
інфекцій. 

За твердженням Черненко, по-
при велику кількість комунікацій-
них кампаній все ще спостерігається 
низька культура населення, яка при-
зводить до неправильного відношен-
ня людей до своїх захворювань, низь-
кої медичної грамотність населення, 
перебільшення значимості народної 

медицині, розвитку гомеопатії, а від 
так, масових відмов від вакцинацій 
[37].

Висновки. Слід зазначити, що ко-
мунікативна діяльність публічного 
адміністрування громадського здо-
ров’я досить складний матеріал для 
оцінки ефективності, адже не має 
чітких визначених вимірюваних по-
казників, які можна було б порівняти 
між різними країнами та моделями. 
На сьогодні в Україні тільки створю-
ється система громадського здоров’я, 
вже розбудовано центральний орган 
ДУ “ЦГЗ МОЗ України” та майже 
завершено формування регіональ-
них ЦГЗ, що стосується публічного 
управління, можна зазначити, що 
здебільшого присутня НПА щодо ре-
гуляції та координації роботи органів 
громадського здоров’я, однак що сто-
сується комунікативної діяльності 
НПА недостатні, а стратегія комуні-
кативної діяльності не сформована. 
Так, у затвердженій урядом стратегії, 
або в подальшому не було визначе-
но чітких критеріїв та індикаторів 
ефективності як комунікативної ді-
яльності, так і в цілому діяльності ре-
гіональних ЦГЗ. Здебільшого кому-
нікативна діяльність спрямована або 
на ситуативну проблему (вакцінація, 
спалах інфекційних захворювань), 
або на міжнародні тренди здоров’я 
(ВІЛ, вживання алкоголю, профі-
лактика онкологічних захворювань) 
без наявної комунікативної стра- 
тегії регіонального ЦГЗ та без вра-
хування державних та місцевих про-
грам інших установ, що існують па-
ралельно. 

Серед проблем, які є визначаль-
ними серед питань громадського 
здоров’я, високу увагу приділено 
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розповсюдженню ВІЛ/СНІДу, тю-
тюнопалінню та вакцинації. Однак 
результати цих інтеракцій важко 
вважати задовільними (тільки 50 % 
ЛЖВ знають про свій діагноз, висо-
кий відсоток тих, кого виявлено на 
пізніх стадіях захворювання, низьке 
охоплення вакцінацією тощо). Бага-
то комунікативних кампаній прово-
дяться без центральної стратегії та 
навіть без участі держави (ожиріння, 
запобігання інсультам, інфарктам  
тощо). 

Таким чином, можна зазначити, 
що участь держави в створенні та 
розвитку стратегії комунікативної 
діяльності громадського здоров’я мі-
німальна та не відповідає більшості 
сучасних викликів. 

За результатами даного дослі-
дження та враховуючи, що при ви-
вченні наявної наукової літерату-
ри не було виявленно дослідженнь 
щодо комунікативних кампаній, які 
запам’ятовуються населенням в гро-
мадському здоров’ї, перспективними 
для подальших розвідок є питання 
та аналіз успішності кампаній, та ос-
новних елементів, які відіграли роль 
в їх запам’ятовуванні, та визначити, 
чи вплинули вони на зміну поведін-
ки цільової аудиторії, а також кому-
нікативної діяльності громадських 
організацій в публічному управлінні 
та адмініструванні громадського здо-
ров’я.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЯКостІ  ВИЩоЇ  осВІтИ  
В  УКРАЇНІ:  АсПЕКт  ДЕРЖАВНоГо  

(ДЕ)РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація. Досліджено проблему забезпечення якості освіти в умовах її ма-
совізації. Наголошено, що управління якістю має стати наративом управлін-
ня сучасною вищою школою. Система зовнішнього забезпечення якості має 
бути органічним продовженням створених закладами вищої освіти механіз-
мів внутрішнього забезпечення якості, відповідно до принципу їх автономії. 
Визначено основні повноваження Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, яке стало важливим органом публічного управління 
освітніми змінами на ланці вищої освіти із розширеними регуляторними та 
контрольними функціями  у сфері забезпечення якості вищої освіти, які ви-
конувала раніше держава. Це, зокрема, питання акредитації закладів освіти 
та освітніх програм, атестація наукових кадрів, акредитація спеціалізованих 
вчених рад. Підкреслено, що стратегічними напрямами діяльності держав-
них структур з управління якістю вищої освіти є: оновлення процесу акре-
дитації та інших процедур визначення якості освіти; модернізація якості 
вищої освіти; формування стандартів вищої освіти з орієнтацією на потреби 
студентів і роботодавців; підвищення якості підготовки здобувачів наукових 
ступенів шляхом створення умов для ефективної дослідницької діяльності; 
сприяння академічній доброчесності. Надана оцінка основним нормативним 
документам, які регулюють якість вищої освіти в Україні. Визначено, що мо-
дель багаторівневого врядування убезпечує національну освітню систему від 
механічного уявлення про неї як комплекс зовнішніх до суспільства елемен-
тів, сприяє врахуванню соціокультурної специфіки освітньої діяльності. Це 
допомагає гармонійному поєднанню у змісті державного управління завдань 
забезпечення якісного кінцевого результату функціонування вищої школи 
та (над) завдання ефективного використання усього потенціалу вищої освіти 
як об’єкта управління у суспільних цілях. Відтак модель участі держави у 
сфері вищої освіти з керівної трансформується у підтримуючу.

Ключові слова: якість освіти, державне управління якістю, державне ре-
гулювання якості, стандарти вищої освіти.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КАЧЕСТВА  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
В  УКРАИНЕ:  АСПЕКТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО   

(ДЕ) РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация. Исследована проблема качества образования в условиях его 
масовизации. Отмечено, что управление качеством должно стать наррати-
вом управления современной высшей школой. Система гарантий качества 
должно быть органичным продолжением созданных высшими учебными 
заведениями механизмов внутреннего обеспечения качества в соответст-
вии с принципом их автономии. Определены основные полномочия Нацио-
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нального агентства по обеспечению качества высшего образования, которое 
стало важным органом публичного управления образовательными измене-
ниями в высшем образовании с расширенными регуляторными и контроль-
ными функциями в сфере обеспечения качества, которые  ранее выполняло 
государство. Это, в частности, вопросы аккредитации учебных заведений и 
образовательных программ, аттестация научных кадров, аккредитация спе-
циализированных ученых советов. Подчеркнуто, что стратегическими на-
правлениями деятельности государственных структур по управлению каче-
ством высшего образования является: обновление процесса аккредитации и 
других процедур определения качества образования; модернизация качест-
ва высшего образования; формирование стандартов высшего образования с 
ориентацией на потребности студентов и работодателей; повышение качест-
ва подготовки соискателей научных степеней путем создания условий для 
эффективной исследовательской деятельности; содействие академической 
честности. Дана оценка основным нормативным документам, которые регу-
лируют качество высшего образования в Украине. Определено, что модель 
многоуровневого управления защищает национальную образовательную 
систему от механического представления о ней как комплексе внешних к 
обществу элементов, способствует учету социокультурной специфики обра-
зовательной деятельности. Это помогает гармоничному сочетанию в сфере 
государственного управления задач обеспечения качественного конечного 
результата функционирования высшей школы и (над) задачи эффективного 
использования всего потенциала высшего образования как объекта управ-
ления в общественных целях. Поэтому модель участия государства в сфере 
высшего образования из руководящей трансформируется в поддерживаю-
щую.

Ключевые слова: качество образования, государственное управление ка-
чеством, государственное регулирование качества, стандарты высшего об-
разования.

QUALITY  ASSURANCE  IN  HIGHER  EDUCATION  IN  UKRAINE:  
AN  ASPECT  OF  STATE  REGULATION

Abstract. The article examines the problem of education quality assurance 
in the conditions of its mass character increasing. It is emphasized that quality 
management should become the matter of a modern higher educational institu-
tion management. The system of external quality assurance should be an organic 
continuation of the mechanisms of internal quality assurance created by higher 
education institutions, in accordance with the principle of autonomy of higher 
education institutions. The main powers of the National Agency for Higher Edu-
cation Quality Assurance (NAQA) have been defined, which has become an im-
portant body for public management of educational changes in higher education 
with expanded regulatory and control functions in the field of quality assurance, 
previously performed by the state. These are, in particular, issues of accreditation 
of educational institutions and educational programs, certification of scientific 



235

personnel, accreditation of specialized scientific councils. It is emphasized that 
the strategic activities of state structures for quality management of higher edu-
cation are: updating the accreditation process and other procedures for determin-
ing the quality of education; modernization of the quality of higher education; 
formation of standards of higher education with a focus on the needs of students 
and employers; improving the quality of training of applicants for scientific de-
grees by creating conditions for effective research activities; promoting academic 
integrity. The main normative documents that regulate the quality of higher edu-
cation in Ukraine are evaluated. It is determined that the multilevel management 
model protects the national education system from the mechanical conception of 
it as a complex of external to society elements, contributes to the socio-cultural 
specificity of educational activities. This helps to harmonize the tasks of ensuring 
the quality end result of the higher education institution functioning and the goal 
of effectively utilizing the full potential of higher education as an object of public 
administration in the content of public administration. Therefore, the model of 
state participation in higher education is being transformed from a managerial 
one into a supportive one. 

Keywords: quality of education, state management of quality, state regula-
tion of quality, standards of higher education.

Постановка проблеми. В основі 
діяльності щодо забезпечення яко-
сті у Європейського простору вищої 
освіти лежать дві споріднені цілі: 
підзвітність і покращення, що разом 
формують довіру до діяльності за-
кладу вищої освіти. Підзвітність у 
цьому випадку означає можливість 
виміряти основні параметри діяль-
ності ЗВО, що сприяє легітимації до-
брих практик якісної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Проблема забезпечення 
якості вищої освіти ставала предме-
том досліджень багатьох вітчизня-
них вчених. На думку І. Капралової, 
публічне управління у сфері вищої 
освіти “повинно мати в своєму ар-
сеналі механізми соціального захи-
сту, що здатні забезпечувати дотри-
мання гарантій доступу до якісної 
вищої освіти на засадах реалізації 

основного принципу вищої освіти 
як суспільного блага” [1, с. 8]. “Необ-
хідність реагування на потреби лю-
дини, на суспільні виклики — пише 
В. Биков, — утверджує у суспільстві 
нову освітню парадигму, яка полягає 
у необхідності забезпечення рівного 
доступу до якісної освіти для усіх 
тих, хто повинен навчатися, хто має 
бажання, потребу навчатися впро-
довж життя, і хто має для цього мож-
ливості” [2].

“По-перше, — пише Т. О. Лукі-
на, — управління якістю освіти має 
забезпечити якість усіх параметрів 
освітнього процесу і освітньої під-
готовки випускника ЗВО, як кінце-
вого результату діяльності системи 
освіти, задовольнивши його освіт-
ні потреби. По-друге, повинно за-
безпечити максимально ефективне 
використання капіталовкладень і 
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ресурсів та результативне функціо-
нування системи освіти як соціаль-
ної системи” [3, с. 945].

Як відзначає Т. Скиба, в Україні 
особливо відчутна тенденція поси-
лення диференціації ЗВО за якістю  
пропонованих ними освітніх послуг. 
Адже наразі відбувається зростан-
ня вимог органів державної влади,  
працедавців, випускників вищих на-
вчальних закладів і суспільства в ці-
лому до національних систем вищої 
освіти, що проявляється в діяльно-
сті різних інститутів-трансляторів у 
систему вищої освіти інтересів зов-
нішніх суб’єктів. Причому цінність  
автономії для самих ЗВО полягає у 
здатності і можливості закладу ви-
значати власний напрям діяльності 
без надмірного втручання держави 
[4, с. 183].

Мета статті — визначити основ-
ні засади забезпечення якості ви-
щої освіти як напряму державного 
управління у сфері освіти.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Забезпеченню якості 
освіти присвячений розділ V у Зако-
ні України “Про вищу освіту”. Згідно 
п. 1 ст. 16 система забезпечення яко-
сті вищої освіти в Україні складаєть-
ся із: 1) системи забезпечення закла-
дами вищої освіти якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти 
(система внутрішнього забезпечен-
ня якості); 2) системи зовнішнього 
забезпечення якості освітньої діяль-
ності закладів вищої освіти та якості 
вищої освіти; 3) системи забезпечен-
ня якості діяльності Національно-
го агентства із забезпечення якості 
вищої освіти і незалежних установ 
оцінювання та забезпечення якості 
вищої освіти.

Формування сучасної конфігу-
рації системи зовнішнього забезпе-
чення якості вищої освіти в Україні 
розпочалося в 90-х роках ХХ ст. та, 
зокрема, регламентувалось Закона-
ми України “Про освіту” (1991, 1996) 
та “Про наукову та науково-технічну 
діяльність” (1991). Відповідні підхо-
ди до процесів забезпечення якості 
вищої освіти були систематизовані в 
прийнятому 17 січня 2002 р. Законі 
України “Про вищу освіту” (втратив 
чинність 06.09.2014). Механізмами 
зовнішнього забезпечення якості 
вищої освіти в цих документах ви-
ступали процедури ліцензування та 
акредитації. 

Функцію зовнішнього забезпе-
чення якості (у формі атестації та 
присвоєння наукових ступенів) на-
укових та науково-педагогічних ка-
дрів вищої кваліфікації фактично 
забезпечувала створена Наказом 
Президента України від 25.02.1992 р. 
Вища акредитаційна комісія Украї-
ни. Цю інституцію було ліквідовано 
9 грудня 2010 р., а здійснення відпо-
відних функцій покладено на Атес-
таційну колегію профільного мініс-
терства. 

Згідно з принципами автономії 
закладів освіти та вимогами Бо-
лонського процесу первинна відпо-
відальність за якість вищої освіти 
лежить на кожному окремому ЗВО 
(закладу надається автономія), 
причому має забезпечуватися мож-
ливість перевірки якості системи 
навчання в національних рамках. 
Проголошена автономія ЗВО Укра-
їни та забезпечення освітніх послуг 
високої якості потребують на три-
валий час підтримуючих заходів по-
стійної інноваційної діяльності ЗВО, 
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заохочення ініціативи на рівні закла-
ду, груп закладів [5]. 

Система якості згідно з ISO 8402-
86 — сукупність організаційної 
структури, відповідальності, про-
цедур, процесів та ресурсів, які за-
безпечують здійснення загального 
керівництва якістю. Основою вимо-
гою формування ЄПВО є підвищення 
якості та актуальності освіти. Ав-
тори стандарту ДСТУ ISO 9000:2007 
визначають такі принципи управлін-
ня якістю [6, с. 93]: 1) орієнтація на 
очікування замовника (у випадку ви-
щої освіти потрібно уточнити, замов-
ником є держава, суспільство, біз-
нес-спільноти, чи окремі споживачі);  
2) лідерство, що передбачає єдність 
та широку залученість до досягнення 
цілей колективу; 3) процесний підхід 
(діяльністю та ресурсами керують 
як процесом); 5) системний підхід 
до управління (управління взаємо-
пов’язаними процесами); 6) безпе-
рервне покращення усієї діяльності; 
7) прийняття рішень має evidence-
based характер (на основі широких 
емпіричних даних, що актуалізує 
освітню статистику як інструмент 
щорічної оцінки ЗВО).

Сьогодні реалізація діяльності 
ЄПВО, реалізація права на академіч-
ну мобільність має низку перепон, 
зокрема соціально-економічна неста-
більність в Україні. У Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні до 
2021 р. зазначено, що розвиток осві-
ти повинен набути випереджального 
безперервного характеру, гнучко ре-
агувати на світові процеси і тенденції 
розвитку українського суспільства. 
Якісна освіта є визначальним факто-
ром забезпечення сталого демокра-
тичного розвитку суспільства.

Принципово новий етап розвитку 
системи зовнішнього забезпечення 
якості вищої освіти в Україні по-
чався з прийняттям 1 липня 2014 р. 
нового Закону України “Про вищу 
освіту”. Розробка нових стандартів 
вищої освіти повинна була стати 
стратегічним пріоритетом, який би 
забезпечив реформування вітчизня-
ної системи вищої освіти відповідно 
до принципів ЄПВО. Однак згідно 
з Середньостроковим планом прі-
оритетних дій Уряду до 2020 року, 
станом на 1 січня 2017 р. було роз-
роблено лише 102 проекти стандар-
тів вищої освіти на освітньому рівні 
бакалавру та 28 — на рівні магістра, і 
на той момент жоден з них ще не був 
офіційно затверджений. Заплано-
вано, що до 2021 р. буде розроблено 
та затверджено 125 стандартів вищої 
освіти рівня бакалавра, 127 стандар-
тів рівня магістра, 117 стандартів рів-
ня доктора філософії.

Згідно зі ст. 10 Закону України 
“Про вищу освіту” стандарт вищої 
освіти — це сукупність вимог до змі-
сту та результатів освітньої діяльно-
сті закладів вищої освіти і наукових 
установ за кожним рівнем вищої 
освіти в межах кожної спеціальнос-
ті. Стандарти розробляються для 
кожного рівня вищої освіти в межах 
кожної спеціальності відповідно до 
Національної рамки кваліфікацій і 
використовуються для визначення 
та оцінювання якості змісту та ре-
зультатів освітньої діяльності ЗВО 
(наукових установ). Автономія ЗВО 
передбачає на підставі освітньої про-
грами за кожною спеціальністю роз-
робку власного навчального плану та 
запровадження спеціалізації у межах 
ліцензованої спеціальності. Стандар-



238

ти вищої освіти за кожною спеціаль-
ністю розробляє центральний орган 
виконавчої влади у сфері освіти і 
науки з урахуванням пропозицій га-
лузевих державних органів, до сфери 
управління яких належать заклади 
вищої освіти, і галузевих об’єднань 
організацій роботодавців та затвер-
джує їх за погодженням із НАЗЯВО.

Постійно діючим колегіальним 
органом, уповноваженим на реалі-
зацію державної політики у сфері 
забезпечення якості вищої освіти, є 
НАЗЯВО (ст. 17). Серед основних 
повноважень Національного агент-
ства — формування вимог до систе-
ми забезпечення якості вищої освіти, 
розробка положення про акредита-
цію освітніх програм та її проведен-
ня; погодження розроблених МОН 
стандартів освітньої діяльності та 
стандартів вищої освіти за кожною 
спеціальністю; формування критері-
їв оцінки якості освітньої діяльності; 
розроблення вимог до рівня науко-
вої кваліфікації осіб, які здобувають 
наукові ступені; розробка положен-
ня про акредитацію спеціалізованих 
вчених рад; акредитація незалежних 
установ оцінювання та забезпечен-
ня якості; участь в установленому 
законом порядку у формуванні по-
казників державного замовлення на 
підготовку фахівців з ВО за рівня-
ми вищої освіти та спеціальностями 
з урахуванням середньострокового 
прогнозу потреби у фахівцях на рин-
ку праці; підготовка та оприлюдення 
щорічної доповіді про якість ВО в 
Україні та її відповідність завданням 
сталого інноваційного розвитку су-
спільства (ст. 18) [7]. 

Згідно з новим Законом України 
“Про вищу освіту” НАЗЯВО покли-

кане замінити Акредитаційну ко-
місію, у компетенцію якої входило 
здійснення контролю за дотриман-
ням державних освітніх стандартів. 
НАЗЯВО — важливий орган публіч-
ного управління освітніми змінами 
на ланці вищої освіти [8]. НАЗЯВО 
як колегіальний орган перебрав на 
себе велику частину регуляторних 
та контрольних функцій у сфері за-
безпечення якості вищої освіти, які 
виконувала раніше держава. Це, зо-
крема, питання акредитації закладів 
освіти та освітніх програм, атестація 
наукових кадрів, акредитація спеціа-
лізованих вчених рад. 

У сфері повноважень НАЗЯВО 
також є напрям, пов’язаний із акре-
дитацією незалежних установ оціню-
вання та забезпечення якості вищої 
освіти, тобто недержавних організа-
цій (агенцій, установ, бюро), що, згід-
но з законодавством, можуть здійс-
нювати оцінку освітньої програми, 
результатів навчання для вироблен-
ня рекомендацій ЗВО в організації 
системи забезпечення якості вищої 
освіти та внесення пропозицій На- 
ціональному агентству щодо акреди-
тації освітньої програми [7].

Серед стратегічних напрямів ді-
яльності НАЗЯВО до 2020 р. є: онов-
лення процесу акредитації та інших 
процедур визнання якості освіти; мо-
дернізація забезпечення якості ВО; 
формування стандартів вищої освіти 
з орієнтацією на потреби її здобува-
чів та роботодавців; забезпечення 
якості підготовки здобувачів науко-
вих ступенів шляхом створення умов 
для ефективної дослідницької діяль-
ності; сприяння академічній добро-
чесності. Відповідно європейським 
стандартам, система зовнішнього за-
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безпечення якості має бути органіч-
ним продовженням створених ЗВО 
механізмів внутрішнього забезпе-
чення якості, відповідно принципу 
автономії ЗВО [9]. Слід високо оці-
нити прагнення вітчизняних ЗВО 
виконати норму Закону Укаїни “Про 
вищу освіту” щодо створення дієвої 
внутрішньої оцінки якості освіти, 
що включає визначення принципів 
та процедур забезпечення якості ви-
щої освіти; здійснення моніторингу, 
перегляду освітніх програм; щорічне 
оцінювання здобувачів вищої освіти, 
НПП та педагогічних працівників; 
забезпечення підвищення кваліфі-
кації НПП; забезпечення необхідних 
ресурсів для організації освітнього 
процесу; запобігання та виявлення 
академічного плагіату та ін. На сьо-
годні актуальним є питання розроб-
ки інструментів, що посприяли б за-
безпеченню сталого функціонування 
систем внутрішнього та зовнішнього 
забезпечення якості у вищій освіті.

Зовнішнє оцінювання якості по-
винно відповідати досягненню цілей 
і завдань вищої освіти, погоджених 
із основними стейкхолдерами, бу-
ти валідними та відкритими, мають 
здійснюватися незалежними екс-
пертами та за зрозумілими крите-
ріями. Європейські стандарти [10] 
концентрують увагу на необхідності 
вироблення ЗВО визначеної публіч-
ної політики забезпечення якості як 
компоненти стратегічного управлін-
ня. У вітчизняних реаліях нагальним 
є більш активна участь студентства 
в оцінюванні якості освіти. Іншим 
питанням є забезпечення високого 
рівня професійної компетентності 
НПП, що для низки вітчизняних 
ЗВО перетворюється на формальні 

рейтинги та “переадресування” від-
повідальності за забезпечення про-
фесійного розвитку на викладачів.

Як стверджує С. Мороз, залучен-
ня НПП та студентів до процесів 
управління якістю вищої освіти є 
потужним інструментом, викори-
стання якого здатне, з одного боку, 
забезпечити удосконалення стан-
дартів надання освітньої послуги ві-
тчизняними ЗВО, а також сприяти 
підвищенню ефективності виконан-
ня державного замовлення на  підго-
товку фахівців з вищою освітою [6,  
с. 94]. Причому, дотримання принци-
пу залучення науково-педагогічних 
працівників та студентів до управ-
ління якістю вищої освіти лише тоді 
може забезпечити відчутний резуль-
тат, коли кожен з учасників процесу 
буде мати можливість впливати на 
формування стратегії розвитку ЗВО, 
а також періодично долучатися до 
здійснення контролю за якістю ви-
щої освіти. 

Забезпечення якості, у термінах 
міжнародного стандарту якості (се-
рії ISO 9000), вимагає розробки су-
купності планованих і систематич-
них заходів, які необхідно провести 
для створення в “акціонерів” вищої 
школи впевненості в тім, що освітні 
продукція і послуги задовольняють 
визначеним вимогам до якості. По-
няття “якість” охоплює ті властиво-
сті продукції і послуг, що зв’язані з 
можливістю задоволення визначе-
них суспільних і особистісних по-
треб відповідно до їх призначення. 
Таким чином, для підвищення яко-
сті вищої освіти і професійної підго-
товки необхідно забезпечити вимір і 
оцінку якості фахівців і порівняння 
їх результатів із деяким еталоном, 
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тобто стандартами, системою крите-
ріїв сертифікації. 

Завдання держави полягає в тому, 
щоб сприяти ЗВО у побудові таких 
систем забезпечення якості освіти, 
які могли б гарантувати якість фа-
хівців, необхідну замовникам. Ця 
проблема залишається актуальною 
тому, що вимоги до професійної 
підготовленості випускників ви-
значають цілі освітнього процесу. 
Діяльність ЗВО України у напрямі 
забезпечення “якості випускника” 
має вважатися успішною, якщо вона 
буде забезпечувати освітні послуги 
і професійну підготовку, що: відпо-
відають чітко визначеним потребам 
“акціонерів вищої освіти” (у термі-
нах Міжнародного стандарту яко-
сті серії ISO 9000); задовольняють 
вимогам ринку праці; відповідають 
стандартам вищої освіти; не супере-
чать законодавству України; пропо-
нуються кожному члену суспільства 
за конкурентоздатними цінами.

У сучасному швидко мінливо-
му світі вища школа, що перебуває 
в процесі інтенсивних перетворень, 
є одночасно й об’єктом, і суб’єктом 
змін, що відбуваються. Теоретики 
європейської освітньої політики на-
голошують на потребі подальшого 
зростання суб’єктності ЗВО, викла-
дачів і студентів як активних і відпо-
відальних учасників процесу змін в 
усьому світі. Разом з тим, цьому має 
посприяти і держава. Освітня зміна, 
спрямована на підвищення якості 
освіти, матиме найбільше перспек-
тив бути реалізованою, якщо дже-
рела необхідних ресурсів на її впро-
вадження будуть точно визначені, 
прозорі, відкриті, зрозумілі для всіх 
[11].

На думку С. Шевченка, якість ви-
щої освіти — це не тільки наявність 
професійних знань, але й характер та 
рівень освіти в цілому, організаційна 
культура, рольова і функціональна 
готовність випускника ЗВО до про-
фесійної діяльності, його здатність 
до розпізнавання та розуміння різно-
планових проблем, їх раціонального 
та творчого розв’язання [12]. Пробле-
ма якості освіти в Україні набуває 
особливого соціально-економічного  
і песпективно-орієнтованого значен-
ня. 

Виходячи з аналізу прогресивно-
го зарубіжного досвіду, можна ви-
значити такі принципи дієвої системи 
державного регулювання освіти:

1) чіткість, зрозумілість та легі-
тимізованість мети розвитку націо-
нальної системи освіти;

2) стратегічне планування та ре-
алізація програм розвитку освіти на 
довгострокову перспективу; 

3) активне створення та діяль-
ність колегіальних органів оцінки 
якості освіти;

4) широкий колегіальний підхід 
до управління освітою та забезпечен-
ня на цій основі її взаємодії з еконо-
мікою та громадськістю. 

Регулювання є частиною процесу 
управління і є однією з його функцій, 
що тісно пов’язана з функціями пла-
нування та організації, а також за-
собом досягнення поставлених цілей.

Висновки. Управління якістю 
має стати наративом управління 
сучасною вищою школою. У проце-
сі формування моделі державного 
управління в сучасній Україні крім 
вказаних особливостей, скоріше за 
все, треба брати до уваги іннова-
ційний аспект (він головним чином 
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впливає на якість освіти, на управ-
ління нею) і регіональний фактор 
освіти.

Усі європейські держави наразі 
більше зацікавлені контролювати 
якість і розвиток вищої освіти через 
організацію ефективного управлін-
ня у ЗВО, поступово розширюючи їх 
автономії, але і зони відповідально-
сті.  На практиці це відображається 
у створенні і розвитку структур, які 
виконують посередницькі функції 
між державою та ЗВО. Дані про рі-
вень і якість освіти відіграють усе 
більшу роль у прийнятті рішень про 
інвестиції.
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ГЕНЕЗИс  стАНоВЛЕННЯ  тА  РоЗВИтКУ  
ДЕРЖАВНо-ПРИВАтНоГо  ПАРтНЕРстВА  

У  сФЕРІ  ЕКоНомІКИ

Анотація. Розглядаються наукові погляди на генезис формування та роз-
витку державно-приватного партнерства у сфері економіки. Доведено, що 
на теренах України розвиток відносин між державою та бізнесом, на сьо-
годнішній день, знаходиться на початковій стадії, оскільки ще не створено 
інституціональну основу для здійснення ефективного публічно-приватного 
партнерства. Така ситуація спричинює необхідність наукового обґрунтуван-
ня змісту державно-приватного партнерства та його значення для розвитку 
суспільних відносин, а також способів та форм його реалізації. Визначено, 
що для приватного сектору XXI ст. стало поштовхом щодо набуття статусу 
рівноправного партнера держави для повноправної участі у розв’язанні стра-
тегічних завдань країни щодо розвитку соціально-економічної сфери. Про-
цес розширення співробітництва між приватним та державним сектором у 
багатьох країнах світу має бути одним із шляхів виходу з кризового стану 
економіки, важливим кроком поступового її відновлення та впровадження 
нових антикризових планів. Обґрунтовано, що першою згадкою про публіч-
но-приватне партнерство була поява такої форми приватизації, як відкуп — 
процес передачі приватній особі від держави права на стягнення податків, а 
також інших зборів та платежів на певний період і з відповідними умовами.
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Відкупна система базувалась на передачі виключного права на одержан-
ня усіх видів доходів від певної діяльності, або від користування певними 
благами від держави до приватної особи, або організації на основі повернен-
ня. Найбільший позитивний вплив система відкупів мала у напрямі збору 
податків через: велику кількість недоліків у функціонуванні тогочасної сис-
теми публічного адміністрування, слабкість фіскальної системи, відсутність 
в органах публічної влади точної інформації про суб’єктів сплати податків. 
При цьому, участь приватних осіб збільшувала ефективність процесу збору 
та швидкість наповнення казни.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, економіка, механізми 
державного регулювання, відкупна система, концесія.

ГЕНЕЗИС  СТАНОВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ   
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  ПАРТНЕРСТВА   

В  СФЕРЕ  ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Рассматриваются научные взгляды на генезис формирования 
и развития государственно-частного партнерства в сфере экономики. Дока-
зано, что на территории Украины развитие отношений между государством 
и бизнесом, на сегодняшний день, находится на начальной стадии, посколь-
ку еще не создано институциональную основу для осуществления эффек-
тивного государственно-частного партнерства. Такая ситуация вызывает 
необходимость научного обоснования содержания государственно-частного 
партнерства и его значения для развития общественных отношений, а также 
способов и форм его реализации.

Определено, что для частного сектора XXI век стал толчком к приобре-
тению статуса равноправного партнера государства для полноправного  
участия в решении стратегических задач страны по развитию социально-
экономической сферы. Процесс расширения сотрудничества между част-
ным и государственным сектором во многих странах мира должен быть  
одним из путей выхода из кризисного состояния экономики, важным ша-
гом постепенного ее восстановления и внедрения новых антикризисных  
планов. Обосновано, что первым упоминанием о публично-частном парт-
нерстве было появление такой формы приватизации, как откуп — процесс 
передачи частному лицу от государства права на взыскание налогов, а также 
других сборов и платежей на определенный период и с соответствующими 
условиями.

Откупная система основана на передаче исключительного права на по-
лучение всех видов доходов от определенной деятельности, или от пользо-
вания определенными благами от государства к частному лицу, или органи-
зации на возвратной основе. Наибольшее положительное влияние система 
откупов имела в направлении сбора налогов через: большое количество не-
достатков в функционировании тогдашней системы публичного админист-
рирования, слабость фискальной системы, отсутствие в органах публичной 
власти точной информации о субъектах уплаты налогов. При этом, участие 
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частных лиц увеличивало эффективность процесса сбора и скорость напол-
нения казны.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, экономика, меха-
низмы государственного регулирования, откупная система, концессия.

GENESIS  OF  ESTABLISHMENT  AND  DEVELOPMENT  
OF  PUBLIC-PRIVATE  PARTNERSHIP  IN  THE  FIELD  

OF  ECONOMY

Abstract. AThe article discusses scientific views on the genesis of the forma-
tion and development of public-private partnership in the field of economics. It 
has been proved that on the territory of Ukraine, the development of relations 
between the state and business, today, is at an early stage, including, since the in-
stitutional basis for the implementation of an effective public-private partnership 
has not yet been created. This situation necessitates scientific substantiation of 
the content of public-private partnership and its importance for the development 
of public relations, as well as the methods and forms of its implementation. It is 
determined that for the private sector, the XXI century has become an impetus 
for the acquisition of the status of an equal partner of the state for full participa-
tion in solving the country’s strategic tasks for the development of the socio-
economic sphere. The process of expanding cooperation between the private and 
public sectors in many countries of the world should be one of the ways out of 
the crisis state of the economy, an important step in its gradual recovery and the 
introduction of new anti-crisis plans.

It has been substantiated that the first mention of public-private partnership 
was the emergence of such a form of privatization as ransom — the process of 
transferring to a private person from the state the right to collect taxes, as well 
as other fees and payments for a certain period and with appropriate conditions.

The ransom system is based on the transfer of the exclusive right to receive all 
types of income from certain activities, or from the use of certain benefits, from 
the state to a private person or organization, on a returnable basis. The greatest 
positive impact of the lease system was in the direction of tax collection through: 
a large number of shortcomings in the functioning of the then public administra-
tion system, weakness of the fiscal system, lack of accurate information about the 
subjects of tax payment in public authorities. At the same time, the participation 
of individuals increased the efficiency of the collection process and the speed of 
filling the treasury.

Keywords: public-private partnership, economy, mechanisms of state regula-
tion, ransom system, concession.

Постановка проблеми. На сьо-
годнішній день перспективним на-
прямом перетворень в Україні в 

економічній сфері є поступове ре-
формування системи управління 
економікою. Ефективним способом 
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для підвищення дієвості використан-
ня державної власності вважається 
розвиток партнерських відносин між 
державою та приватним сектором, 
що сприятиме залученню додатко-
вих ресурсів у державний сектор еко-
номіки, у тому числі інвестицій. За 
таких умов має відбутись об’єднання 
наявних ресурсів держави та бізне-
су, їх потенційних можливостей, що 
приведе до ефективного використан-
ня таких ресурсів, мінімізації ризиків 
щодо їх рівноправного розподілу між 
державним і приватним секторами 
[1, c. 10].  

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Ґрунтовному аналізу ін-
ституційних умов функціонування 
державно-приватного партнерства 
присвячено багато уваги у вітчизня-
них дослідженнях галузі державного 
управління. Проблематика розвитку 
публічно-приватного партнерства, 
в історичному ракурсі, розгляда-
лась у науковому доробку учених — 
І. Брайловського [2], І. Дубка [3],  
В. Круглова [4], М. Льовочкіна [5]  
та ін.

Враховуючи велику кількість до-
сліджень науково-теоретичного на-
пряму з питань публічно-приватного 
партнерства, можна зазначити, що 
деякі аспекти історичного розвитку 
та традиції взаємодії держави та біз-
несу, все одно, потребують подаль-
шого вивчення та всебічного аналізу. 
Дослідження історичних аспектів 
даної взаємодії стане в пригоді для 
кращого розуміння функціонуван-
ня механізмів державного управлін-
ня залученням капіталу, управлін-
ського досвіду, технічних інновацій, 
тобто тих ресурсів, якими володіє 
приватний партнер, з метою ефек-

тивного впровадження у життя сус-
пільно-значущих проєктів.

Мета статті — проаналізувати та 
систематизувати наукові погляди 
на генезис формування та розвитку 
державно-приватного партнерства у 
сфері економіки.

Виклад основного матеріалу. До-
сить важливим індикатором стану 
життєдіяльності суспільства є рівень 
взаємодії бізнесу та влади, саме тому 
відносини між ними, безпосередньо, 
впливають і на характер влади, і на 
технології, і на стиль управління.

У провідних країнах світу досить 
часто практикується публічно-при-
ватне партнерство як специфічна 
форма інституціональної взаємодії 
державного та приватного секторів, 
яка є необхідною умовою існування 
та ефективного розвитку ринкової 
економіки [6].

На теренах України розвиток та-
ких відносин між державою та біз-
несом, на сьогоднішній день, знахо-
диться на початковій стадії, в тому 
числі, оскільки ще не створено інсти-
туціональну основу для здійснення 
ефективного публічно-приватного 
партнерства. Така ситуація спричи-
нює необхідність наукового обґрун-
тування змісту державно-приватно-
го партнерства та його значення для 
розвитку суспільних відносин, а та-
кож способів та форм його реалізації 
[7, c. 10]. 

Напрями сучасного розвитку еко-
номічної сфери спричинюють важ-
ливість визначення рівня втручан-
ня органів публічної влади у процес 
функціонування ринків для об’єк-
тивного виявлення його концепту-
альних проблем, а також для знахо-
дження оптимального і ефективного 
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шляхів їх вирішення через взаємодію 
публічної влади та приватного сек- 
тору.

Публічно-приватне партнерство 
представляє собою стратегічне, орга-
нізаційне та інституційне об’єднання 
органів публічної влади та представ-
ників бізнесового товариства для 
забезпечення реалізації суспільно 
важливих проєктів у різноманітних 
сферах діяльності та галузях, впро-
вадження яких передбачає спільне 
інвестування активів матеріального і 
нематеріального походження.

Для приватного сектору XXI ст. 
стало поштовхом щодо набуття ста-
тусу рівноправного партнера дер-
жави для повноправної участі у 
розв’язанні стратегічних завдань 
країни щодо розвитку соціально-еко-
номічної сфери. Процес розширен-
ня співробітництва між приватним 
та державним секторами у багатьох 
країнах світу має бути одним із шля-
хів виходу з кризового стану еконо-
міки, важливим кроком поступового 
її відновлення та впровадження но-
вих антикризових планів. Однією з 
успішних форм такого співробітни-
цтва та формування партнерських 
відносин є саме публічно-приватне 
партнерство. Розповсюдження дано-
го виду партнерства у світовій систе-
мі пояснюється необхідністю засто-
сування складних організаційних, 
виробничих та управлінських техно-
логій, а також прагненням держави 
до масштабного залучення фінансо-
вих ресурсів бізнесового товариства 
з метою вирішення суспільно-значи-
мих завдань розвитку соціально-еко-
номічної сфери.

Можна розглядати публічно-при-
ватне партнерство як вдалий метод 

вирішення поставлених завдань в 
умовах дефіциту державних коштів 
за допомогою введення в дію нових 
прогресивних та сучасних механізмів 
взаємодії державного та приватного 
секторів, а також завдяки залученню 
у державну сферу інвестицій бізнесо-
вого товариства [8, c. 317–318]. 

Процес реформування відно-
син власності  в Україні потребує 
не тільки науково-теоретичного об-
ґрунтування механізму введення но-
вих форм господарювання, а також і  
формування прогнозів майбутніх 
змін у різноманітних галузях еконо-
міки. У такому контексті, важливе 
проведення узагальнюючого ана-
лізу аспектів історичного розвитку 
державно-приватного партнерства 
у сфері економіки, результати яко-
го будуть змістовним підґрунттям 
для дослідження наявної на сьогодні  
ситуації щодо функціонування пу-
блічно-приватного партнерства, а 
також для формування дієвих реко-
мендацій на перспективу.

Першою згадкою про публіч-
но-приватне партнерство була поя-
ва такої форми приватизації, як від- 
куп — процес передачі приватній 
особі від держави права на стягнен-
ня податків, а також інших зборів та 
платежів на певний період і з відпо-
відними умовами.

Відкупна система базувалась на 
передачі виключного права на одер-
жання усіх видів доходів від певної 
діяльності, або від користування 
певними благами від держави до 
приватної особи, або організації на 
основі повернення. Найбільший по-
зитивний вплив система відкупів 
мала у напрямі збору податків через: 
велику кількість недоліків у функ-
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ціонуванні тогочасної системи пу-
блічного адміністрування, слабкість 
фіскальної системи, відсутність в ор-
ганах публічної влади точної інфор-
мації про суб’єктів сплати податків. 
При цьому участь приватних осіб 
збільшувала ефективність проце-
су збору та швидкість наповнення  
казни. 

Необхідно загострити увагу на то-
му, що використання відкупної сис-
теми було вимушеним заходом через 
недосконалість системи публічного 
адміністрування. Відкупник (при-
ватна особа) мав внести у казну пев-
ну суму коштів від збору податків 
на певній території на основі доку-
ментально оформленої довіреності 
з представниками органів публічної 
влади. При цьому частину зібраної 
суми він залишав собі.

Виникнення системи відкупів да-
тується VI ст. до н. е. 

У Перській імперії, для даного ча-
сового проміжку, була характерною 
передача повноважень щодо збору 
майна від держави до банкірських 
домів, які отримували плату за свою 
роботу. Стародавній Єгипет та Давня 
Греція у VI ст. до н. е. також практи-
кували систему відкупів, до того ж 
характерною особливістю було те, 
що на відкуп були віддані усі непрямі 
платежі, зокрема, митні і доходи від 
використання земельних ділянок та 
видобутку руди [9, c. 31].

У провінціях Стародавнього Риму 
здійснювалась передача права на збір 
різних видів податків (частина отри-
маних сум передавалась на відкуп зі 
щорічних торгів), права на користу-
вання земельних ділянок, у тому чис-
лі для пошуку та освоєння корисних 
копалин, право на управління банка-

ми, портами, станціями від держави 
до приватної особи [4]. 

Отже, для стародавнього світу ха-
рактерним було долучення приват-
них осіб до управління підконтроль-
ними державі, об’єктами, на чому, 
в принципі, на сьогоднішній день і 
ґрунтується ідея сучасного публіч-
но-приватного партнерства.

У XIII–XIX ст. набуло поширен-
ня також корсарство (або каперство), 
як один із прототипів публічно-при-
ватного партнерства.

У 1288 р. було зафіксовано пер-
шу спробу регламентації корсарства. 
Тогочасний арагонський король за-
твердив умову, згідно з якою корсари 
мали отримувати патенти та вносити 
грошову заставу, яка була гарантією 
їх ненападу з метою пограбування 
суден своїх співвітчизників, а також 
відсутності воєнних дій під час пере-
мир’я та на нейтральних територіях.

Законодавчі документи періоду 
XIV–XV ст. провідних країн Європи 
окреслювали схожі положення щодо 
мирного співіснування корсарів та 
звичайних громадян, а також була 
додана вимога надання присяги кор-
сарами щодо не заподіяння шкоди 
своїм співвітчизникам та союзникам.

Такий вид державно-приватно-
го партнерства існував до середини  
XIX ст. [9, c. 32–33].

Отже, в процесі становлення дер-
жавності Великобританії та набуття 
нею статусу морської країни важли-
ве місце посіло спільне використан-
ня приватних та державних ініціа-
тив (теж саме корсарство), що стало 
також одним з прототипів публіч-
но-приватного партнерства. Яскра-
вим прикладом є Іспансько-Бри-
танська війна кінця XVI — початку  
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XVII ст. Тоді Єлизавета І для змен-
шення впливу Іспанії у Голландії, 
а також для залучення до розподі-
лу багатств територій Нового Світу 
фактично поєднала власні зусилля та 
зусилля своїх підданих, щоб завдяки 
ефективній співпраці, знайти шляхи 
досягнення поставлених завдань. 

Однією із дієвих форм співпра-
ці держави та приватного сектору 
вважається концесія, яка і на сьо-
годнішній день застосовується як 
одна із форм функціонування пуб- 
лічно-приватного партнерства.

Перші згадки застосування конце-
сій на практиці були в Англії, Фран-
ції та США у XVII ст. Сутність кон-
цесій розкривалась як перепоступка 
прав недержавним організаціям (віт- 
чизняним, або іноземним) на пев-
ні види господарської діяльності за 
відповідних умов. Хоча, ще в серед-
ні віки у розвинених європейських 
країнах застосовувався термін “кон-
цесія”, який означав офіційну пере-
дачу державної власності приват-
ним особам. Так, у Великобританії у  
1209 р. служителем церкви, тобто 
приватною особою, було організова-
но побудову мосту через річку Тем-
за. Це було зроблено за дозволом ко-
роля та, відповідно, із забезпеченням 
права збору з громадян грошових 
коштів за користування мостом [10, 
c. 8].

Можна констатувати той факт, що 
досить давно виник інтерес до такої 
взаємодії держави та приватних осіб, 
зокрема, до її інвестиційної складо-
вої: у 1552 р. у Франції було спору-
джено канал за умови взаємовигідної 
співпраці між державним та приват-
ним секторами на благо суспільства 
за принципом концесії.

Одним із прикладів вдалої реалі-
зації державно-приватного партнер-
ства стало спорудження у Парижі 
всесвітньо відомої конструкції — 
Ейфелевої вежі. Також із застосуван-
ням механізму державно-приватного 
партнерства було закінчено спору-
дження Євротунеля під протокою 
Ла-Манш між Францією та Велико-
британією [11, c. 30].  

У процесі застосування механіз-
мів державно-приватного партнер-
ства у Франції здійснювалось спо-
рудження нових укріплених міст, 
облаштування поселень та освоєння 
нових земель. У період XVI–XVII ст. 
розповсюдженим було практичне за-
стосування специфічної форми взає-
модії державного та приватного сек-
торів: здійснювалась передача права 
на виконання громадських робіт від 
монархів до приватних підприєм-
ців (так званих антрепренерів). Це 
могли бути роботи з покриття доріг, 
будівництва та облаштування русел 
річок та каналів, освітлення вулиць, 
збору сміття, надання послуг громад-
ського транспорту, доставки пошти 
тощо. 

Однією із наймасштабніших кон-
цесійних угод Франції на етапі їх 
розвитку стало будівництво Півден-
ного каналу, який поєднував Атлан-
тику та Середземномор’я.

У галузі видобутку корисних ко-
палин Франція також мала досвід 
впровадження механізмів публіч-
но-приватного партнерства, зокрема, 
за керівництва Наполеона. Тоді до 
Цивільного кодексу було внесено по-
ложення щодо обов’язковості укла-
дення концесійного договору між 
державою та приватною особою у 
разі здійснення видобутку корисних 
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копалин на приватній території [12, 
c. 519–520]. 

Успішний досвід застосування 
концесійних договорів переймали 
й інші провідні країни Європи. Так 
видача державних концесій у Ве-
ликобританії практикувалась уже у 
XVII–XVIII ст.: маякові служби по 
всій країні, а також Ост-індська ком-
панія, що здійснювала експлуатацію 
колоній в Індії, діяли на принципах 
публічно-приватного партнерства. 

Після будівництва Оксфордсько-
го каналу у Великобританії пред-
ставником держави був підписаний 
концесійний договір з приватним 
підприємцем [3, c. 6] про перетворен-
ня каналу на транспортний вузол для 
перевезення сільськогосподарської 
продукції, вугілля тощо.

Для Німеччини у середині  
XIX ст. механізми державно-приват-
ного партнерства стали поштовхом 
для розвитку кооперативного будів-
ництва. У контексті тісної взаємодії 
держави та некомерційних установ, 
останні, у свою чергу, накладали пев-
ні обмеження на проведення влас-
ного підприємництва та політики 
одержання прибутку для отримання 
податкових пільг.

Особливу роль взаємодія держав-
ного та приватного сектору у Німеч-
чині почала відігравати наприкінці 
минулого століття, зокрема у проце-
сі реалізації масштабних проєктів з 
відновлення та реконструкції міської 
інфраструктури у провінціях. Пі-
зніше розпочалось формування, так 
званих агенцій розвитку, головним 
завданням яких було відновлення 
занедбаних земель. Такі організа-
ції об’єднували представників дер-
жавного сектору (органів публічної 

влади) та приватні організації (тор-
говельні асоціації, землевласники та 
ін.) [13, c. 184–185]. 

Практичне застосування прин-
ципів державно-приватного парт-
нерства в Австрії розпочалось у  
XIX ст. Саме тоді частина залізнич-
ної мережі, що простягалась на дово-
лі великих територіях країни, була 
побудована за концесійною угодою. 

Для США механізми держав-
но-приватного партнерства, на по-
чатку свого формування у країні  
(XVII ст.), мали свою специфіку 
та місцеві традиційні особливості:  
угоди, які передавали права на ко-
ристування земельними територія-
ми, водоймами, права на здійснення 
будівництва доріг, водогонів то-
що, заключали між губернаторами  
штатів та представниками пересе-
ленців.

Взаємодія держави та приватно-
го інвестора у Мексиці привела до 
пришвидшення будівництва водого-
ну, який забезпечив питною водою 
велику кількість населення. У дано-
му випадку співвідношення фінан-
сових вкладень приватного (приват-
ний інвестор) та державного секторів 
(міського бюджету) становило 67 % 
від вартості та, відповідно, 33 %. Зав-
дяки залученню приватних інвес-
тицій в інфраструктуру країни на-
прикінці XVIII ст. було побудовано 
першу платну дорогу.

Низка наукових досліджень 
розкриває інформацію про те, що 
формування державно-приватного 
партнерства розпочалось у XVIII ст.  
Ю. Кюлін вважає, що у питаннях 
інфраструктурного забезпечення 
перед органами публічної влади та 
іншими державними організаціями 
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стояло завдання окреслити рамки 
власних обмежень. 

М. Сазарес зазначав, що в Іспа-
нії формування механізму держав-
но-приватного партнерства розпо-
чалось в XVIII ст. Водночас, саме 
представники міст займались питан-
нями здійснення суспільних робіт. 
Закладені на той момент теоретичні 
та практичні основи дали поштовх 
до позитивних результатів та повно-
го узгодження методів та принципів 
взаємодії між державою та представ-
никами приватного сектору [14].

У період XIX–XX ст. у багатьох 
країнах Європи також використо-
вувались концесійні договори як 
найпоширеніша форма держав-
но-приватного партнерства у проце-
сі будівництва залізниць та розбу-
дови інфраструктури комунального 
господарства. 

Висновки. Отже, проведений 
аналіз історичних етапів розвитку 

державно-приватного партнерства у 
світі дає змогу запропонувати періо-
дизацію його етапів (рисунок).
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БЕЗПЕКоВІ  КоНЦЕПЦІЇ:  мЕтА  тА  ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ  ГРомАДсЬКостІ

Анотація. Розглянуто концепції національної безпеки, національного ін-
тересу, загальної безпеки, соцієтальної безпеки, доповідь ПРООН “Нові ви-
міри безпеки людини”, концепцію “Human Security”, Стратегію національ-
ної безпеки України “Безпека людини — безпека країни” та ін.

З’ясовано, що потреба в безпеці має об’єктивний характер, оскільки всі 
люди вразливі, незалежно від їх фізичних даних, володіння багатством, вла-
дою, іншими ресурсами. Потребу в безпеці неможливо задовольнити пов- 
ністю. Вона присутня завжди і вимагає постійної до себе уваги, оскільки у 
різних ситуаціях людей підстерігають найрізноманітніші загрози. Безпека 
реалізується на індивідуальному, колективному (груповому), державному 
та громадському рівнях.
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На підставі аналізу концепцій безпеки з’ясовано зміщення пріоритетів у 
цій сфері — від ідеї воєнізованої охорони державних кордонів до ідеї підви-
щення безпеки повсякденного життя людини як універсального запиту на 
дотримання прав і свобод людини, запиту на свободу від насильства, пере-
слідувань та страху.

Встановлено, що стан безпеки асоціюється із здійсненням функції за-
хисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави або з 
її результатами. При цьому безпека розглядається як результат складного 
процесу забезпечення безпеки, як безперервно реалізується завдання, пов’я-
зане з підтриманням оптимальних параметрів життєдіяльності об’єкта, пе-
редбаченням і протидією різним загрозам.

Доведено, що діяльність із забезпечення безпеки, протидії загрозам  
передбачає створення складної системи забезпечення безпеки, яка досяга-
ється через системно організовану діяльність щодо запобігання, усунення 
та ліквідації зовнішніх і внутрішніх загроз за допомогою міждержавних  
організацій, органів публічної влади, державних, громадських та інших  
організацій та об’єднань, громадян, які беруть участь у забезпеченні без- 
пеки.

Встановлено, що забезпечення безпеки життєдіяльності людини зале-
жить від рівня правової культури, свідомості та відповідальності кожного 
члена суспільства, взаємодії органів публічної влади з громадянським су- 
спільством для організації превентивних заходів щодо виникнення потен-
ційних загроз. 

Ключові слова: безпечне середовище, безпека, безпека життєдіяльності. 

КОНЦЕПЦИИ  БЕЗОПАСНОСТИ:  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  
ДЛЯ  ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Аннотация. Рассмотрены концепции национальной безопасности, нацио-
нального интереса, общей безопасности, социетальной безопасности, доклад 
ПРООН “Новые измерения безопасности человека”, концепцию “Human 
Security”, Стратегию национальной безопасности Украины “Безопасность 
человека — безопасность страны” и др.

Выяснено, что потребность в безопасности имеет объективный характер, 
поскольку все люди уязвимы, независимо от их физических данных, облада-
ния богатством, властью, другими ресурсами. Потребность в безопасности 
невозможно удовлетворить. Она присутствует всегда и требует постоянного 
к себе внимания, поскольку в разных ситуациях людей подстерегают самые 
разнообразные угрозы. Безопасность реализуется на индивидуальном, кол-
лективном (групповом), государственном и общественном уровнях.

На основании анализа концепций безопасности выяснено смещение при-
оритетов в этой сфере — от идеи военизированной охраны государственных 
границ к идее повышения безопасности повседневной жизни человека как 
универсального запроса на соблюдение прав и свобод человека, запроса на 
свободу от насилия, преследований и страха.
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Установлено, что состояние безопасности ассоциируется с осуществле-
нием функции защиты жизненно важных интересов личности, общества и 
государства или ее результатам. При этом безопасность рассматривается 
как результат сложного процесса обеспечения безопасности, как непрерыв-
но реализуется задача, связанная с поддержанием оптимальных параметров 
жизнедеятельности объекта, предвидением и противодействием разным  
угрозам.

Доказано, что деятельность по обеспечению безопасности, противодей-
ствия угрозам предусматривает создание сложной системы обеспечения 
безопасности, которая достигается через системно организованную деятель-
ность по предотвращению, устранению и ликвидации внешних и внутрен-
них угроз с помощью межгосударственных организаций, органов публичной 
власти, государственных, общественных и других организаций и объедине-
ний, граждан, участвующих в обеспечении безопасности.

Установлено, что обеспечение безопасности жизнедеятельности человека 
зависит от уровня правовой культуры, сознания и ответственности каждого 
члена общества, взаимодействия органов публичной власти с гражданским 
обществом для организации превентивных мер относительно возникнове-
ния потенциальных угроз. 

Ключевые слова: безопасная среда, безопасность, безопасность жизнеде-
ятельности. 

SAFETY  CONCEPTS:  PURPOSES  AND  OBJECTIVES  
FOR  THE  PUBLIC

Abstract. The article considers the concepts of national security, national 
interest, the concept of general security, the concept of societal security, the  
UNDP report “New dimensions of human security”, the concept “Human Secu-
rity”, the National Security Strategy of Ukraine “Human Security — Country 
Security”, etc.

It was found that the need for security is objective, since all people are impres-
sionable, regardless of their physical characteristics, possession of wealth, power, 
and other resources. The need for security cannot be met. It is always present 
and requires constant attention to itself, since in different situations people are 
trapped by a variety of threats. Security is implemented at the individual, collec-
tive (group), state and public levels.

Based on the analysis of security concepts, a shift in priorities in the concept of 
security has been clarified from the idea of militarized protection of state borders 
to the idea of increasing the security of everyday life of a person as a universal 
request for the observance of human rights and freedoms, a request for freedom 
from violence, persecution and fear.

It has been established that the state of security is associated with the imple-
mentation of the function of protecting the vital interests of the individual, soci-
ety and the state, or its results. At the same time, safety is considered as a result of 
a complex process of ensuring safety, how the task of maintaining the optimal pa-
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rameters of the object’s vital functions, foreseeing and countering various threats 
is continuously being implemented.

It has been proved that activities to ensure security, counter threats provide 
for the creation of a complex security system, which is achieved through system-
atic activities to prevent, eliminate and eliminate external and internal threats 
with the help of interstate organizations, public authorities, state, public and 
other organizations and associations, citizens involved in ensuring security.

It has been established that ensuring the safety of human life depends on the 
level of legal culture, the consciousness and responsibility of each member of soci-
ety, the interaction of public authorities with civil society to organize preventive 
measures against the emergence of potential threats.

Keywords: safe environment, safety, life safety.

Постановка проблеми. Людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпека — найвища 
соціальна цінність в Україні. Реалі-
зація цієї норми Конституції Украї-
ни — головна ціль державної політи-
ки національної безпеки. Проблеми 
забезпечення безпеки життя людини 
були і будуть завжди. Вони об’єктив-
но зачіпають всі сторони нашої жит-
тєдіяльності і мають багатоплановий 
характер.

Різні аспекти безпеки людини і 
людської діяльності складають один 
з основних предметів дослідження в 
багатьох наукових дисциплінах. Так, 
наприклад, у психології, в рамках 
концепції А. Маслоу [1, с. 12], понят-
тя “безпека” розглядається в якості 
однієї з життєво важливих потреб 
людини. Причому в буденній свідо-
мості уявлення про безпеку знахо-
дяться скоріше на рівні почуттів, чут-
тєвих образів, ніж на рівні рефлексії.

Як зазначає І. М. Грищенко, до-
сліджуючи програму діяльності Ка-
бінету Міністрів України: “усе біль-
ша кількість дослідників проблеми 
безпеки під час аналізу загроз дохо-

дить висновку, що спектр загроз ви-
ходить на наднаціональний рівень, 
посилаючись на загрози, пов’язані 
з недостатнім приділенням уваги 
культурним особливостям, погір-
шенням стану навколишнього сере-
довища” [2, с. 33].

Безпека життєдіяльності перестає 
бути контрольованою, тому актуаль-
ним є дослідження питань безпеки 
життєдіяльності в аспекті аналізу 
Стратегії національної безпеки Укра-
їни та інших безпекових концепцій.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Наразі є велика кіль-
кість наукових праць, присвячених 
питанням забезпечення безпечного 
середовища для життя громадян. На 
вивчення спектру питань з безпеки 
спрямовані як роботи мислителів 
минулого — Платона [5], Аристотеля 
[6], так і сучасні дослідження науков-
ців І. Грищенка [2; 10], І. Гришової 
[9], О. Ковальової [8], О. Резнікова, 
Б. Парахонського, Г. Яворської [11] 
та інших, які доводять, що безпека 
одна з основоположних цінностей 
буття людини. Проте досі є недостат-
ньо дослідженими питання форму-
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вання безпечного середовища життя 
громадян у концептуальних безпеко-
вих документах.

Дана праця безпосередньо пов’я-
зана із науковими дослідженнями 
кафедри публічного управління та 
менеджменту інноваційної діяль-
ності Національного університету 
біоресурсів і природокористування 
України, які здійснюються у межах 
науково-дослідної теми “Теоретичні 
засади і механізми реалізації іннова-
ційних процесів у публічному управ-
лінні” (ДР №118U100146).

Мета статті — дослідження за- 
кріплення в нормативних документах 
України питання формування без-
печного середовища життя громадян.

Для досягнення мети визначено 
такі завдання:

• проаналізувати основні безпеко-
ві концепції;

• дослідити систему забезпечення 
безпеки життєдіяльності.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Витоки осмислення по-
няття “безпека” можна виявити вже 
у філософській і політичній думці 
античних авторів, зокрема у філо-
софії стоїцизму. Досить широко ре-
зультати осмислення проблем безпе-
ки представлені в роботах філософів 
епохи Просвітництва, а також їх по-
передників і послідовників, зокрема 
в працях Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо 
та ін.

Як продукт політичної свідомості 
поняття “безпека” виникає в західно-
європейській суспільно-політичній 
думці. Безпека як основна цінність 
і право людини вперше стала роз-
глядатися у рамках західного світу 
в революційний період його істо-
рії. Найважливіші правові акти, що 

знаменували політичну перемогу 
третього стану торгово-ремісничих 
верств західного суспільства, прямо 
проголошували безпеку одним з не-
від’ємних природних прав людини. У 
Біллі про права 1689 р., прийнятому 
в Англії, в американській Декларації 
незалежності 1776 р. і у французькій 
Декларації прав людини і громадяни-
на 1789 р. прямо або побічно безпека 
розглядалася в якості природного 
права людини поряд зі свободою, 
власністю і опором гнобленню.

Серйозні руйнівні наслідки, які 
принесли Європі війни і револю-
ції XIX–XX ст. справили істотний 
вплив на еволюцію людської свідо-
мості і подальші зміни в розумінні 
безпеки. Безпекою стали позначати 
не тільки стан окремого індивіда, а й 
стан окремої держави і навіть міжна-
родного співтовариства держав.

За результатами доповіді “Но-
ві виміри безпеки людини” (1994) 
ПРООН емпірично становила пер-
спективне зміщення пріоритетів у 
концепції безпеки — від ідеї воєнізо-
ваної охорони державних кордонів 
до ідеї підвищення безпеки повсяк-
денного життя людини як універ-
сального запиту на дотримання прав 
і свобод людини, запиту на свобо-
ду від насильства, переслідувань та 
страху [2, с. 36].

Аналіз процесів еволюції люд-
ської історії дає змогу виявити ряд 
закономірностей, що характеризу-
ють функцію безпеки: 

• соціальний прогрес не усуває 
і не скасовує небезпеки існуванню 
особистості, суспільства, держави; 

• зростання могутності людей над 
природою супроводжується і збіль-
шенням масштабу загроз людству; 
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• у міру диференціації суспіль-
ства і ускладнення його організації 
розширюється і спектр соціальних 
небезпек; соціальні загрози не є не-
змінними і модифікуються разом з 
розвитком суспільства; 

• системи безпеки є невід’ємним 
атрибутом складних соціальних сис-
тем і організацій; 

• недооцінка або ігнорування 
проблем безпеки на всіх рівнях соці-
альної організації не тільки оберта-
ється тими чи іншими втратами, але 
в кінцевому рахунку неминуче веде 
до падіння життєздатності (конку-
рентоспроможності) і навіть загибелі 
відповідних її елементів (суб’єктів) 
[3, с. 28].

Діяльність із забезпечення безпе-
ки, протидії загрозам щодо багатьох 
соціальних об’єктів передбачає ство-
рення складної системи забезпечен-
ня безпеки. У зв’язку з цим понят-
тя “безпека” може розглядатися як 
системно-організована діяльність 
щодо запобігання, усунення та лікві-
дації зовнішніх і внутрішніх загроз. 
Стосовно до держави і суспільства 
систему безпеки утворюють органи 
законодавчої, виконавчої та судової 
влади, державні, громадські та інші 
організації та об’єднання, громадяни, 
які беруть участь у забезпеченні без-
пеки відповідно до закону, а також 
законодавство, що регламентує від-
носини у сфері безпеки.

Зважаючи на це, поняття “безпе-
ка” може розглядатися як комплекс 
уявлень, в яких присутній момент 
порівняння характеристик, що відо-
бражають реальний і бажаний стан 
людини, суспільства або держави. З 
точки зору даного підходу, поняття 
“безпека” може розумітися як про-

цес і результат даного процесу. Стан 
безпеки асоціюється із здійсненням 
функції захисту життєво важливих 
інтересів особистості, суспільства і 
держави або з її результатами. При 
цьому безпека розглядається як ре-
зультат складного процесу забез-
печення безпеки, як безперервно 
реалізується завдання, пов’язане з 
підтриманням оптимальних параме-
трів життєдіяльності об’єкта, перед-
баченням і протидією різним загро-
зам.

У рамках процесуального підходу 
до безпеки виділяють мінливі умови, 
алгоритми і стадії (етапи) реалізації 
заходів щодо забезпечення безпеки 
в будь-яких обставинах. Крім цього, 
даний підхід дає змогу розглядати 
поняття “безпека” як комплекс уяв-
лень, що виникають на основі певних 
соціальних відносин, які характери-
зуються взаємною довірою, відсут-
ністю у сторін агресивних і зловмис-
них устремлінь.

До прикладу, в Україні пошире-
ним є домашнє насильство та статеві 
злочини щодо неповнолітніх. Науко-
вець С. М. Авраменко описує, яким 
чином можна забезпечити безпеку 
неповнолітнім особам, які стали жер-
твами статевих злочинів [4, с. 279].

Крім цього, поняття “безпека” мо-
же розглядатися як цінність і мета, 
для реалізації якої людина, суспіль-
ство або держава роблять певні дії. 
У даному випадку поняття “безпе-
ка” виводиться з аналізу природних 
потреб людини, задоволення яких 
виступає в якості мети його життєді-
яльності. Людям властиво відчувати 
свою безпеку або небезпеку на осно-
ві тривожних сигналів і сприйняття 
органів почуттів, інстинктивних ре-
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акцій організму, інтуїції, тобто без-
пека (небезпека) в цьому плані має 
значення суб’єктивного уявлення 
індивідів про відсутність (наявність) 
загроз своєму існуванню. Воно до-
помагає коригувати лінію своєї по-
ведінки і уникати небезпек. Можли-
вість жити, не піддаючи себе різним 
ризикам і небезпекам, високо ціну-
ється в людському суспільстві. Це 
означає, що безпека набуває форми 
внутрішньої цінності і реалізує себе 
в індивідуальній і суспільній свідо-
мості.

Характерно, що ця цінність має 
універсальний характер і визнаєть-
ся в якості фундаментальної всіма 
людьми, незалежно від їх раси, на-
ціональності, статі, віку, соціального 
стану, хоча, природно, існує певний 
спектр думок, що відображають сту-
пінь переваг різних категорій лю-
дей. Часто він обумовлюється впли-
вом тієї чи іншої ситуації. У мирних 
умовах, у достатку, в розміреному і 
спокійному житті цінність безпеки 
відходить на другий план і не акту-
алізується. Соціальні потрясіння, 
лиха, війни, терористичні акти заго-
стрюють її значення, виводять в чис-
ло найбільш затребуваних людьми і 
суспільством.

Безпека — відсутність загроз в усіх 
сферах життя, що сприяє сталому 
людському розвитку і залежить від 
рівня правової культури, свідомості 
та відповідальності кожного члена 
громади, досягнення якої можливо 
шляхом взаємодії органів публічної 
влади з громадянським суспільством 
та збільшення кількості превентив-
них заходів [7, с. 144].

Потреба в безпеці має об’єктивний 
характер, оскільки всі люди вразли-

ві, незалежно від їх фізичних даних, 
володіння багатством, владою, інши-
ми ресурсами. Вона реалізується не 
тільки на індивідуальному, а й на ко-
лективному (груповому), державно-
му та громадському рівнях. При цьо-
му варто підкреслити, що, на відміну  
від багатьох інших потреб, потребу 
в безпеці неможливо задовольни-
ти повністю. Вона присутня завжди 
і вимагає постійного до себе уваги, 
оскільки у різних ситуаціях людей 
підстерігають найрізноманітніші не-
безпеки.

Залежно від того, хто виступає 
суб’єктом або об’єктом безпеки — 
окрема людина, соціальна група, 
суспільство в цілому, держава або 
співтовариство держав, виділяють 
наступні основні рівні безпеки: 

1) особиста або індивідуальна 
безпека; 

2) соцієтальна (громадська безпе-
ка), безпека суспільства; 

3) національна безпека, безпека 
держави; 

4) міжнародна або колективна 
безпека; 

5) всесвітня або глобальна без- 
пека. 

Як проміжний рівень між інди-
відом і суспільством (або між інди-
відом і державою) виділяють рівень 
групової безпеки або безпеки спіль-
ності.

Між національним і міжнарод-
ним рівнями або між міжнародним 
і глобальним рівнями може виділя-
тися регіональний рівень. Крім того, 
про регіональну безпеку говорять і 
щодо стану безпеки в одній з частин 
держави або в межах етнокультурної 
області, що об’єднує території одразу 
кількох держав.
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Концепція національної безпеки 
передбачає здійснення заходів, по- 
в’язаних із забезпеченням безпеки 
держави за кількома основними на-
прямами. 

У їх числі можна виділити: 
1) забезпечення фізичного існу-

вання держави і її громадян, терито-
ріальної недоторканності і цілісності 
держави від внутрішніх і зовнішніх 
загроз; 

2) забезпечення, створення гаран-
тій від зовнішнього втручання у вну-
трішні справи держави; 

3) запобігання потенційних і не-
передбачених загроз способу життя 
держави і її громадян.

Концепція національного інтере-
су. Поняття “національний інтерес” 
формується в 1930-ті р. Вперше по-
няття “національний інтерес” було 
включено до змісту Оксфордської 
енциклопедії соціальних наук у  
1935 р. пріоритет у розробці даного 
поняття належить американському 
теологу Р. Нібуру і американсько-
му історику Ч. Бірду. Однак сплеск  
інтересу до розробки проблеми наці-
онального інтересу припадає на піс-
лявоєнні роки (після Другої світової 
війни). У 1948 р виходить робота  
Г. Моргентау “На захист національ-
ного інтересу”. З цього часу інтерес 
до проблеми національного інтересу 
не тільки не згасав, але все більше 
зростав. 

У рамках концепції національно-
го інтересу виділяють в якості його 
складових: 

1) життєво важливі і другорядні 
інтереси; 

2) постійні і змінні інтереси; 
3) довгострокові і кон’юнктурні 

інтереси. 

Формування національного інте- 
ресу — тривалий історичний процес, 
в якому переплітаються економічні, 
соціальні, національно-психологічні 
та інші фактори. Основною складо-
вою національного інтересу є праг-
нення до самозбереження держави, 
що забезпечує самозбереження нації.

Концепція загальної безпеки. 
Зародження і активне обговорен-
ня деяких найважливіших аспектів 
концепції загальної безпеки відбу-
вається на початку 1980-х р., однак 
основні положення даної концепції 
були сформульовані дещо пізніше — 
на рубежі 1980–1990 рр. Початок 
теоретичних суперечок щодо загаль-
ної безпеки було закладено статтею 
американського професора Річарда 
Ульмана з Прінстонського універ-
ситету “Заново визначаючи поняття 
безпеки” (1983 р.). З його точки зо-
ру, найбільшу загрозу національній 
безпеці представляють ті дії, які за-
грожують різким зниженням якості 
життя населення певної держави за 
відносно короткий проміжок часу і 
можуть вплинути на різке зменшен-
ня кола політичних альтернатив, що 
знаходяться в розпорядженні уряду 
країни або приватних неурядових 
організацій всередині держави.

У рамках Концепції загальної без-
пеки оскаржуються претензії націо-
нальної держави на виключне стано-
вище в галузі забезпечення безпеки, 
причому як зовнішньої, так і вну-
трішньої. Прихильники концепції за-
гальної безпеки зазначають, що роль 
окремих груп громадян, органів міс-
цевого самоврядування, неурядових 
та наддержавних організацій, націо-
нальної та міжнародної громадської 
думки у справі забезпечення безпеки 
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не менш значна, ніж роль національ-
ної держави.

Так О. Ковальова [8] та І. Гри-
шова [9] у своїх наукових доробках 
вказують на пріоритет екологічної 
безпеки в аграрній політиці України. 
І. М. Грищенко доводить, що “для на-
лежної роботи системи місцевого са-
моврядування громадянам доцільно 
аналізувати поведінку потенційних 
кандидатів для роботи в системі міс-
цевого самоврядування, звертаючи 
особливу увагу на орієнтацію цих 
людей на” [10, с. 154] комплексне ба-
чення забезпечення безпеки на ввіре-
ній території.

Загалом уявлення про мінімально 
достатню безпеку включають в себе 
кілька аспектів: 

1) уявлення про фізичну безпе-
ку, пов’язані зі збереженням життя 
людини, його здоров’я, захищеністю 
від голоду, несприятливих впливів 
навколишнього середовища, соціаль-
ного і політичного насильства, що за-
грожує життю і здоров’ю людини; 

2) уявлення про економічну без-
пеку, що включають в себе оцінку 
доступності до визначення трудової  
зайнятості, що забезпечує задово-
лення не тільки базових потреб, але 
і формування страхуючих заоща-
джень для виняткових випадків; 

3) уявлення про соціальну безпе-
ку, пов’язані з оцінкою статусу лю-
дини в суспільстві, його захищеності 
від загроз фізичної та економічної 
безпеки, що формується як формаль-
ними і неформальними суспільними 
інститутами, так і державою; 

4) уявлення щодо етнокультурної 
безпеки, що включають в себе оцінку 
безпеки етнічної ідентичності особи-
стості і спільності, з якою особистість 

себе ототожнює, оцінку можливості 
розвитку культури, що розділяється 
особистістю зі спільністю; 

5) уявлення про безпеку гідності, 
пов’язані з оцінкою гуманістичної 
повноти безпеки, ціни безпеки для 
людини, з оцінкою заходів приду-
шення індивідуальності заради за-
безпечення безпеки.

Концепція соцієтальної безпеки. 
Основною ідеєю концепції соціє-
тальної безпеки є декларування як 
пріоритетне завдання захисту систе-
ми благ від загрозливих зовнішніх 
впливів.

У рамках концепції соцієтальної 
безпеки виділяють кілька основних 
загроз безпеки: 

1) тиск на комфортність соціаль-
ного середовища, утвореною мате-
ріально забезпеченим, але старію-
чим населенням, з боку значної і все 
більш зростаючої маси молодих, але 
бідних мігрантів; 

2) посилення власних екологічних 
проблем у розвинених країнах світу 
внаслідок неефективного управління 
технологічними процесами в сусід-
ніх регіонах; 

3) проникнення на Захід організо-
ваної злочинності суміжних бідних 
держав Східної Європи, Азії, Афри-
ки та Латинської Америки; 

4) вплив наслідків етнічних кон-
фліктів на стан безпеки в розвинених 
державах світу; 

5) поширення тероризму.
За дослідженнями І. М. Грищенко, 

на міждержавному рівні механізми 
забезпечення безпеки вибудовують-
ся згідно напрямів, представлених у 
щорічній доповіді у рамках Програ-
ми розвитку Організації Об’єднаних 
Націй (ПРООН) під назвою “Нові 
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виміри безпеки людини”, що вийшла 
у світ в 1994 р. У цій доповіді було 
озвучено ідею про те, що людству час 
перейти від старого розуміння гло-
бальної безпеки (насамперед малась 
на увазі ядерна безпека) до нового 
розуміння трактовки поняття гло-
бальної безпеки, а саме трактування 
глобальної безпеки як комплексу 
заходів щодо захисту кожної окремо 
взятої людини. Так народилася кон-
цепція “Human Security”, яка ґрунту-
ється на таких принципах:

1. Принцип універсальності озна-
чає, що безробіття, тероризм, забруд-
нення навколишнього середовища, 
наркотики, злочинність, порушення 
прав людини — це проблеми, з якими 
стикається кожна людина незалежно 
від її громадянства.

2. Принцип трансграничності вка-
зує на те, що голод, хвороби, нарко-
трафік, етнічні конфлікти не стриму-
ються державними кордонами.

3. Принцип забезпечення безпеки 
необхідно розуміти в тому сенсі,  що 
першочерговим є питання забезпе-
чення превентивними заходами без-
пеки, а не будь-якого виду інтервен-
ціями.

4. Принцип людиноцентризму по-
лягає в акцентуванні на дотриманні 
прав і свобод людини, забезпечення 
її здоров’я та благополуччя [2, с. 39].

На сьогодні основоположним до-
кументом, що визначає пріоритети 
національних інтересів України та 
забезпечення національної безпеки 
є Стратегія національної безпеки 
України “Безпека людини — безпека 
країни”, прийнята у вересні 2020 р.

У ній визначено, що головною 
ціллю державної політики націо-
нальної безпеки є “людина, її життя 

і здоров’я, честь і гідність, недоторка-
ність і безпека” [12].

Ця стратегія ґрунтується на трьох 
основних засадах: 

1) стримуванні, що забезпечує 
розвиток оборонних і безпекових 
спроможностей для унеможливлен-
ня збройної агресії проти України;

2) стійкості — здатності суспіль-
ства та держави швидко адаптувати-
ся до змін безпекового середовища й 
підтримувати стале функціонування;

3) взаємодії, спрямованій на роз-
виток стратегічних відносин.

А пріоритетами національних ін-
тересів України та забезпечення на-
ціональної безпеки визначені: відсто-
ювання незалежності і державного 
суверенітету; відновлення територі-
альної цілісності України; суспіль-
ний розвиток, насамперед розвиток 
людського капіталу; захист прав, 
свобод і законних інтересів громадян 
України.

Найближчим часом будуть пода-
ні на розгляд та затвердження різні 
безпекові стратегії України, серед 
яких: Стратегія людського розвитку; 
Стратегія громадської безпеки та ци-
вільного захисту України; Стратегія  
біобезпеки та біологічного захисту. 
Ці та інші стратегії повинні сформу-
вати комплексний механізм забезпе-
чення безпечного середовища життя 
громадян України.

Своєю чергою, будь-яка дія, 
спрямована на захист держави, су-
спільства або окремо взятої людини 
передбачає певну відповідальність. 
Адже, відповідальність — це важли-
вий принцип правової, соціальної 
держави, що передбачає обов’язок, 
зокрема обраних осіб в органи міс-
цевого самоврядування, відповідати  
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за наслідки своїх дій протягом ка- 
денції. 

Висновки. Аналіз концепцій без-
пеки надав можливість встановити, 
що безпека людини — це багатоас-
пектний стан, для характеристики і 
оцінки якого необхідно враховувати 
не тільки індивідуально-особистісні 
показники, фізичні умови життєді-
яльності, а й умови, обумовлені де-
термінованістю існування і розвитку 
людини з боку суспільства і держави, 
світової спільноти.

Цілий ряд безпекових концепцій, 
серед яких концепція національної 
безпеки, концепція національного 
інтересу, концепція загальної безпе-
ки, концепція соцієтальної безпеки, 
доповідь ПРООН “Нові виміри без-
пеки людини”, концепція “Human 
Security”, Стратегія національної 
безпеки України “Безпека людини — 
безпека країни” та інші складають  
систему забезпечення безпеки жит-
тєдіяльності й повинні впроваджува-
тися в життя для мінімізації загроз, 
яких неможливо уникнути та попе-
реджувати загрози виникнення ситу-
ацій, які становлять небезпеку.
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осоБЛИВостІ  РЕАЛІЗАЦІЇ  оРГАНАмИ  
ДЕРЖАВНоЇ  ВЛАДИ  ДЕРЖАВНоЇ  ПоЛІтИКИ  

В  сФЕРІ  КУЛЬтУРИ  НА  РЕГІоНАЛЬНомУ  РІВНІ

Анотація. Культура як незалежна сфера культурного будівництва ося-
гає широке коло державних і громадських органів, підприємств, установ, 
організацій. Пріоритетні напрями розвитку сфери культури окреслюють-
ся цільовими загальнодержавними програмами. Сьогодні сфера культури 
в Україні вимагає не тільки збільшення бюджетного фінансування, а ще й 
суттєве покращення ефективності процесів. Національна політика на ре- 
гіональному рівні має на меті створити умови для підвищення конкуренто-
спроможності регіонів як основи для їх динамічного розвитку та усунення 
значних міжрегіональних відмінностей. Загалом, організації сфери культу-
ри, як правило, не в змозі покривати витрати, які потрібні на одного спожи-
вача, за рахунок доходів, отриманих від нього. 

Організації сфери культури функціонують в умовах відсутності конку-
ренції, що викликає ризик зниження якості пропонованих сервісів. Потріб-
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но розуміти, що в силу специфіки функціонування сфери культури багато 
процесів у ній протікають стихійно, знаходяться поза межами державно-
го регулювання, спираючись на закони соціальної самоорганізації людей.  
Водночас деякі аспекти культурної діяльності цілком підлягають держав-
ному регулюванню і управлінню, гостро потребують зовнішнього стимулю-
вання.

У зв’язку з цим у межах державного управління сфери культури виникає 
дисгармонія між прагненням органів державної влади до адміністрування 
культурної діяльності, її зайвої регламентації і дерегулюванням, демокра-
тизації, на яку орієнтовані неурядові організації, багато творчих колективів 
і творчі працівники. Регіональний культурний проект є принципово важ-
ливою формою самовираження та самореалізації. 

Ключові слова: державна влада, державна політика, сфера культури,  
системи управління. 

ОСОБЕННОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ   

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  В  СФЕРЕ  КУЛЬТУРЫ   
НА  РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Аннотация. Культура как независимая сфера культурного строительства 
охватывает широкий круг государственных и общественных органов, пред-
приятий, учреждений, организаций. Приоритетные направления развития 
сферы культуры определяются целевыми общегосударственными програм-
мами. Сегодня сфера культуры в Украине требует не только увеличения 
бюджетного финансирования, но и существенного улучшения эффективно-
сти процессов. Национальная политика на региональном уровне имеет це-
лью создать условия для повышения конкурентоспособности регионов как 
основы для их динамичного развития и устранения значительных межре-
гиональных различий. В целом, организации сферы культуры, как правило, 
не в состоянии покрывать расходы, необходимые на одного потребителя, за 
счет доходов, полученных от него.

Организации сферы культуры функционируют в условиях отсутствия 
конкуренции, что вызывает риск снижения качества предлагаемых серви-
сов. Нужно понимать, что в силу специфики функционирования сферы 
культуры многие процессы в ней протекают стихийно, находятся за пре-
делами государственного регулирования, опираясь на законы социальной 
самоорганизации людей. В то же время, некоторые аспекты культурной де-
ятельности вполне подлежат государственному регулированию и управле-
нию, остро нуждаются во внешнем стимулировании.

В связи с этим, в рамках государственного управления сферы культуры 
возникает дисгармония между стремлением органов государственной влас-
ти к администрированию культурной деятельности, ее излишней регламен-
тацией и дерегулированием, демократизацией, на которую ориентированы 
неправительственные организации, много творческих коллективов и твор-
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ческие работники. Региональный культурный проект является принципи-
ально важной формой самовыражения и самореализации. 

Ключевые слова: государственная власть, государственная политика, 
сфера культуры, системы управления. 

PECULIARITIES  OF  IMPLEMENTATION  BY  STATE  AUTHORITIES 
OF  STATE  POLICY  IN  THE  SPHERE  OF  CULTURE  

AT  THE  REGIONAL  LEVEL

Abstract. Culture as an independent sphere of cultural construction com-
prehends a wide range of state and public bodies, enterprises, institutions, or-
ganizations. The priority directions of the development of the sphere of culture 
are determined by target nationwide programs. Today the sphere of culture in 
Ukraine requires not only an increase in budget funding, but also a significant 
improvement in the efficiency of processes. National policy at the regional level 
aims to create conditions for increasing the competitiveness of regions as a basis 
for their dynamic development and eliminating significant interregional diffe- 
rences. In general, cultural organizations, as a rule, are not able to cover the costs 
required for one consumer from the income received from him.

Organizations in the cultural sphere operate in the absence of competition, 
which causes the risk of reducing the quality of the services offered. It should 
be understood that due to the specifics of the functioning of the cultural sphere, 
many processes in it proceed spontaneously, are outside the limits of state regula-
tion, relying on the laws of social self-organization of people. At the same time, 
some aspects of cultural activity are fully subject to state regulation and manage-
ment, and are in dire need of external stimulation.

In this regard, within the framework of public administration of the cultural 
sphere, a disharmony arises between the desire of public authorities to adminis-
ter cultural activity, its excessive regulation and deregulation, democratization, 
which is aimed at non-governmental organizations, many creative teams and cre-
ative workers. A regional cultural project is a fundamentally important form of 
self-expression and self-realization.

Keywords: state power, state policy, the sphere of culture, the sphere of cul-
ture, management systems.

Постановка проблеми. Особли-
вої знаковості державна культурна 
політика набуває з огляду на нагаль-
ну потребу у зменшенні адміністру-
вання культурних процесів на різних 
рівнях, створення моделі ефективної 
взаємодії у розвитку регіонів між 
центром та місцевими елітами. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблемам культурного 
розвитку суспільства в різні історич-
ні епохи приділяли увагу українські 
та зарубіжні дослідники, зокрема: 
М. Кастельс, Ч. Лендрі, Ф. Матарас-
со, А. Перотті, В. Біблер, М. Каган, 
С. Кримський, М. Мамардашвілі,  
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А. Моль, О. Флієр. Деякі теоретичні 
аспекти функціонування культури 
розглядають Е. Баллер, Дж. Лалл,  
К. Мангейм, П. Сорокін та ін.

Теоретико-методологічні засади 
та визначення окремих аспектів дер-
жавного регулювання сфери культу-
ри містяться у працях вітчизняних і 
зарубіжних учених: В. Андрущенка, 
В. Бакуменка, О. Батіщева, І. Воро-
нова, Л. Вострякова, О. Гриценка,  
Л. Губерського, Д. Дзвінчука, В. Дзо-
за, І. Дзюби, С. Дрожжина, О. Зади- 
хайло, С. Здіорука, В. Карлова,  
М. Кирюшко, С. Кіндзерського, О.  Ла- 
зора, П. Надолішного, П. Петров-
ського, М. Поплавського, М. Проску-
ріної, А. Свідзинського, В. Тертички, 
С. Чукута та інших, які відіграли 
важливу роль у формуванні концеп-
ції даної дипломної роботи.

Гіпотеза дослідження ґрунтуєть-
ся на припущенні, що цілісне дослі-
дження сутності та особливостей ре-
алізації державної політики у сфері 
культури в сучасних умовах дасть 
змогу визначити основні напрями її 
оптимізації, засоби і механізми ре-
алізації, адекватні тим процесам і 
тенденціям, що спостерігаються у 
культурному житті українського су-
спільства.

Метою дослідження є визначен-
ня і наукове обґрунтування основних 
напрямів державної політики у сфері 
культури на основі системного ана-
лізу та особливостей її реалізації на 
прикладі Івано-Франківської області.

Відповідно до мети дослідження 
визначено завдання:

• проаналізувати нормативно- 
правове забезпечення реалізації дер-
жавної політики у сфері культури 
(далі ДПСК) в Україні; 

• обґрунтувати теоретичні осно-
ви сучасної парадигми державного 
управління у сфері культури;

• проаналізувати інституційні пе-
редумови реалізації ДПСК у контек-
сті децентралізаційних змін;

• окреслити організаційно-пра-
вовий механізм реалізації ДПСК на 
регіональному рівні;

• розкрити соціально-економіч- 
ний потенціал для здійснення ефек- 
тивної реалізації ДПСК у Івано- 
Франківській області;

• проаналізувати стан реалізації 
соціально-культурної ідентичності у 
суспільстві;

• виявити можливості застосу-
вання особливостей моделей та під-
ходів світової культурної політики у 
вітчизняну практику.

Об’єкт дослідження — державна 
політика у сфері культури в Україні.

Предмет дослідження — особли-
вості й шляхи реалізації державної 
політики у сфері культури в Іва-
но-Франківської області.

Методи дослідження. Для вирі-
шення поставлених завдань дослі-
дження у роботі використано такі 
методи пізнання:

• аналізу і синтезу — для обґрун-
тування необхідності та розкриття 
сутності реалізації державної політи-
ки у сфері культури, а також для об-
стеження сучасної нормативно-пра-
вової бази України, що регламентує 
функціонування даної сфери;

• економіко-статистичного аналі-
зу — для визначення тенденцій роз-
витку культурної сфери України та 
вивчення її сучасного стану на регіо-
нальному рівні;

• логічний та історичний — для 
аналізу розвитку понять “державна 
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політика”, “сфера культура” у науко-
вих працях з державного управління, 
історії культури, культурології, ме-
неджменту, філософії;

• структурно-функціональний — 
для дослідження організаційної 
структури органів управління сфе-
рою культурою; порівняльного ана-
лізу — для зіставлення характерис-
тик культурної політики Іспанії, 
Італії,Франції та Німеччини.

Виклад основного матеріалу. 
Культура як незалежна сфера куль-
турного будівництва осягає широке 
коло державних і громадських орга-
нів, підприємств, установ, організа-
цій та установ СК.

Основи чинного українського за-
конодавства встановлюють правові, 
економічні, соціальні та організацій-
ні засади розвитку сфери культури 
(далі СК) в Україні, врегульовують 
зв’язки в галузі створення, поширен-
ня, охорони та використання куль-
турних цінностей і мають на меті:

• впровадження суверенних прав 
України в СК;

• відродження та процвітання 
культури української нації та куль-
тур національних меншин, що меш-
кають в Україні;

• забезпечення творчої свободи, 
безперешкодного розвинення куль-
турно-мистецьких процесів.

Пріоритетні напрями розвитку 
СК окреслюються цільовими загаль-
нодержавними програмами, які схва-
люються Верховною Радою України 
(ст. 85 Конституції України) [1]. 

Реалізація ДПСК, правові, еко-
номічні та соціальні гарантії її вико-
нання, система соціального захисту 
працівників культури передбачаєть-
ся Верховною Радою України. Ви-

конавчі органи забезпечують реалі-
зацію культурної політики; за участі 
громадських об’єднань розглядають 
та фінансують національні програми 
щодо покращення розвитку культури; 
створюють обставини для відроджен-
ня і розвитку культури українського 
суспільства, культур національних 
меншин, які проживають на території 
України та ін. [1, c. 42].

Основні напрями ДПСК залежать 
від реалій соціально-економічного 
життя країни, а також вирішення 
проблем.

Дослідження сучасного стану 
культурного розвитку в Україні дає 
змогу віднести до основних завдань: 

а) забезпечення належного рівня 
фінансування СК; 

б) створення правової бази у галу-
зі культури, яка б відповідала потре-
бам сучасного світу; 

в) охорона культурного надбання; 
г) підвищення ролі й престиж-

ності професії працівника культури 
[2, c. 256–257]. 

Основними тенденціями розвит-
ку сучасної СК в українському су-
спільстві найчастіше називають: 

• поглиблення інтеграції націо-
нальної культури з європейською та 
світовою просторовою культурою; 

• обмеження участі держави в під-
тримці СК у ринкових та економіч-
них умовах; 

• посилення розриву в рівні куль-
турного розвитку між окремими регі-
онами держави [3]. 

До недоліків можна віднести:
• фінансування за залишковим 

принципом;
• відсутність усвідомлення важ-

ливості СК на рівні стратегічного 
управління;
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• декларативність законодавчої 
бази, а в якості проблем відмічають 
захист національного та культурного 
простору в контексті глобалізації;

• концептуальну і програмову не-
визначеність культурної політики на 
різних рівнях управління;

• не уніфікованість процедур на-
дання культурних послуг;

• низький рівень матеріально-тех-
нічного й кадрового забезпечення  
тощо [4].

В українських реаліях рекомен-
дується використовувати елементи 
існуючих систем управління, з “аме-
риканської” — податкові пільги для 
приватних осіб і корпорацій, що під-
тримують культуру, податкові піль-
ги для некомерційних мистецьких 
організацій, акцій, окремих митців, з 
“британської” — збільшити витрати 
на культуру в держбюджети, з “фран-
цузької” — контроль державних 
структур у процесі виділення та роз-
поділу коштів за допомоги місцевих 
органів влади [5]. 

Вибір стратегічних механізмів 
керівництва СК через аналіз впливу 
на економічні та соціальні результа-
ти СК зовнішнього та внутрішнього 
середовища повинні ґрунтуватися 
на принципі конкретизації об’єкта 
та встановлення механізму впливу 
сукупних умов впливу на результати 
його функціонування в довгостроко-
вій перспективі.

Головна мета такого принципу 
полягає в точному врахуванні галу-
зевих властивостей культурних орга-
нізацій, змісту та складу вирішених 
соціально-економічних завдань, що 
дає змогу об’єктивно встановити вза-
ємозв’язок між соціально-економіч-
ними результатами її діяльності та 

характеристиками кожного індивіду-
ального елементу середовищ суб’єк-
та господарювання.

Вплив державних органів на пред-
мет управління проявляється через 
використання податкових пільг, які  
передбачені державною податковою 
системою державного фінансування, 
через бюджетну систему та інші за-
конодавчо визначені форми, а також 
використання можливостей інститу-
ту державної власності.

Основою такого впливу є визнан-
ня законодавчої і нормотворчої ді-
яльності, під час якої воно знаходить 
практичне застосування в державній 
політиці, тим самим створюючи тіс-
ний зв’язок між цим елементом сере-
довища безпосереднього впливу та 
політичним середовищем як складо-
вою чинника непрямого впливу.

Розглядаючи об’єктивні характе-
ристики завдань СК, які, як прави-
ло, мають в основному соціальний 
характер, та специфіку діяльності 
закладів культури як освітніх орга-
нізацій та суб’єктів господарюван-
ня, що мають значно некомерцій-
ну породу, варто зазначити, що в  
переважній більшості причин діяль-
ність державних органів має вирі-
шальний вплив на результати їх те-
перішньої діяльності і, перш за все, 
цілі цієї роботи, у довгостроковій 
перспективі.

Стан справ засвідчує, насамперед, 
той факт, що домінуючою формою 
власності у переважній більшості га-
лузей у СК виступає державна форма 
власності, а основною правовою фор-
мою організацій виступає об’єднане 
підприємство, тому можна стверджу-
вати, що органи виконавчої влади 
на різних рівнях отримують право  
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безпосередньої участі в керівництві 
такими об’єктами [6, с. 251]. 

Сьогодні СК в Україні вимагає 
не тільки збільшення бюджетного 
фінансування, а ще й суттєве покра-
щення ефективності процесів через 
впровадження методологій стра-
тегічного управління, що тягне за 
собою постійну зміну підходів до 
керівництва економічними та соці-
альними процесами, а також знач-
ні зміни в організації діяльності 
суб’єктів господарювання та галузі в  
цілому.

Проблематичність в управлінні 
стратегічною СК пов’язана насампе-
ред з тим, що сама тільки сфера є ба-
гатоскладниковою системою, до якої 
відносяться велика кількість різних 
господарюючих суб’єктів та відносин 
між ними, більше того, культура дер-
жави є багатонаціональною і склада-
ється з безлічі субкультур та активно 
змінюється в часі [7, c. 108].

Звичайно, стратегія управління 
СК повинна бути з’єднана з єдиною 
державною стратегією соціально- 
економічного розвитку, при цьому 
тісно взаємодіючи та доповнюючи 
інші стратегії соціального блоку для 
забезпечення процесів соціальної ін-
теграції в суспільстві та покращення 
якості життя місцевого населення.

Стратегічні цілі сучасної держав-
ної політики потребують значних 
змін у інфраструктурі СК, надання 
більшої незалежності державним 
інституціям, створення умов для ак-
тивної взаємодії державного, комер-
ційного та некомерційного секторів з 
інтересами, пов’язаними з розвитком 
культури [8, c. 5].

Маючи значний економічний та 
інтелектуальний потенціал, Україна 

в цілому, а також регіони, зокрема в 
частині комплексної оцінки еконо-
мічної ефективності, життєвого рів-
ня та екологічної безпеки, а також 
конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання, значно відстає від 
західних та центральних європей-
ських країн.

Нерівномірний регіональний 
розвиток та рівень життя місцево-
го населення створюють умови для 
соціальної напруги в суспільстві, за-
грожують територіальній цілісності 
країни, гальмують динаміку соці-
ально-економічних показників, упо-
вільнюють ринкові трансформації та 
знижують їх ефективність.

Тому національна політика на ре-
гіональному рівні має на меті створи-
ти умови для підвищення конкурен-
тоспроможності регіонів як основи 
для їх динамічного розвитку та усу-
нення значних міжрегіональних від-
мінностей.

Визначення пріоритетних цілей 
і завдань реалізації ДПСК не в ос-
танню чергу пов’язане з адекватною 
оцінкою і розумінням основних тен-
денцій постіндустріального розвитку 
як в загальносвітовому масштабі, так 
і на регіональному рівні. СК також 
здійснює регулювання життєдіяль-
ності суспільства, що ґрунтується 
на ціннісних перевагах культурних 
норм поведінки.

Особливу роль у державному 
управлінні у СК і проведенні ДКП 
грає аспект управління, оскільки са-
ме на державному рівні зосереджена 
основна інформація про культурні 
потреби місцевого населення. Як 
представляється нині з урахуван-
ням специфіки сукупності галузей 
СК, існує очевидна необхідність со-



277

ціально-економічної реконструкції,  
розробки нових підходів до організа-
ції взаємодії держави і суспільства, 
коригування управлінських моде-
лей.

У сучасній ДПСК в Україні осно-
вне значення має тенденція до децен-
тралізації управління СК. На управ-
лінському рівні це відображається в 
узгодженому розподілі компетенцій 
між різними рівнями влади. Вони 
відповідають за розробку нових мо-
делей реалізації ДПСК з урахуван-
ням місцевих соціально-економіч-
них та культурних особливостей, 
культурних уподобань населення та 
об’єднаних територіальних громад. 
Тому завданням уряду є проведення 
національної політики та координа-
ція діяльності різних регіонів.

Децентралізація в СК також при-
водить до створення інших неза-
лежних структур — приватного та 
некомерційного секторів. Сьогодні 
громадські, національно-культурні, 
релігійні, комерційні та інші струк-
тури залучаються до створення та 
реалізації.

Головне завдання даної роботи 
спрямоване на вивчення принци-
пів реалізації національної політики 
розвитку СК на регіональному рівні 
та проблем, пов’язаних з розвитком 
СК на регіональному рівні. У процесі 
дослідження засад реалізації ДПСК 
на регіональному рівні важливо 
враховувати певні особливості, які 
внутрішньо властиві культурним га-
лузям і впливають на їх функціону-
вання у сучасному світі.

Стрімкий інноваційний розвиток, 
різке збільшення високотехнологіч-
них інновацій, впровадження пере-
дових науково-технічних досягнень 

веде до збільшення продуктивності 
праці в економіці, у багатьох її сег- 
ментах знижує витрати і ціни.

У цілому, організації СК, зазви-
чай, не в змозі покривати витрати, 
які потрібні на одного споживача, за 
рахунок доходів, отриманих від ньо-
го. 

На відміну від приватних переваг 
використання послуг культурних 
установ супроводжується зовнішні-
ми ефектами, не лише люди мають 
користь від використання культур-
них благ, але й інші верстви суспіль-
ства. У той же час існують культурні 
заходи, де при певних обсягах вироб-
ництва граничний дохід перевищує 
граничні витрати і з цього утворю-
ється прибуток [9, c. 173].

Зокрема, йдеться про додаткові 
комерційні послуги усередині або 
на основі роботи установ СК. Це ді-
яльність кафе, ресторанів, магазинів, 
торгових наметів, спеціальних май-
стерень, консультаційних та інфор-
маційних центрів, рекламних про-
ектів, здача в оренду певних площ. 
Економічна оцінка таких сервісів, по 
суті, аналогічна оцінці діяльності ко-
мерційних структур.

Діяльність закладів культури ха-
рактеризується також наявністю мо-
нополії на місцевому ринку. У біль-
шості випадків створити, наприклад, 
кілька маленьких театрів, художніх 
музеїв та концертних залів у малих 
містах економічно не вигідно. Це 
пов’язано, зокрема, з тим, що середні 
витрати будуть вищими за граничні 
витрати, що є бар’єром для виходу на 
місцевий ринок.

Тобто, організації СК функціону-
ють в умовах відсутності конкуренції, 
що викликає ризик зниження якості 
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пропонованих сервісів. Потрібно ро-
зуміти, що в силу специфіки функ-
ціонування СК багато процесів у ній 
протікають стихійно, знаходяться 
поза межами державного регулюван-
ня, спираючись на закони соціаль-
ної самоорганізації людей. Водночас 
деякі аспекти культурної діяльності 
цілком підлягають державному регу-
люванню і управлінню, гостро потре-
бують зовнішнього стимулювання.

У зв’язку з цим у межах держав-
ного управління СК виникає дис-
гармонія між прагненням органів 
державної влади до адмініструван-
ня культурної діяльності, її зайвої 
регламентації і дерегулюванням, де-
мократизації, на яку орієнтовані не-
урядові організації, багато творчих 
колективів і творчі працівники.

З одного боку, пряма участь дер-
жави є дуже потрібною, оскільки без 
державної допомоги багато проектів 
просто не можуть бути реалізовані з 
економічних, політичних, юридич-
них та інших причин.

З іншого боку, надмірне втручан-
ня держави може призвести до за-
лежності культурної діяльності від 
органів влади, політичних структур, 
зміни змісту культурного життя, об-
меженню свободи творчості і само-
вираження, кінець кінцем, до куль-
турної деградації.

Відповідно, актуальним управ-
лінським завданням є пошук опти-
мального балансу між державною 
участю в діяльності СК і наявністю 
максимально повної свободи куль-
турної творчості, не залежної від по-
літичних або ідеологічних орієнтирів 
правлячих кругів. Адже ефективне 
управління СК покликане створю-
вати сприятливі організаційні, юри-

дичні та економічні умови для куль-
турної діяльності.

Крім того, одним з основних пи-
тань управління СК на регіонально-
му рівні нині являється встановлен-
ня оптимального співвідношення 
ринкових і неринкових механізмів. 
У СК функціонують різні за формою 
власності і правовому статусу орга-
нізації як державні, так і недержавні, 
працюють на тих або інших еконо-
міко-правових підставах приватні  
особи.

Для СК в основному характерне 
багатоканальне фінансування, зокре-
ма з державного бюджету, за допо-
могою виділення коштів з боку гро-
мадських, у тому числі благодійних 
організацій, бізнес-структур, мецена-
тів і спонсорів. Безумовно, у сучасній 
змішаній економіці не є ефективною 
модель, при якій держава повністю 
підміняє собою ринкові інструменти. 
Прийнятніше, коли держава створює 
для їх впливу рамкові умови, до-
пускаючи достатню свободу ринко-
вих відносин [9, c. 174].

У рамках державного фінансуван-
ня СК його здійснення може бути 
кошторисним, проектним, програм-
но-цільовим, а також можуть бути 
використані різні комбінації цих ме-
тодів.

Допомога держави у фінансуванні 
СК сприяє встановленню цін на рів-
ні, що відповідає можливостям спо-
живачів сплачувати послуги установ 
СК.

Участь держави у розвитку СК 
виражається також у прямих і непря-
мих методах регулювання, виробни-
цтві культурних послуг установами 
державного сектора, різних пільгах і 
дотаціях.
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Розробкою основних засад дер-
жавної політики розвитку СК займа-
ється МКМС України.

Пріоритетними завданнями регіо-
нальної політики у СК є:

• державна підтримка розвитку 
культури усіх регіонів України;

• реалізація регіональних страте-
гій культурного розвитку;

• збереження та оптимізація базо-
вої мережі закладів культури;

• поліпшення взаємодії з регіо-
нальними органами культури;

• підтримка розвитку аматорсько-
го мистецтва і традиційної культури;

• сприяння збереженню й розвит-
ку культурної інфраструктури у сіль-
ській місцевості та малих містах [10].

Важливу роль у культурному 
розвитку регіонів, налагодженні 
співпраці між регіонами у СК, під-
вищенні ролі української мови та 
україномовних культурних практик 
відіграє розвиток аматорського мис-
тецтва, збереження й популяризація 
народних традицій. Виконанню цих 
завдань значною мірою сприяють 
культурно-мистецькі заходи, що 
проводяться в різних містах і облас-
тях України за фінансової підтримки 
МКМС України.

Як свідчить передовий європей-
ський досвід, на шляху до децентра-
лізації можливі й негативні наслід- 
ки, основними серед яких можуть  
бути:

• невизначеність регіональними 
органами влади пріоритетів у надан-
ні культурних послуг, особливо соці-
ально незахищеним верствам місце-
вого населення;

• недостатній потенціал місцевих 
органів в управлінні технічними по-
слугами;

• відсутність взаємозв’язків між 
владними структурами різних рівнів;

• погіршення якості послуг за 
відсутності системи чіткого регулю- 
вання;

• недосконалість системи звітно-
сті з виконання загальнонаціональ-
них завдань;

• збільшення ймовірності коруп-
ції [11, c. 150].

Реалізація ДПСК на регіонально-
му рівні — це, з одного боку, істотна 
складова стратегії соціального та 
культурного розвитку України, яка 
реалізується відповідно до загальних 
завдань ДКП; з іншого боку, ця полі-
тика виступає як самостійна сфера 
проектної діяльності, що має на меті 
всебічну підтримку та популяриза-
цію культурної самобутності кожно-
го регіону, його історичних пам’яток, 
мови, релігії, фольклору, народної 
творчості, створення умов для роз-
витку культурного життя даної тери-
торіальної громади.

СК — це багаторівнева система, 
яка здатна зв’язуватися з населен-
ням і державними органами влади, 
громадськими організаціями, бізне-
совими структурами, мистецькими 
об'єднаннями. СК має реальні мож-
ливості для громадян регіону реалі-
зовувати свої права та громадянські 
свободи, вирішувати культурні про-
блеми та покращувати соціальну ре-
альність.

Регіональний культурний проект 
є принципово важливою формою 
самовираження та самореалізації. 
Нові соціально-економічні реалії та 
суперечливий характер реформ від-
новили проектну діяльність на регіо-
нальному рівні як засіб покращення 
соціокультурної реальності.
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Використання проектного потен-
ціалу СК на регіональному рівні дає 
можливість:

• розвивати та використовувати 
механізми його саморозвитку;

• моделювати та прогнозувати 
пріоритетні напрями та види куль-
турної діяльності;

• сприяти використанню історич-
ного досвіду людей;

• оптимізувати духовне життя су-
спільства;

• створити сприятливе соціокуль-
турне середовище, необхідне для 
людського розвитку.

Саме в об’єднаній територіаль-
ній громаді, регіоні народжується 
стратегія розвитку СК, яка враховує 
специфічні особливості самих тери-
торій, їх історичні та культурні тра-
диції, інтереси та запити різних груп 
місцевого населення.
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Умови  публікації  у  збірнику
“ПУБЛІЧНЕ УРЯДУВАННЯ”

З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукової статті Міністерства 
освіти і науки України та науково-метричної бази даних “Scopus” вона, в обов’язковому по-
рядку, проходить процедуру попереднього розгляду, яка включає: процедури внутрішньо-
го, зовнішнього експертного рецензувань та перевірку на дотримання правил видавничої 
етики.

Стаття, Заява, Відомості про автора(ів), фото та квитанція про оплату за переклад стат-
ті на англійську мову надсилаються на e-mail адресу: irina_pravo@ukr.net. Зразки Заяви та 
Відомостей про автора(ів) можна завантажити за посиланнями: Заява, Відомості.

З метою включення збірника “Публічне урядування” до таких авторитетних світових 
наукометричних, бібліографічних та реферативних баз, як SciVerse Scopus та Web of 
Science, збірник видається двома мовами (оригіналом, англійською). У друкованому варі-
анті — англійською мовою, в електронному — українською мовою (розміщується на сайті 
громадської наукової організації “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного 
управління” http://vadnd.org.ua/ua/collection/). За умови подання статті до збірника  
двома мовами — публікація статті безкоштовна, а у разі відсутності англомовного пере-
кладу — коштуватиме автору 85 грн за 2000 знаків з метою її професійного перекладу на 
англійську мову. Редакція залишає за собою право редагування статей. Сума та реквізити 
за оплату перекладу статті на англійську мову будуть надіслані автору(ам) тільки після 
того, коли стаття буде відредагована редакцією збірника.

Обов’язковою умовою для публікації статті у збірнику є зазначення кожним автором  
у Відомостях про авторів персональних номерів у системі ORCID (https://orcid.org/regis-
ter) та Web of Science Reseracher ID (http://www.researcherid.com/SelfRegistration. 
action).

Назва файла з електронною версією статті має обов’язково містити прізвище та ім’я 
автора. Стаття друкується з фотокарткою автора, яку необхідно надіслати до редакції ок-
ремим файлом в електронному вигляді (у форматі зображення .jpg) гарної якості, можна 
неформальну (бажано документальне або в офісі), обсягом не менш як 800 Кб, розміром 
10×12 см.

Пріоритет надається публікаціям іноземних авторів та публікаціям англійською мовою.
Вимоги до наукової статті та її оформлення:
стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового 

дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті.
Структура наукової статті (згідно з вимогами ВАКу):
• індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт., курсив);
• порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);
• ПІБ автора (співавторів, не більше трьох), науковий ступінь, учене звання, посада, 

місце роботи, адреса місця роботи із зазначенням поштового індексу, е-mail автора, 
контактний телефон, по ширині, мовою статті (Times New Roman, 14 пт.);

• ORCID у нижньому правому кутку листа (Times New Roman, 14 пт., курсив);
• порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);
• назва статті — великими літерами, по центру, мовою статті (Times New Roman,  

14 пт., жирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих 
скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;

• порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);
• анотація структурована (1800–2000 знаків) мовою статті (Times New Roman,  

14 пт.);
• порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);
• ключові слова (3–10 слів) мовою статті (Times New Roman, 14 пт.).
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Зазначена інформація подається окремими блоками українською, російською та англій-
ською мовами перед статтею:

• порожній рядок (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• постановка проблеми (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• аналіз останніх досліджень та публікацій (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• формулювання цілей (мети) статті (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• виклад основного матеріалу (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• висновки і перспективи подальших досліджень (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• список використаних джерел (Times New Roman, 14 пт., жирний).
Оформлення наукової статті:
• усі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;
• усі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
• посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними;
• посилання на власні публікації є небажаними і допускаються лише в разі нагальної 

потреби;
• посилання на наш журнал “із ввічливості” є також небажаними та не прискорюють 

процес прийняття статті у друк у жодному разі;
• вторинне цитування не дозволяється! Якщо Ви цитуєте Ф. Котлера, то посилання 

має бути саме на нього, а не на автора, який читав Котлера;
• у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;
• у формулах — лише найрозповсюдженіші символи зі стандартного набору;
• таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву;
• у тексті загальноприйняті і ті, що часто зустрічаються, терміни слід подавати абре-

віатурою (перший раз обов’язково розшифрувати);
• усі рисунки та графіки мають бути пронумеровані та мати назву;
• формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; 

параметри сторінки (береги) — 2 см з усіх боків;
• мінімальний розмір статті — 8 тис. друкованих знаків з пробілами, максималь- 

ний — 34 тис. (оптимальний розмір статті — 20–24 тис. друкованих знаків);
• при побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.
Оформлення списку літератури:
1. Літературні джерела, що цитуються, мають бути пронумеровані відповідно до поряд-

ку звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, на-
приклад: “… відомо з [4] …” або “… розглянуто у [4, с. 203] …”.

2. Список літератури наводиться наприкінці статті відповідно до порядку звернення по 
тексту на мові оригіналу та згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформа-
ції, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. За-
гальні вимоги та правила складання”.

3. Список літератури англійською мовою має бути оформлений за міжнародним бібліо-
графічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/apa/). Якщо наукова праця 
написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхід-
но транслітерувати латинськими літерами. Після назви праці латинськими літерами зазнача-
ється переклад англійською мовою у дужках. За необхідності можливе надання послуги з 
оформлення списку літератури англійською мовою. Вартість послуги — 8 грн за 1 джерело. 

Стаття приймається на розгляд та передається на внутрішню рецензію тільки за наявно-
сті повного пакета документів та повних авторських даних. Редакція лишає за собою право 
на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при тому головні висновки та авторську 
стилістику. Позиція редакції може не співпадати з думкою індивідуального автора, вислов-
леною у статті. Усі статті розміщаються на платній основі. Середній час очікування публіка-
ції (від дня подачі до дня публікації) — в середньому 3–6 місяців (залежно від сезонного на-
вантаження). Статті авторів, які мають заборгованість, приймаються лише після погашення 
заборгованості.
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