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Шановні автори та читачі! 

Вітаю з виходом першого номера 

міжнародного мультидисциплінарного 

журналу «Věda a perspektivy». 

Журнал  професійне видання з 

авторським колективом справжніх 

авторитетів з різних галузей наук. 

Упевнений, що видання знайде 

свою нішу на міжнародній арені, покаже широту висвітлення питань і, 

звичайно, продемонструє майстерність і професіоналізм своїх авторів. 

Адже інформація потрібна нам як повітря, а журнал є саме таким 

необхідним і дуже важливим її ковтком. 

Бажаю колективу редакції, авторам, читачам довгих років плідної 

творчості і процвітання. 

З повагою, 

Президент громадської наукової 

організації «Всеукраїнська асамблея 

докторів наук з державного 

управління», доктор наук з 

державного управління, професор, 

Заслужений юрист України Є.О. Романенко 
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Шановні колеги! 

Вітаю з виходом № 1(1) 2021 міжнародного журналу «Věda a 

perspektivy». «Věda a perspektivy» − мультидисциплінарний 

міжнародний журнал зареєстрований у Чехії. Журнал видається у 

рамках роботи Видавничої групи "Наукові перспективи", за 

партнерства громадської наукової організації «Всеукраїнська 

Асамблея докторів наук із державного управління» та громадської 

організації «Асоціація науковців України». 

У найближчих планах видання  висвітлення нових досягнень з різних галузей 

науки, формування  сучасного розуміння соціально-політичних процесів у світі, 

публікація лекцій та оглядів з найактуальніших завдань розвитку та інше. 

Дозвольте висловити слова вдячності авторам наукових матеріалів, що 

публікуються у цьому номері, і  запросити всіх наших читачів до активної наукової 

роботи з публікацією результатів досліджень у міжнародному журналі «Věda a 

perspektivy». 

З повагою, 

Директор видавничого дому 

«Наукові перспективи», 

кандидат наук з державного 

управління», доцент       Ірина Жукова 
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Євген Романенко 

доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України, 

Почесний член ГО «Академія національної безпеки», Президент Всеукраїнської 

асамблеї докторів наук з державного управління, м. Київ, Україна,  

e-mail: poboss1978@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-2285-0543

Ірина Жукова 

кандидат наук з державного управління, доцент, Виконавчий директор 
Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління, заступник 
директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту 
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В УКРАЇНІ ПОСИЛИЛИ ПОКАРАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

Анотація: у статті обґрунтовано особливості реалізації  сфер пожежної 

та техногенної безпек. Відмічено, що з метою  удосконалення законодавства 

у сфері пожежної безпеки, передусім посилення адміністративної 

відповідальності, усунення дисбалансу між фактичним розміром заподіяної 

навколишньому природному середовищу шкоди та розміром санкцій, а також 

підвищення ефективності державного управління та здійснення державного 

контролю у цій сфері у Верховній Раді 30.06.2020р. було зареєстровано та 

03.02.2021р прийнято Закон України «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж». 

Обгрунтовано, що випалювання сухої рослинності або її залишків є 

причиною погіршення стану довкілля, зокрема, забруднення атмосферного 

повітря; висока температура негативно впливає на родючість ґрунтів; 

випалювання сухої рослинності та її залишків нерідко спричиняє пожежі на 

сусідніх земельних ділянках, лісових масивах, полезахисних лісових смугах, 

що знаходяться поруч з ділянкою, на якій здійснюється таке випалювання. 

Відмічено, що з метою захисту лісів посилення захисту лісів, 

запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та 

на землях інших категорій, підвищення ефективності управління та контролю 

https://doi.org/
mailto:poboss1978@gmail.com
mailto:irina_pravo@ukr.net
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у цій сфері, посилення адміністративної відповідальності за порушення 

правил пожежної безпеки в лісах, сільськогосподарських угіддях та інших 

природних екосистемах у Верховній Раді 22.05.2020р.  було зареєстровано та 

19.02.2021р. прийнято закон «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях 

лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій». 

Ключові слова: державне регулювання, сфери пожежної та техногенної 

безпек, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування, засоби ведення господарської діяльності, ухилення від 

виконання, непоправна шкода довкіллю. 

Eugene Romanenko 

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Honored Lawyer of 

Ukraine, Honorary Member of the NGO "Academy of National Security", 

President of the Ukrainian Assembly of Doctors of Sciences in Public 

Administration, 

Kyiv, Ukraine, e-mail: poboss1978@gmail.com, https:/ orcid.org/0000-0003-

2285-0543 

Irina Zhukova 

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor, 

Executive Director of the Ukrainian Assembly of Doctors of Sciences in Public 

Administration, Deputy Director from the Educational Work of the Educational 

and Scientific Institute of Management and Psychology of the State Institution of 

Higher Education UniversitY of Educational ManagemenT, Kyiv, Ukraine, e-mail: 

irina_pravo @ ukr.net, https://orcid.org/0000-0003-4927-0610 

PENALTIES FOR VIOLATION OF FIRE SAFETY RULES 

INCREASED IN UKRAINE 

Abstract: article substantiates the features of the implementation of fire and 

man-made safety. It is noted that in order to improve legislation in the field of fire 

safety, especially strengthening administrative liability, eliminating the imbalance 

between the actual amount of damage to the environment and the size of sanctions, 

as well as improving the efficiency of public administration and state control in 

this area in the Verkhovna Rada 30.06.2020 . The Law of Ukraine "On 

Amendments to the Code of Ukraine on Administrative Offenses to Strengthen 

Liability for Violation of Legislation in the Sphere of Protection of Natural 

Ecosystems from Fires" was registered and adopted on February 3, 2021. 

It is substantiated that the burning of dry vegetation or its remains is the cause 

of environmental degradation, in particular, air pollution; high temperature 

negatively affects soil fertility; burning of dry vegetation and its remnants often 
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causes fires on neighboring land plots, forests, protective forest strips, located near 

the area where such burning is carried out. 

It is noted that in order to protect forests, strengthen forest protection, prevent 

fires on forest and water lands, peatlands and other categories, increase the 

efficiency of management and control in this area, strengthen administrative 

liability for violations of fire safety rules in forests, agricultural lands and other 

natural ecosystems in the Verkhovna Rada 22.05.2020 was registered and 

19.02.2021. The law "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine 

Concerning Strengthening Forest Protection, Fire Prevention on Forest and Water 

Fund Lands, Peatlands and on Other Categories of Land" was adopted. 

Keywords: state regulation, spheres of fire and technogenic safety, 

Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on ecological policy and nature 

management, means of conducting economic activity, evasion of execution, 

irreparable damage to the environment. 

 

Постановка проблеми. 13 квітня 2020 року Верховною Радою було 

прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за 

дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або 

пошкодження об'єктів рослинного світу)» [1], у якому змінами до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та до Кримінального кодексу 

України було запроваджено значне збільшення штрафних санкцій за 

забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів 

рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне 

випалювання сухої рослинності або її залишків. Та наразі є нагальним 

посилення адміністративної відповідальності за іншими статтями за 

порушення вимог природоохоронного законодавства, усунення дисбалансу 

між фактичним розміром заподіяної навколишньому природному 

середовищу шкоди та сумою існуючих санкцій, а також підвищення 

ефективності державного управління та здійснення державного контролю у 

цій сфері. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематикою 

дослідження  особливостей реалізації  сфер пожежної та техногенної безпек, 

в міждисциплінарному вимірі, займалися багато вітчизняних та міжнародних 

експертів. 

 Мета статті: обґрунтувати особливості державно-правового 

регулювання сфер пожежної та техногенної безпек. 

Виклад основного матеріалу. В Україні складається загрозлива 

ситуація зі зростанням кількості пожеж та площ їх розповсюдження, 

особливо в природних екосистемах, лісах, сільськогосподарських угіддях 

через масові порушення встановлених законодавством вимог пожежної 

безпеки. Зокрема, це необережне поводження з вогнем, сільськогосподарські 

пали, порушення правил пожежної безпеки на залізничному, автомобільному 

транспорті, порушення вимог технічної експлуатації електричних мереж, 

http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/gibridna.viyna_.pdf
http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/gibridna.viyna_.pdf
http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/gibridna.viyna_.pdf
http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/gibridna.viyna_.pdf
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неналежне утримання земель транспорту, що часто призводить до 

масштабних пожеж.  

Згідно інформації, наданої Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування Державною службою України 

з надзвичайних ситуацій, аномально низька кількість опадів у 2019 та 2020 

роках, зниження рівня ґрунтових вод, а також найвищі за останнє сторіччя 

показники середньодобової температури, призвели до збільшення кількості 

пожеж у природних екосистемах у 2020 році майже на 50 %, а загальної 

площі, охопленої вогнем – у 4 рази (2020 рік – 23 тис. 791 пожежа, 69 тис. 

615 га, 2019 рік – 16 тис. 36 пожеж, 17 тис. 249 га). 

Зокрема, у державному лісовому фонді кількість пожеж збільшилася 

більше, ніж у 4 рази, а площа – у 42 рази (2020 рік - 1 тис. 537 пожеж, площа 

44 тис. 679 га, 2019 рік – 372 пожежі, площа 1 тис. 58 га). 

На торфовищах кількість пожеж збільшилася майже у 2 рази, а площа – 

більше, ніж у 7,7 разів (2020 рік – 278 пожеж, 395 га, 2019 рік – 142 пожежі, 

51 га). 

На відкритих ділянках місцевості, де є суха рослинність або її залишки, 

сміття, тощо, кількість пожеж збільшилася на 42 %, а площа – на 52 % (2020 

рік – 21 тис. 974 пожежі на площі 20 тис. 538 га, 2019 рік – 15 тис. 520 пожеж 

на площі 16 тис. 125 га). 

Необхідність внесення змін в законодавство викликана: 

- відсутністю належного державного контролю та дієвих важелів впливу 

стосовно правопорушників, які фактично створюють умови для виникнення 

пожеж: випалюють стерню, луки, пасовища, ділянки зі степовою, водно-

болотною та іншою природною рослинністю, залишають рослинність або її 

залишки та опале листя у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, на 

території зелених насаджень та газонах у населених пунктах тощо; 

- порушенням правил пожежної безпеки при експлуатації електричних 

станцій і мереж, енергетичного обладнання, порушенням правил пожежної 

безпеки на транспорті, передусім, автомобільному та залізничному, 

неналежним утриманням земель транспорту тощо. 

При цьому санкції, передбачені за порушення вимог чинного 

законодавства, не спонукають суб’єктів господарювання, громадян та 

посадових осіб дотримуватись його вимог. Так, більшість статей Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, які стосуються охорони 

довкілля, не змінювались з 1997 року і не відповідають сучасним 

економічним умовам та засобам ведення господарської діяльності. 

Залишається надзвичайно низьким у порівнянні з завданою шкодою 

розмір санкцій, який до сьогодні розраховується від офіційно встановленого 

розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.) [2]. 

З огляду на викладене, з метою  удосконалення законодавства у цій 

сфері, передусім посилення адміністративної відповідальності, усунення 

дисбалансу між фактичним розміром заподіяної навколишньому природному 

середовищу шкоди та розміром санкцій, а також підвищення ефективності 
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державного управління та здійснення державного контролю у цій сфері у 

Верховній Раді 30.06.2020р. було зареєстровано та 03.02.2021р прийнято 

Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення 

законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж» [2]. 

Закон спрямований на посилення захисту навколишнього середовища, 

запобігання пожеж в природних екосистемах, підвищення ефективності 

управління та контролю в цій сфері, посилення адміністративної 

відповідальності за порушення правил пожежної безпеки. Серед іншого, 

законом підвищені штрафи за початок роботи новостворених підприємств 

без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, а також за невиконання 

законних вимог представників ДСНС.  

Законом збільшено розміри штрафів за вчинення правопорушень по 

ряду статей Кодексу про адміністративні правопорушення:  

- за статтею 95-1 "Порушення вимог нормативно-правових актів та 

нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних 

станцій і мереж, енергетичного обладнання" - з 1-5 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян до 100-200 мінімумів (1700-3400 грн), а для 

посадових осіб - до 200-300 мінімумів;  

- за статтею №120 "Порушення правил пожежної безпеки на 

залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті" - з 3-7 до 100-

200 мінімумів, а для посадових осіб - до 200-300 мінімумів;  

- за статтею №175 "Порушення встановлених законодавством вимог 

пожежної безпеки" - з нинішніх 0,5-7 до 100-200 мінімумів, а для посадових 

осіб - до 200-300 мінімумів;  

- за статтею №175-2 "Здійснення підприємством господарської 

діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта 

господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки", на 

громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та посадових осіб з 40-100 

мінімумів до 100-300 мінімумів (1700-5100 грн).  

- за статтею №188-16 "Невиконання законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань цивільного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територій 

від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру" - з 10-100 

до 100-200 мінімумів;  

 - за статтею №188-20 "Невиконання (ухилення від виконання) або -

несвоєчасне виконання приписів посадових осіб центрального органу 

виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його 

органів" - з 1-5 до 50-100 мінімумів, а для посадових осіб - від 100 до 200. 

Також вносяться зміни до статей 223, 224, 240, 255 КУпАП, спрямовані на 

розширення повноважень окремих посадових осіб державних органів а також 

підвищення ефективності управління та контролю в зазначених вище сферах. 

Закон вступає в силу на наступний день після опублікування [2]. 
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В Україні спостерігається стала тенденція до збільшення пожеж в лісах, 

на землях водного фонду, сільськогосподарського та рекреаційного 

призначення, торфовищах інших категоріях земель через необережне 

поводження з вогнем, унаслідок масових сільськогосподарських палів, що 

часто призводить до масштабних пожеж. Площа таких пожеж лише у 

державному лісовому фонді України щороку складає понад 10 тис. га. 

Відповідно до оцінки міжнародних експертів у 2019 році Україна зайняла 

перше місце серед країн Європи щодо пожеж у сільськогосподарських та 

водно-болотних угіддях, які наносять непоправної шкоди довкіллю, 

рослинному та тваринному світу, знищують види рослин і тварин, які 

підлягають захисту та занесені до Червоної Книги України. 

Випалювання сухої рослинності або її залишків є причиною погіршення 

стану довкілля, зокрема, забруднення атмосферного повітря; висока 

температура негативно впливає на родючість ґрунтів; випалювання сухої 

рослинності та її залишків нерідко спричиняє пожежі на сусідніх земельних 

ділянках, лісових масивах, полезахисних лісових смугах, що знаходяться 

поруч з ділянкою, на якій здійснюється таке випалювання. 

З року в рік ситуація погіршується, а кількість пожеж в природних 

екосистемах зростає. При цьому власники і землекористувачі, в тому числі 

орендарі, практично не несуть відповідальності за порушення вимог 

законодавства. Також, у чинному законодавстві відсутні чіткі повноваження 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо 

запобігання виникненню пожеж, а Національна поліція не має повноважень 

щодо розгляду справ про порушення правил пожежної безпеки в лісах та при 

виконанні сільськогосподарських робіт. 

Така ситуація, загрожує екологічній безпеці держави, особливо 

зважаючи на глобальні зміни клімату, високі температури повітря та 

катастрофічне зменшення опадів. При цьому санкції, передбачені за 

порушення вимог чинного законодавства, не спонукають суб’єктів 

господарювання, громадян та посадових осіб дотримуватись його вимог. Так, 

більшість статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, які 

стосуються охорони довкілля та захисту лісів, не змінювались з 1997 року і 

не відповідають сучасним економічним умовам та засобам ведення 

господарської діяльності.  

Залишається надзвичайно низьким у порівнянні з завданою шкодою 

розмір санкцій, який розраховується від офіційно встановленого розміру 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.) [3]. 

З метою захисту лісів посилення захисту лісів, запобігання пожежам на 

землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій, 

підвищення ефективності управління та контролю у цій сфері, посилення 

адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки в 

лісах, сільськогосподарських угіддях та інших природних екосистемах у 

Верховній Раді 22.05.2020р.  було зареєстровано та 19.02.2021р. принято 

закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

14 

посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного 

фонду, торфовищах та на землях інших категорій» [3]. 

Закон встановлює заборону випалювання з порушенням встановленого 

порядку сухої рослинності в прибережних смугах уздовж річок, морів, 

морських заток і лиманів, навколо водойм та на островах, в середовищі 

розмноження і на шляхах міграції тварин. За порушення заборони 

передбачається адміністративна відповідальність. Крім того, документ 

зобов'язує землекористувачів не допускати випалювання сухої рослинності з 

порушенням встановленого порядку, обкошувати (з прибиранням скошеного) 

і опахувати земельні ділянки, прилеглих до торфовищ, полезахисних лісових 

смуг, лугів, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою 

природною рослинністю, в смугах відводу автомобільних доріг і залізниць.  

Законом вводяться штрафи за знищення або пошкодження рослинності, 

випалювання сухої рослинності або її залишків на землях Водного фонду, за 

випалювання торфовищ, в тому числі осушених. Зокрема, штраф, який 

накладається на цивільну особу, за знищення або пошкодження рослинності, 

випалювання сухої рослинності або її залишків на землях Водного фонду, в 

тому числі в прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами, 

складе от 3060 до 6120 грн., а на посадову особу - від 15 300 до 21 420 грн. За 

випалювання торфовищ, в тому числі осушених, на громадянина можуть 

накласти штраф у розмірі от 3060 до 6120 грн., а на посадових осіб - від 

15300 до 21420 грн. Законом також підвищуються існуючі штрафи за 

знищення або пошкодження, випалювання полезахисних лісових смуг та 

захисних лісових насаджень, а також за порушення прав державної власності 

на ліси. 

Закон вступає в силу на наступний день після опублікування і вводиться 

в дію через три місяці з дня набрання ним чинності [3]. 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» суб’єкт 

господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) 

зобов’язаний допускати посадових осіб органу державного нагляду 

(контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови 

дотримання ними порядку здійснення державного нагляду (контролю), 

передбаченого цим Законом. 

Однак практика свідчить про нехтування власниками та керівниками 

підприємств, установ, організацій та іншими юридичними особами цією 

вимогою. 

Так, лише у 2019 році не можливо було здійснити заходи державного 

нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки у 2020 

випадках, у тому числі в разі недопущення до проведення перевірок.  

За результатами неможливості проведення заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки 17 серпня 2019 року 

сталася пожежа в будівлі готелю «Токіо Стар» (м. Одеса), що призвела до 

трагічних наслідків[4]. З метою розв’язання зазначеної проблеми шляхом 
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запровадження адміністративної відповідальності за перешкоджання 

діяльності уповноваженим посадовим особам центрального органу 

виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері 

техногенної та пожежної безпеки, у тому числі пов’язаної з проведенням 

перевірок у Верховній Раді 23.07.2020р. було зареєстровано та 30.03.2021р. 

прийнято Закон України Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 

перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної 

безпеки»[4]. 

 Законом вводиться адміністративна відповідальність за створення 

перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб Держслужби з 

надзвичайних ситуацій (ДСНС), в тому числі пов'язаної з проведенням 

перевірок у сфері пожежної та техногенної безпеки.  

Для цього Кодексу про адміністративні правопорушення доповнено 

новою статтею 185-14, якою передбачено накладення штрафу в розмірі від 

ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 

грн) за створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб 

ГСЧС. Протоколи про порушення за цією статтею зможуть складати 

поліцейські і посадові особи ДСНС.  

Крім того, надано можливість поліцейським проводити адміністративне 

затримання для встановлення особи правопорушника в разі перешкоджання 

їм діяльності співробітників ГСЧС. 

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування [4]. 

Висновки. Функціонування системи сприяння прийняттю оптимальних 

управлінських рішень та ефективний процес управління нею потребують 

надійної системи своєчасного попередження населення та спеціалізованих 

державних служб порятунку про настання надзвичайної ситуації у сфері 

пожежної та техногенної безпек, яка буде представлена як автоматизована 

система екстреного оповіщення населення для розроблення інструкцій дій та 

проєктування планів щодо робіт з уникнення, або мінімізації, негативних 

наслідків від надзвичайних ситуацій різного походження [5; 6; 7]. 
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RESEARCH OF MECHANISMS OF IMPLEMENTATION OF 

DEMOCRACY OF PARTICIPATION IN THE FIELD OF PUBLIC 

GOVERNANCE: METHODOLOGY, METHODS 

Abstract. The publication reveals the issues of methodology, methods and 

techniques of research of mechanisms of realization of democracy of participation 

in public administration in their system interrelation. It’s emphasized that 

knowledge of partisan democracy means, first of all, unlocking its potential for the 

needs of public administration at the local and national levels. This requires 

balanced methodological and methodological approaches, which are an 

independent subject of scientific research in the field of science and branch 

sciences, including public administration. 

The conclusion substantiated that the methodology of research of the 

mechanism of realization of participatory democracy in public administration at 

local level is a system of interdependent, subordinated to the purpose and task of 

research, philosophical, general scientific and special methods of knowledge of 

essence and maintenance of democracy of participation and its potential in public 

administration. 

It’s established that the method of studying the mechanism of democracy 

participation in public administration at the local level is a system of principles, 

rules, techniques and methods of learning the qualities and properties of 

participatory democracy as a legitimate mode of promoting local self-government. 

Of local significance. The main methods and their groups that are effective for 

studying the mechanisms of participatory democracy in public administration 

identified. 

It is emphasized that the research methodology has certain algorithms of its 

application, which are a set of purposeful and consistent actions of the researcher 

(researchers), embodied in specific stages and forms of application of 

methodological tools, in order to achieve goals and objectives, as well as practice-

oriented research results. 

Keywords: methodology, method, public administration, democracy, 

participatory democracy, participatory democracy, local self-government. 

        Formulation  of  the  problem.  One  of  the oldest, debatable and  important 
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problems in the civilized history of the West is the problem of knowing the essence 

and content of the phenomenon of democracy from antiquity to the present and its 

purpose in society and the state.  

At the same time, we agree with V. Sergeevich, in his work "The task and 

method of public science" (1871), supporting the founder of the science of public 

administration L. Stein, wrote that the phenomena of state and public life to such 

an extent that can not be studied for a single minute separately, without prejudice 

to the results of the study " [1, p. 32]. Continuing the opinion of V. Sergeevich, we 

see that the phenomenon of democracy has contributed to the strengthening of 

legal ties between the state, society and the citizen in the field of public 

administration. The mechanisms of democracy made it possible, beginning with 

the Athenian Republic in the fourth century, to form public power by election, and 

to place the activities of elected government officials under the control of citizens-

voters. 

At the same time, participatory democracy, in our opinion, was the primary 

form of involving citizens in the management of public affairs since antiquity and 

the Middle Ages, to the separation and constitution in the end. XVIII century - 

XIX century.  

Elections, referendums and parliamentarism. It should also be noted that the 

mechanisms of participatory democracy have been and remain the most effective 

in local self-government. 

Thus, at the time of the separation of local self-government from the central 

government in the XVIII century, when "English self-government has developed a 

system of positions and taxes regulated by law" [1, p. 752], residents of English 

communities participated in the election of such local government officials as 

sheriff, governor, justice of the peace, coroner, constable. As for economic self-

government in the English communities of that time, R. Gneist wrote that "the 

center of the burden of economic self-government is the system of local taxes" [2, 

p. 756]. At the same time, and the election of local government officials, and the 
formation of local budgets in England in the XVIII century carried out with the 
participation of residents of relevant communities.

The separation of local self-government from the central government and its 

further development contributed to the development of territorial communities, 

civil society in general and participatory democracy. The latter, in our opinion, 

from the very beginning differed significantly from elections, referendums and 

parliamentarism, which established as part of the political landscape, the 

institutions of public authority. Instead, participatory democracy was a reflection 

of the desire of residents to participate primarily in solving social and economic 

problems of the community. Only in the end. XX century, with the strengthening 

of the tendencies of decentralization and subsidiarity of local self-government in 

Europe, the USA, Canada and other states, participatory democracy at the local 

level applied to certain political issues. First of all, it concerns the models of 

relations with the central government. 

        It  is  obvious  that  participation  today is  an  independent type of democracy, 
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which differs from direct and representative democracy and, at the same time, 

interacts with them, forming the political, legal and administrative design of 

Ukraine and other countries. Knowledge of partisan democracy means unlocking 

its potential for the needs of public administration at the local and national levels. 

This, in turn, requires balanced methodological and methodological approaches, 

which are an independent subject of research. 

Analysis of research and publications. Problems of theory and practice of 

mechanisms of public involvement in public administration and the social nature 

of participatory democracy have been studied in the works of scholars on public 

administration (O. Pukhkal, I. Surai, T. Fedorenko, S. Khadzhiradeva, etc.) and 

law, O. Lotyuk, O. Skrypnyuk, V. Fedorenko and others). This article logically 

continues our previous study on the methodology of research on participatory 

democracy [3] and is based on studies of the genesis of participatory 

democracy [4;5]. 

The purpose of the article is to determine the essence and content of the 

methodology, method and techniques of studying the mechanisms of democracy 

participation in public administration at the local level, in their systemic 

relationship. 

Presenting main material. It should note that the methodology of scientific 

research is an important tool for the logical formation and dissemination of the 

value of scientific knowledge and worldview principles of researchers in public 

administration practice. After all, the key feature of modern management processes 

is their scientific intensity. Empirical experience of public administration today is 

not considered sufficient, much less "… observation, which consists in a careful 

study of changes and interrelationships of phenomena and their perception by the 

mind" [6, p. 273], today does not allow to solve complex problems in the field of 

public administration. 

The issue of methodology of research of public-administrative phenomena, 

processes, statuses and phenomena for the last 20 years has been thoroughly 

researched in the science of public (public) administration. In particular, in the 

"Encyclopedic Dictionary of Public Administration" scientists propose to 

understand the methodology as a system of ways to organize and implement 

theoretical and practical activities, as well as the doctrine of this system - its 

structure, logical organization.  

The methodology covers three subsystems: the methodology of science (the 

doctrine of the system of methods of organization and implementation of scientific 

knowledge, as well as the construction of systems of scientific knowledge), which 

is divided into semantic and formal methodology; methodology of scientific 

research (system of methods of scientific research of certain objects), which is 

divided into philosophical, general and specific scientific methodology, as well as 

the methodology of practical activities (system of methods of organization and 

implementation of practical activities) [7, p. 414].  

Scientists also substantiate other definitions and approaches to the category of 

"methodology" in public administration. The analysis and generalization of the 
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relevant approaches allowed to form the author's approach to the methodology of 

research of mechanisms of realization of democracy of participation in public 

administration and local self-government and to reveal essential signs of this 

category. 

In our opinion, the methodology should be understood, first of all, as a 

holistic system of interdependent and multilevel (philosophical, general scientific, 

special) methods and their groups, which form a differentiated toolkit for 

understanding phenomena, processes, statuses and phenomena of public 

administration, including essence, content. , mechanisms and forms of using the 

potential of participatory democracy in public (state) governance. 

Thus, the methodology of studying the mechanism of participatory democracy 

in public administration at the local level is "a system of interdependent, 

subordinated to the purpose and objectives of the study, philosophical, general and 

special methods of understanding the essence and content of participatory 

democracy and its potential in public administration" [3, p. 231]. 

The essential features of this methodology are: 1) subject conditionality; 2) 

integrity and comprehensive nature; 3) differentiation (structure) of 

methodological tools; 4) exhaustiveness within the subject of research; 5) integral 

character, etc. These essential features are not exhaustive and their number can be 

extended. 

As mentioned earlier, methodology is a set of research methods. However, 

methodology is not a random accumulation of methods, which are, in fact, 

methods of scientific knowledge of scientists of reality, but their orderly system. 

Each of the methods in the methodology system has its purpose and logic of 

application, interacts with other methods, subject to the general purpose and 

objectives of the study. At the same time, each individual method of scientific 

cognition embodies a concentrated experience of cognition of the world by whole 

generations of thinkers and scientists. Methods are the primary and universal tool 

for acquiring new scientific knowledge. 

As is known, methods of cognition of phenomena, processes, statuses, and 

phenomena of a political-legal and public-administrative nature, beginning in the 

nineteenth century, have also become the subject of study in various sciences — 

philosophy, history, sociology, law, and others. Thus the rector of the Imperial 

University of St. Vladimir in Kyiv, M. Rennenkampf, wrote: “Methods are, in fact, 

only the ways and methods that thought must apply in its search for truth; and the 

correct application and action of these tools are extremely important: they protect 

against futile loss of strength and error, lead more directly to the search for truth 

and gain scientific credibility" [6, p. 270]. 

In our opinion, the method of studying the mechanism of democracy 

participation in public administration at the local level is a system of principles, 

rules, techniques and methods of learning the qualities and properties of 

participatory democracy as a legitimate mode of promoting local self-government. 

issues of local importance. 

        At   the   same   time,   in  science  to  this  day there  is  a problem  of rational 
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selection of methods and their application in conducting specific research. 

Therefore, the methodology for studying the mechanisms of democracy in public 

administration, like any other completed methodology, has its own system. This 

system is represented by the structure of methodology and the nature of 

epistemological relationships between its components - different methods of 

scientific knowledge and their groups (philosophical, general, special). 

As for the structure of the methodology of cognition, Ukrainian scholars write 

about the differentiated embodiment in the following types of methodology: 

philosophical methodology; general scientific methodology; specific scientific 

methodology; methods and techniques of scientific research [7, p. 128]. The 

relevant levels of methodology in their combination form a system of methodology 

that is traditionally used for research, including dissertation research, in various 

fields of science, including the science of public administration. The methodology 

of research of the mechanism of realization of democracy of participation in public 

administration and local self-government is not an exception. 

 One can also agree with scholars who argue that the modern post-positivist 

methodology of socio-humanitarian research is represented by two main 

components at different levels. The primary component of the methodology, 

according to V. Fedorenko, are the worldview methodological principles of the 

researcher, a kind of program of growth and systematization of new knowledge, 

and the secondary - different in content and form methods of direct cognition of 

the object of study [9, p. 28-29]. Scientists substantiate other approaches to 

understanding the structure of research methodology in public administration. 

Regarding the primary level of research methodology of the mechanism of 

democracy participation in public administration, general philosophical methods, 

or ideological methodological principles, we can agree with domestic researchers 

that these are primarily methodological principles of deideologization and 

freedom, comprehensiveness and systematics, objectivity and universality, 

formality, pragmatism and practical orientation of scientific research, etc. Instead, 

the direct general and special principles of scientific knowledge of participatory 

democracy are: structural-functional method; deterministic method; comparative 

method; historical-retrospective method; methods of formal logic (analysis and 

synthesis; induction and deduction; abstraction, concretization, generalization, 

analogy, idealization, etc.); empirical methods; sociological method; 

phenomenological method; prognostic method; modeling method; method of 

control and scaling; method of differentiation of information flows; method of 

mapping social systems; methodology based on game theory and others [9, p. 128]. 

Conclusions and prospects for further research. The variety of methods 

that form the basis of the methodology for studying the mechanisms of democracy 

in public administration, involves their comprehensive but not simultaneous 

application. Obviously, the research methodology has certain algorithms of its 

application, which are a set of purposeful and consistent actions of the researcher 

(researchers), embodied in specific stages and forms of application of 

methodological tools, in order to achieve goals and objectives, as well as practice- 
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oriented research results. 

In our opinion, the study of the potential of specific worldview 

methodological principles and methods of understanding the mechanisms of 

democracy participation in public administration in the context of completing the 

reform of local self-government in Ukraine remains a promising area of research in 

the field of public administration. 
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THE RAILWAY TRANSPORTATION MARKET IN UKRAINE: 

IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVES 

Abstract. Along with the introduction of conditions for strengthening 

economic and trade relationship, which will lead to the gradual Ukraine’s 

integration into the EU internal market, in order to ensure coordinated 

development and progressive liberalization of transportation between the Parties in 

accordance with their mutual commercial needs defined by special agreements on 

railway market of Ukraine [1]. The article considers the key conclusions that 

should be introduced before the opening of the rail market for the implementation 

of the requirements of 6 directives and 5 EU regulations. 

Keywords: railway transportation market, association agreements, railway 

transport, reform of the railway transportation, state regulation, implementation of 

European agreements. 

Introduction. Reform of the railway industry is one of the priorities of the 

Ministry of Infrastructure of Ukraine. The main purpose of the changes is to 

liberalize the railway market in Ukraine and introduce a market model of the 

industry. The Ministry of Infrastructure of Ukraine has developed a draft Law "On 

Railway Transport", which will create the optimal form of the organizational 

component for the organization of transportation: liberalizes the railway 

transportation market, radically changes the principles of tariff formation, 

introduces the concept of social transportation. These measures will promote 

competition and improve the investment attractiveness of the industry and will 

allow reforming the organizational structure of rail transport through EU 

Directives [2]. 

Recent research and publications. The work of many researchers is devoted 

to the research of railway market during Ukraine’s implementation in EU, i.e. 

Matvienko V. V. [2], Kudrycjka N. V. [3], Barash Ju. S. [4], Marcenjuk L. V. [5], 

Bosov, A. A. [6]. 

Aim of the article. The purpose of the article is to analyze the requirements 

of the Association Agreements between Ukraine and the EU in the field of railway 

transport and the key conclusions that must be introduced before the opening of the 

transportation market. 
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Presenting main material. Today, there is a fierce competition between 

countries for dominance in the global market for transport services, where 

competitive advantages provide speed, safety and efficiency, which directly 

depend on the widespread use of innovation and high technology. The level of 

innovative transport technologies reflects and increases the level of 

competitiveness of the country. 

The lack of sustainable funding for the development of the transport sector in 

recent decades and insufficient maintenance of transport infrastructure have led to 

large-scale depreciation of its fixed assets. 

Most of the investment funds for infrastructure improvement are expected 

from external sources, primarily from international financial institutions, private 

investors and public-private partnership projects. Attracting investment funds from 

such sources in innovative transport projects is a condition for the development of 

not only the transport industry, but also the national security and competitiveness 

of the country. The creation of a favorable investment climate is a priority of 

public administration and regulation, which is ensured by improving the legal 

framework. 

The modern development of the country's transport complex must take into 

account not only the need to adapt to EU standards, technical conditions, 

management principles, etc., but also the fact that innovation and high technology 

are crucial for forming a new, more effective model of transport management. 

The Association Agreement between Ukraine and the EU provides for the 

implementation of the following EU directives and regulations in the field of 

railway transport: 

1. Market access and infrastructure: 

1.1. Council Directive of 29 July 1991 on the development of the 

Community's railways (91/440/EEC) (repealed); 

1.2. Council Directive 95/18/EC of 19 June 1995 on the licensing of 

railway undertakings; 

1.3. Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the 

Council of 26 February 2001 on the allocation of railway 

infrastructure capacity and the levying of charges for the use of 

railway infrastructure and safety certification; 

1.4. Regulation (EU) No 913/2010 of the European Parliament and of 

the Council of 22 September 2010 concerning a European rail 

network for competitive freight Text with EEA relevance. 

2. Technical characteristics and safety.  

2.1. Directive 2004/49/ec of the european parliament and of the 

council of 29 April 2004 on safety on the Community's railways 

and amending Council Directive 95/18/EC on the licensing of 

railway undertakings and Directive 2001/14/EC on the allocation 

of railway infrastructure capacity and the levying of charges for 

the use of railway infrastructure and safety certification (Railway 

Safety Directive); 
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2.2. Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the 

Council of 23 October 2007 on the certification of train drivers 

operating locomotives and trains on the railway system in the 

Community; 

3. Standardization of reporting and statistics. Regulation (EEC) No 

1192/69 of the Council of 26 June 1969 on common rules for the 

normalisation of the accounts of railway undertakings. 

4. Combation. Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the 

establishment of common rules for certain types of combined transport 

of goods between Member States. 

5. Others. 

5.1. Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and 

of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport 

services by rail and by road and repealing Council Regulations 

(EEC) Nos 1191/69 and 1107/70; 

5.2. Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and 

of the Council of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and 

obligations. 

So, for the implementation of European directives, which mechanism is 

optimal for opening the rail transport market? Based on the research and 

experience of European countries, it is advisable to pay attention to the key 

conclusions that must be introducing before the opening of the transportation 

market: 

Mechanism of financing the railway infrastructure of Ukraine. This 

means the need to revise Ukraine's transport strategy and strategically identify the 

railway network needed for Ukraine and identify sources of funding [3]. 

The European Commission can finance part of the international transport 

corridors passing through Ukraine and part of the network will gradually become 

commercial and profitable.  

The next step, after the revision of the transport strategy, should be to process 

a mechanism for concluding contracts between the future infrastructure operator 

and the Ministry of Finance, which should include funding criteria based on an 

agreed transport strategy (so-called network PSO). Therefore, before the opening 

of the rail market, the government should take measures to secure funding for the 

future infrastructure operator. 

Organizational separation of JSC «Ukrainian railways» (Ukrzaliznytsia). 

All European countries have gone through a phase of separation of state 

monopolies: the railway infrastructure operator is independent; it performs its main 

function (control of track capacity and access to infrastructure).  

Asset restructuring, reduction and optimization of infrastructure maintenance 

costs can be solving by partial privatization of non-core assets, while the company 

will be able to focus on its core business. Ukrzaliznytsia's plan should include a 

schedule of sales or partial privatization of non-core assets.  

Only after the separation of Ukrzaliznytsia can liberalize the transport market. 
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In this case, all participants will have equal conditions that will ensure non-

discriminatory access to the infrastructure. 

Determining network access fees and viewing retail rates.The procedure 

for calculating the access fee can be as follows: Ukrzaliznytsia as the infrastructure 

operator determines the total cost of using the infrastructure and adds these 

calculations to the so-called application to the network. This document should be 

published annually and discussing with market participants. Due to the monopoly 

position of Ukrzaliznytsia as an infrastructure operator, a national commission is 

being set up to carry out state regulation in the field of transport. Therefore, 

approval and control remain the responsibility of the commission, and the initial 

calculations - for the infrastructure operator. 

The issue of setting a reasonable access fee (not too low and not too high) 

with a sufficient margin for the infrastructure operator will require careful 

preparation and mediation by the Ministry of Infrastructure in the railway market. 

It should be possible to review the access fee annually. 

Therefore, before opening the market there should be a methodology for 

calculating the fee for access to infrastructure. The fee for access to the 

infrastructure must at least cover the direct costs of the infrastructure operator. In 

addition, retail tariffs should be reviewing and determining in accordance with 

objective market principles [4]. 

Passenger transportation financing mechanism. Rail passenger transport in 

many countries, including Ukraine, is key to meeting the mobility needs of the 

population. 

Passenger transport services, as a rule, long-distance connections and regional 

centers of Ukraine, may have sufficient demand to cover all costs for the 

organization of passenger transport [6]. 

Therefore, before opening the market, the Government should take measures 

to eliminate discriminatory cross-subsidization of passenger transport by freight, 

and therefore take into account the following:  

(i) the mechanism for financing passenger transport,  

(ii) divide passenger transport into commercial, social and deregulate 

tariffs for the first category. 

Creating and ensuring the independence of regulators. It is necessary to 

establish a National Railway Regulatory Commission, as well as a body for 

railway safety, which will determine the requirements for carriers check their 

compliance and issue a license for transportation. 

Key issues in establishing the National Commission: the procedure for 

appointing members, the procedure for selecting members of the chairman, 

funding mechanism, internal procedures of the regulator, ensuring the 

independence of the regulator from the state and market participants (minimize the 

risk of «capture of the regulator»). 

Given the development of new approaches to public management of railway 

infrastructure, the study presents the main objectives of state regulation of the 

railway market and the possible results of their implementation. this will optimize 
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the vector of improvement of the mechanism of state regulation by the 

development of the railway industry, which will introduce [6]: 

1. Approval of the relevant rational legal framework, full separation of the 

functions of state regulation from economic functions; 

2. Introduction of optimal systems of state regulation of tariffs; 

3. A new approach to creating a model of passenger traffic; 

4. Introduction of the European complex of the state approach to 

management in the field of safety on railway transport. 

At the legislative level, it is necessary to adopt bylaws to implement the 

adopted rules of law in accordance with the direction of implementation and make 

changes. 

When implementing directives and proposed facts, it is decided to implement 

to solve the following problems in the railway market of Ukraine: 

- completion of the structural reform of JSC Ukrzaliznytsia, in particular 

the introduction of a vertically integrated management system with 

proper strategic planning of resources in the short term, as well as 

ensuring the separation of the infrastructure operator from freight and 

passenger carriers; 

- partial reorientation of freight traffic to rail and inland water transport; 

- harmonization of port infrastructure development (railways, highways) 

and port capacity; 

- liberalization of the rail transport market on the basis of equal access to 

railway infrastructure and fair competition between carriers; 

- regulatory and legal support for the functioning of the railway 

transportation market through the adoption of the new Law of Ukraine 

"On Railway Transport" and relevant bylaws; 

- reform of public transport management bodies in accordance with EU 

standards: ministry, railway transport regulation and supervision body, 

railway accident investigation body; 

- introduction of the mechanism of admission to the market of railway 

transportation of carriers of various forms of ownership (licensing, 

safety certification); 

- structural reform of JSC “Ukrzaliznytsia” - financial and organizational 

separation of the infrastructure operator and the carrier; 

- reform of the tariff system for railway transportation services; 

- creating conditions for competition, including non-state-owned carriers 

in rail transport (up to 25 percent of the transportation market in 2025, 

up to 40 percent in 2030, taking into account market needs); 

- ensuring interoperable (operational compatibility) of the national 

transport system with a multimodal world transport network, including 

a railway network of 1435 millimeters wide; 

- creation of passenger and freight and logistics infrastructure complexes 

as part of multimodal clusters with rail, road, air and water transport, in 

particular by building a system of multimodal transport and logistics 
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clusters and logistics centers at borders, ports and airports. year, 

Ukraine's place in the top 50, and in 2030 in the top 20 of the world 

ranking of the logistics efficiency index (LPI of the World Bank); 

- creation of conditions for successful functioning of private carriers on 

railway transport. 

Conclusions. Liberalization of railway transport in Ukraine will be carried 

out according to the European model of railway reconstruction. According to the 

Association Agreement with the European Union, Ukraine must take responsibility 

for opening the railway market based on the principle of vertical separation of the 

railway monopoly and providing private operators with open access to railway 

infrastructure. 

Based on the analysis of the directions of reforming the European and world 

transport policy and determining the mechanisms of public administration of the 

European railway market, the author identifies strategic directions of reforming the 

railway sector of Ukraine to ensure compliance with EU norms and agreements. 

In addition, the results of research are summarized and recommendations are 

made to increase the effectiveness of state measures to reform railway 

transportation. 

In conclusion, the author, based on the experience of European countries, 

presents key aspects that should be introducing to the opening of the transportation 

market, while requiring clearly planned systematic measures for uninterrupted 

transport logistics for the Ukrainian economy. 
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LICITATION SPREAD, INTERPOLATING THE CALCULATION 

Abstract. The licitation spread is calculated to determine the market price for 

negotiation. It is beneficial in the case of selling real estate. Theoretically, we use 

an interpolation method. This method looks for the value of a property to find an 

approximate value at some interval. It can be used if the function values at specific 

interval points are either given in a table or obtained by measurement. 

The Occam's razor principle states that a more straightforward explanation is 

more likely and simplifies problem-solving access and speed. To calculate the 

property's price, we will use a cost method; this method is based on the costs for 

acquiring the item or property. A revenue method is based on the actual return per 

year on the property to determine the value. Finally, we apply a comparison 

method based on comparing the valuation subject with the same or similar 

character. 

After the calculations and analysis have been carried out, we will reach the 

licitation spread where the value of the valued assets is located. 

Keywords: licitation spread, property price, cost method, yield method, 

comparison method. 

Formulation of the problem.. The licitation spread is calculated to determine 

the market price for negotiation. It is beneficial in the case of selling real estate. 

Theoretically, we use an interpolation method. This method looks for the value of a 

property to find an approximate value at some interval. It can be used if the 

function values at specific interval points are either given in a table or obtained by 

measurement. 

If we want to set the price of a property, we must examine the problem from 

the point of view of: 

History,

 Law,

 Philosophy,

 Political science,

 Sociology,

 Psychology,

 Economy.

In  the   following  text,  we will use the method of economic analysis and the 
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historical method. [6] There are several ways to obtain an interpolation interval. 

Analysis of recent research and publications. Research problematics of the 

licitation spread, in an interdisciplinary dimension, engaged in many domestic and 

international experts. 

Purpose of the article: explore the features of the licitation spread. 

The empirical method is based on an immediate, vivid experience of reality. 

Therefore, it is a method by which it is possible to determine an object or 

phenomenon's specific unique characteristics. Usually, this method is divided into 

subgroups according to the way they are implemented. Commonly used are: 

- Observation,

- Measurement,

- Experimentation.

Scientific research can be conducted by Kolb experimental cycle. [3] 

The deduction method begins with the formulation of theoretical knowledge 

obtained mostly by studying abstract systems, and through their testing, new 

knowledge and experience are gained. 

The Induction method is based on this experience. Its repeated 

observation (measurement) will lead to the formulation of general concepts, 

theories, and generalizations that explain past experiences and predict the 

system's future behavior. 

Induction and deduction are used sequentially. [2] We begin with the 

question: "Why is something happening this way?" and induction leads us to a 

preliminary hypothesis. This hypothesis is accepted when it sufficiently 

satisfactorily explains the fact we are asking. By deduction, we then test this 

hypothesis as to whether it has general validity. Schematically, we can see it in 

Figure 1. [4] 

Fig. 1. Kolb's experimental cycle 
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Occam's razor rule, i.e., a more straightforward explanation, is more likely to 

simplify problem-solving access and speed. When setting up analyses, you need to 

focus on factors that are important and dominant for decision-making. 

 
Chart 1 The Gauss distribution  

 

The known Gauss distribution is the distribution of specific quantities into 

quartiles, which divide the statistical set into quarters of 25 % in the horizontal 

axis. Even if we do not consider outside quartiles and only consider the central 

quartile, our hypotheses' accuracy will be within 68% probability. We can also 

apply this perspective to the property price and thus the licitation spread. [5] 

A. Valuation methods 

1. The usual (regular) price – is the price that would have been achieved in 

the sale of the same or similar assets or the provision of the same or similar service 

in the ordinary course of trade in the Czech Republic at the date of valuation. All 

circumstances affecting the price are considered. Still, we do not consider the 

market's extraordinary events, the seller or buyer's personal circumstances, or the 

sentimental value are not reflected. Extraordinary market circumstances mean, for 

example, the state of emergency of the seller or buyer, the consequences of natural 

or another calamity. Personal circumstances are property, family, or other personal 

relationships between the seller and the buyer. Special (sentimental) value means 

the influence of a bond between the seller with the tangible property or service. 

The usual price expresses the value of the thing and is determined by 

comparison. 

2. Extraordinary price means the price to which the market's extraordinary 

circumstances, the seller or buyer's circumstances, or the influence of sentimental 

value were reflected. 

3. Price determined (by price regulation) 

The price determined by applicable regulations in the Czech Republic, under 

Act No. 151/1997 Coll., on assets' valuation. [7] It shall apply where the competent 

authority provides within the framework of its authorization or if 

parties to a contract agreed. 

a) The cost method is based on the costs to acquire the valuation item at the 

place of valuation and according to its condition at the valuation date. 

b) A revenue method calculates the yield's value generally obtained from the 

valuation's subject-matter under the given conditions.  
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c) a comparative method is based on a comparison of the subject-matter of 

the valuation with the same or similar object, and the price agreed at the 

time of its sale; it is also the valuation of the item by deriving from the 

price of another functionally related item, 

d) nominal value – is based on the stated or known price of the object of the 

valuation. 

e) Book value — is based on valuation methods established based on 

accounting rules. 

f) Exchange rate value – is based on the price recorded in the specified 

period on the regulated market. 

4. The price agreed, the parties to the transaction have the freedom to 

negotiate prices unless the legal or price regulations provide otherwise. The price 

agreed for the transaction means an objective fact which expresses the 

consideration agreed upon by the parties for the assets transferred. [1] 

B. HYPOTHETICAL INFORMATION ABOUT REAL ESTATE  

To create the licitation spread and calculate from the abstract data, we need to 

specify and indicate the real method of calculating and determining its value. We 

will use actual values. For example, we will choose a hypothetical usual family 

house, which is in Prague. 

B.1 Localization of the property 

The hypothetical property we will be exploring is located 4 km west of 

Prague's center as the crow flies. We consider an imaginary family house with a 

convenient location. Ruzyně Airport is 9 kilometers by car. The Břevnov 

Monastery is about 250 m through the main road leading to the airport as the crow 

flies, on foot, it is about 600 m. Prague Castle is 4 kilometers on foot. There are 

two metro stations, Motol station, and Petřiny station, at about two kilometers on 

foot. 

B.2 Description of the property 

We assume that the construction of the family house was completed sometime 

around 1930. The most critical structural elements are original, so the end-of-life 

span of the building is approaching. The concrete foundations are cracking. The 

wall is soaked, moldy. The family home lacks drainage and proper insulation 

against water. Cracks appear in the structures, but on the first look, the house 

seems flawless. Compared to the surrounding houses, it has a nice outside façade. 

However, inside the damp, mold, and insufficient insulation. In the family house, 

there are two apartment units. The usable area is 262 m2, the total built-up cubicle 

of the family house is 994.63 m3. Suppose that the building envelope area               

is 460 m2. 

The building's energy performance is 352 MWh/year and is classified in 

category E (as wasteful). The building does not comply with Act No. 406/2000 

Coll., on Energy Management. [9] The brick perimeter walls are 45 cm in width; 

from the original relief of the façade, I deduce that there is no insulation. Despite 

the gas heating, it is necessary to heat the rooms in the second store by direct 
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heating in winter. According to the audit, the exterior walls and windows are to be 

dealt with. The state of the internal wiring is not known. There is an increased cost 

of energy consumption. 

CALCULATION OF THE PRICE OF REAL ESTATE 

The valuation of the property is carried out under Act No. 151/1997 Coll. on 

the Valuation of Assets and by Decree of the Ministry of Finance No. 441/2013 

Coll., on the implementation of the Valuation Act (hereinafter referred to as the 

"OV") [8] considering the suitable correction of the author, who makes estimates 

of real estate according to this Decree as stated in his trade license. 

B.3 Determining the price of a family house by cost 

Cost method – based on the costs that would have to be incurred to re-acquire 

the subject of the valuation at a given place and time of valuation or to replace it 

with an object of equal usable value under its condition. Existing wear and tear and 

impairment of assets, i.e., cost (time) price / in-kind price = replacement (new) 

price – wear and tear, is deducted from the costs of re-purchase (reproduction) or 

replacement of the property. The cost method provides a reliable indicator of the 

value of assets in a stabilized economic environment. The cost of acquiring an 

asset corresponds to the revenues that the asset can produce.The in-kind value of 

the real estate is determined by calculation using indicators per unit of measure. 

Indicators determine the average cost per unit of measure (built-in space). This 

amount is adjusted using coefficients that consider the differences between the 

valued property and the average sample. Furthermore, an amount equal to the 

amount of wear and tear of the property under-assessed is deducted.  

The methodology is based on technical and economic indicators. This way, 

we can determine the value of buildings. It is necessary to add the land and 

accessories' value based on the building land's average prices in the locality to the 

previously calculated value. The usual price is derived by comparison from the 

comparable prices available. The value of the land is added to the price of the 

construction and accessories. The value of the real estate is the sum of the values 

of individual properties. The distribution and quantity of the built-up space can be 

seen from the project documentation. The property is not in satisfactory technical 

condition. Wear is estimated at a rate of about 50%. The building's age is 90-100 

years, and some elements have their lifespan and will need to be replaced entirely.  

The size of the built-up space is multiplied by the minimal price and 

subsequently adjusted and corresponding coefficients (these coefficients reflect the 

technical parameters of buildings, the location of buildings, but also, e.g., moral 

wear). Furthermore, a write-down due to technical wear is applied. To the resulting 

value for constructing buildings, the appraiser's value adds the estimated value of 

other accessories of buildings and land. 

The real estate also includes the land under the building. Buildings partly 

cover the land; there are paved areas on other parts, and there is a small garden.  

The determination of the price of land already built up in a stabilized location 

is based on price maps of land, which is CZK 12700/m2. It could also be found on 
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the indexation method and the share of the land value in the value of the whole 

property. This method is used on a larger scale when we do not know the land 

price and know the value of the building, but here it is the opposite, we see the 

price of the land, and we calculate the family house price.  

Valuation according to § 10 OV – Valuation of the building in a cost-

effective manner 

CS = CSN x pp 

CS = price of the building 

CSN = cost (price) of the construction 

pp = coefficient of the adjustment of the price by location and market 

 

Valuation according to § 13 OV – Family house,  

ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki 

By Act No. 151/1997 Coll. on the Valuation of Assets, the ratio of individual 

structural elements to the property's price is given. 

 
Element 

 
Status Correction Share 

1 Concrete foundations 0,043 Under 0,46 0,02 

2 
Vertical construction of masonry 45 cm 

in width 
0,243 Under 0,46 0,112 

3 Ceilings  0,093 included 1 0,093 

4 Roofing wooden truss 0,042 included 1 0,042 

5 Roof coverings asphalt shingles 0,03 included 1 0,03 

6 Tinsmith structures - zinc 0,007 included 1 0,007 

7 Inner plaster  0,064 included 1 0,064 

8 Façade plasters  0,033 included 1 0,033 

9 Exterior tiles - ceramic 0,004 included 1 0,004 

10 Interior tiles - ceramic 0,024 included 1 0,024 

11 Stairs  0,039 included 1 0,039 

12 Doors - doorframes, wooden doors 0,034 included 1 0,034 

13 Wooden windows, caste 0,053 Under 0,46 0,024 

14 Floors of living rooms 0,023 included 1 0,023 

15 Other rooms  0,014 included 1 0,014 

16 Heating - gas 0,042 included 1 0,042 

17 Wiring  0,04 included 1 0,04 

18 Lightning rod 0,005 Included 1 0,005 

19 Water distribution 0,028 included 1 0,028 
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20 Hot water source  0,016 included 1 0,016 

21 Gas installation 0,005 Included 1 0,005 

22 Drain 0,029 Included 1 0,029 

23 Kitchen equipment 0,005 Included 1 0,005 

24 Inner hygienic equipment  0,05 Included 1 0,05 

25 Toilet  0,004 Included 1 0,004 

26 Other  0,03 NO 0 0 

Total 1     0,787 

Table 1of construction and equipment. 

 

ZC = base price in CZK per m3 of the built-up building space according to 

Annex No. 11 OV, according to Table 1 and Table 2 

ZC = type D =1,900, - CZK/m3 

ZC = type C =1,900, - CZK/m3 

x coefficient from Table 2 = 1,075 

ZC =1,900 x 1,075 = 2,042.50 CZK  

K4 = coefficient of construction equipment according to Annex No 21, 

Table 3 of the OV 

K4 = 1 + (0.54 x n) 

n = sum of the price shares of structures and equipment  

K4 = 0.787 

K5 = position coefficient according to Annex No 20 OV, table 1 item 1 

K5 = other statutory cities = 1.25 

Ki = coefficient of change in construction prices according to Annex No 41 

OV 1121 46.21.11.2 

Ki = 2,250 

 

  Zc K4 K5 Ki ZCU 

Rd 2.042,50 0,787 1,25 2,250 4502,95 

Table 2of the ZCU 

 

ZCU = CZK 4502.95/m 3 

Wear  

According to § 30 OV Wear, a simplified modified linear method is 
determined according to Annex No. 21 OV. 

For wear and tear purposes, the year of completion of 1930 is considered, so 

its age of the house is about 90 years. The expected lifespan for single-family 

houses is expected to be 100 years. Due to the repair of some elements, the lifespan 

is partially extended. On the contrary, the façade, although it looks preserved from 

the outside, will have to be made again due to the need for thermal insulation. 
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Wear of the house is determined by the linear method at 50%. 

Wear of the house is 50% 

KOP = (100-70) / 100 = 0.5 

CS = CSN x pp = CSN x IT x IP 

 

Market Index 

- Annex No 3, Table 1 of the OV 

 

Position index - Annex No 3, 

Table 3 of the OV 

IT = P6 x xP7 x P8 x P9 x (1+Σpi) 

 

IP = P1 x (1+ Σpi) 

1 Demand higher 

0,0

6 

 

1 

residential, municipality 

over 2000 ob 1 

2 land in co-ownership 0 

 

2 

Predominant development - 

residential 

0

,04 

3 

changes in the surrounding area - 

without influence 0 

 

3 Location in the village  

0

,03 

4 legal relations  0 

 

4 Network connection option  0 

5 

without further influences, it is 

necessary to warm up 

-

0,0

2 

 

5 Civic amenities  0 

6 Zone 1 1 

 

6 

Transport 

accessibility 

0,0

1 

7 Importance of the municipality  1.2 

 

7 Public transport, Metro 

0,0

3 

8 location of the municipality 

1,1

5 

 

8 Bargain 0 

9 

amenities of the municipality - 

complex 1 

 

9 Population - trouble-free 0 

I

T 

 

1,4

4 

 

1

0 Unemployment - average 0 

   

1

1 

Influences other - Prague 

capital 

0,0

3 

    

  Pi 

0,1

4 

   

 

IP 

1,1

4 

 

Table No.  3 Calculation IT    Table No. 4 Calculation IP 

Kick = 0.3 

IT = 1.44 

IP = 1.14 
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Calculation of price without wear new building Kop = 1 

 

  ZCU Kick IT IP ZCU 

Rd 4502,95 1 1,03 1,14 5287,36 

Table 5 adjusted ZCU without wear 

Price determined without wear = CS x m3 = 5287.36 x 994.63 = 5,258,970, - CZK 

 

  ZCU Kick IT IP ZCU 

Rd 4502,95 0,5 1,03 1,14 2643,68 

Table 6 of adjusted ZCU with wear and tear 

 

Price found = CS x m3 = 2643.68 x 994.63 = 2,629,485, - CZK 

B.4 Determining the price of a family house by comparison  

Comparison method (market comparison approach) – is based on comparing 

the subject of valuation with the same or similar items and the prices achieved 

during their sales. It may also be an appreciation of a thing by deriving from the 

price of another functionally related thing. 

The comparison method is most used and usually preferred. It is quite 

accurate, and, in many cases, it is very close to the real estate's real value. This 

method is based on a comparison of valued real estate with a selected sample of 

real estate with similar parameters and is or has already been traded on the real 

estate market. When using this method, it is essential to select samples, which 

should approach the valued property by their parameters. The comparison is then 

based either on some well-identifiable and telling unit of measure (quantitative 

analysis), nor the property is assessed by qualitative research.  

A method of comparing indirect with a group of similar selected real estate 

for which, using comparative coefficients and adjustments, the price is adjusted to 

the flat price and then recalculated to the valued property's price using the 

weighted average. As a comparison unit of measure, I have determined the area of 

the plot. 

The valued properties consist of family houses with accessories and land. The 

real estate is valued. By comparison, it is assessed with comparable real estate 

from the surrounding municipalities. In this case, these are RD properties in the 

broader center of Prague.  

The main price comparison coefficients include (a type of transaction, 

location, technical factors, economic factors, number of floors, use of real estate, 

non-real estate factors, legal relationships). As a specific comparison unit, the 

usable area that carries the value of the property is determined.  

We need to summarize all available information about other properties sold 

with similar parameters in a similar location. There are several properties on offer 

in Prague in Prague's broader center, the offer price of which ranges from CZK 9-
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16 million (different sizes). Since these are bid prices, these prices are reduced by 10-30 

% due to the assumption of a price reduction during the price negotiations or the length 

of time for which the property is offered. In the direct sale, the price of the commission 

is withered to the real estate agency. However, this method has a disadvantage; it is 

difficult to know how much the property is sold. 

The Ministry of Finance has more information about this matter. It would be 

advisable to include this information in the new version of the Decree of the Ministry of 

Finance No. 441/2013 Coll. on implementing the Valuation Act. The price increases 

with proximity to tourist and visitor sites. Residential areas near city centers are priced 

higher, thanks to prestige and proximity to full civic amenities and work opportunities. 

Another factor is whether the property is in the street part or is a corner building. Such 

property has a higher value than a terraced property or the one in a yard and atrium. 

In the first table, we will quantitatively specify the property as much as possible to 

approach the real conditions for comparison. In the second table, we will deal with the 

property qualitatively. 

Subject of award 
Family house 

in question 
1[11] 2[11] 3[11] 4[11] 5[11] 

Site designation Prague 6 

Prague 6 

Vokovice 

1 

Prague 6 

Vokovice 2 

Prague 6 

Břevnov  

Prague 6 - 

Řepy 

Prague 6 

Řepy 

Transaction date  IV.20 II.19 IV.20 from 2/20 IV.20 from 12/20 

Transaction type 
 

Offer Offer Offer Offer Offer 

Floor 2 + attic 1+attic 3+attic 2 + attic 2+attic 2+attic 

Number of floors basement cellar 1 basement 1 basement 

Construction: Brick Brick Brick Brick Brick Brick 

Area of land: 406 380 380 379 150 361 

Built-up area  95 87 99 120 99 206 

Building + land   
19 500 

000 
19 500 000 18 200 000 12 400 000 12 900 000 

Correction per offer 
 

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

With the cost of 

transactions  
10 % 10 % 

 
10 % 

 

Building + land 

(CZK) 
  15 600 000 15 600 000 16 380 000 9 920 000 11 610 000 

Value of m2 of land 

(CZK) 
12 700 12 700 12 700 12 700 12 700 12 700 

Deduction of the 

value of the land 
5 156 200 4 826 000 4 826 000 4 813 300 1 905 000 4 584 700 

Price of 

construction 
  10 774 000 10 774 000 11 566 700 8 015 000 7 025 300 

Number of units: 262 300 322 332 375 206 

Price per unit   35 913 33 460 34 839 21 373 34 103 

Table 7correction of real estate 
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1. Attractiveness of the site Excellent Similar Similar Similar Worse Similar 

relative adjustment    0 % 0 % 0 % 10 % 0 % 

2. Transport accessibility 
very 

good 
Similar Similar Similar Similar Similar 

relative adjustment 
 

0 % 0 % 0 % 0 %  % 

3. External part of the building 
very 

good 
Worse Similar Similar Worse Similar 

relative adjustment 
 

10 % 0 % 0 % 10 % 0 % 

4. Interior part of the building and 

equipment 

very 

good 
Worse Similar Worse Worse Similar 

relative adjustment   10 % 0 % 10 % 10 % 0 % 

6. Infrastructure-network (electric, 

water) 
yes/yes yes/yes yes/yes yes/yes yes/yes yes/yes 

relative adjustment 
 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

6. Infrastructure-networks (gas, sewer) yes/yes yes/yes yes/yes yes/yes yes/yes yes/yes 

relative adjustment   0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

7. Limited property rights No Similar Similar id 1/2 Similar Similar 

relative adjustment 
 

20 % 0 % 10 % 30 % 0 % 

price before correction   35913 33460 34839 21373 34103 

Adjusted price per unit 

CZK / m2   28 730 33 460 27 871 14 961 34 103 

Figure 1 Qualitative correction 

Average utility area price per m2 

PCUP= (28730+33460+27871+14961+34103) / 5 = 27825 CZK / m2 

 

Pn 1 2 3 4 5 

CZN 

CZK 

7,527,365 

CZK 

8,766,520 

CZK 

7,302,254 

CZK 

3,919,808 

CZK 

8,934,986 

CSP 

CZK 

5,156,200 

CZK 

5,156,200 

CZK 

5,156,200 

CZK 

5,156,200 

CZK 

5,156,200 

total price  

CZK 

12,683,565 

CZK 

13,922,720 

CZK 

12,458,454 

CZK 

9,076,008 

CZK 

14,091,186 

 

Table No. 8 – Price of the property under sale recalculated from several 

offers 

 

PN - Comparison property 
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PCZN - Recalculated the price of the property under question 

CZP - Price of the land under survey 

B.5 Determining the price of a family house by yield method 

The return method (yield method) is based on the returns of the subject of 

the valuation achieved or the revenues that can usually be obtained from the 

subject of the valuation under the given conditions. These revenues are 

discounted or capitalized at the valuation date.The yield method is mainly used 

for commercial real estate rentals. The yield methodology considers the 

property's price by its profitability in its life cycle and thus its factual purpose 

for the owner. Investors and owners buy real estate for various purposes, 

including housing and relaxation, others for investment and business plans. 

The yield method's basis and inputs are the financially quantified values that  

the property brings to the owner/user. Other operands in the calculation are the 

costs that the operation and maintenance of the property entail. After the 

income and costs are calculated, we can calculate the property's net 

monthly/annual yield. We will then transfer this one using the capitalization 

rate and find out the property's price by using the yield methodology. The 

capitalization rate considers inflationary effects, opportunity investment 

opportunities, risk levels, and other economic indicators that affect the 

capitalization rate's upward or downward size. 

The calculation of the yield value of the property is based on the rental 

income of the property. In our case, it is used as a residential building for 

renting residential space. For the calculation, the valuer used the usually 

achieved monthly rent, which depends mainly on the usable area, the condition 

of the property, lucrativeness, and location. 

There are available areas with about 224 m2 of space in the building, 

which we can consider for monthly rent. In the future, we assume rent of 223 - 

CZK/m2. Today we set 135 CZK/m2 in the calculation. Rent is considered at a 

lower level. The revenue rates are thus determined to correspond to the 

expected usual returns on the given location's real estate market. 

Due to the site's technical condition, character, and lucrative nature, we 

estimate the potential risk of revenue shortfalls of 5-10% when rents increase. 

To calculate regular annual costs, the author estimates these costs. The 

capitalization rate is set by expert estimates considering inflationary effects, 

interest rates, the level of risk, and the property's characteristics, including its 

location in a variant between 4-6%.  

Due to lower interest rates and low money prices, and the availability of 

finance in the financial market, these rates are currently at historic lows. 

Simultaneously, it is a building in a good location, where there is an 

assumption of a lower risk of investing in this property and a very low 

probability of loss of value. The real estate is not in good technical condition. 

For further and trouble-free rental, it is necessary to make significant 

construction modifications. 
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Replacement price 
CZK 

10,415,171   

  
Existing Potential 

The monthly yield on rent under 

consideration. 
  30,506 CZK 50,000 CZK 

Potential gross annual return on real estate    CZK 366,072 600,000 CZK 

An estimate of rent shortfall % 10   60,000 CZK 

Effective gross annual return    CZK 366,072 $20,000 

Property tax estimate   2,069 CZK 2,069 CZK 

Real estate insurance estimate  3,500 CZK 3,500 CZK 3,500 CZK 

Property management estimate    5,000 CZK 5,000 CZK 

Operating costs estimate  5,000 CZK 5,000 CZK 5,000 CZK 

        

Repair Fund  0,25 % 30,000 CZK 
30,000 

CZK 

Net annual revenue  
 

381 503 KČ 494 431 Kč 

Determination of the capitalization rate % 4 
CZK 

9,537,575 

CZK 

12,360,775 

  5 
CZK 

7,630,060 
CZK 9,888,620 

  6 
CZK 

6,358,383 
CZK 8,240,517 

Table No. 8 Yield method. 

The price of the property using the yield method is CZK 9,619,322. 

B.6 Land 

Price map of land in Prague as of January 2, 2021[10] map sheet 44, parcel 

group 2560, the land price is set at CZK 12700/m2. 

The hypothetically determined area of land is 406 m2 in total. 

Land price = 406 x 12700 = 5.156.200, - CZK 

C. CONCLUSION, THE LICITATION SPREAD PRICE 

ESTABLISHED 

 

Property price is determined in several ways. 

1 Land price determined from price map CZK 5,156,200 

2 Cost method without land for 80 years CZK 2,629,486 

3 Cost method of the new house without land  CZK 5,258,971 

4 Cost method 80 years old house with land CZK 7,785,686 

5 Cost method new house with land CZK 10,415,171 

6 Average house price (by yield method) CZK 9,002,655 

7 4 % capitalization of existing rent  CZK 9,537,575 



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

44 

8 5 % of the capitalization of the existing rent  CZK 7,630,060 

9 6 % of the capitalization of the existing rent CZK 6,358,383 

10 4% capitalization increased rent  CZK 12,360,775 

11 5% capitalization increased rent  CZK 9,888,620 

12 6% capitalization increased rent  CZK 8,240,517 

13 Comparison pattern - house No.1 CZK 12,683,565 

14 Comparison pattern - house No.2 CZK 13,922,720 

15 Comparison pattern - house No.3 CZK 12,458,454 

16 Comparison pattern - house No.4 CZK 9,076,008 

17 Comparison pattern - house No.5 CZK 14,091,186 

 
Average CZK 10,054,099 

 

Table 9 determination of the property's values in several ways 

 

In the case of price determination, the author is inclined towards the resulting 

usual price of real estate, which oscillates around the average calculated value, 

which is the price of CZK 10,054,099. 

The cost and revenue methods have similar valuation results. The comparison 

method has higher results. 

The results suggest an older, lucrative location, but the construction requires 

considerable investment to meet the escalating energy requirements and greater 

demands on modern housing. The property is near the center of Prague, with good 

access to public transport. 

The methods mentioned earlier (if there is sufficient data) are usually used to 

calculate and estimate the usual price, the comparison method being the primary 

method. Usually, the closest to the actual market value and, consequently, the 

achieved and realized sales prices. This method indicates the market environment 

and the specific supply of real estate the most. State methods tend to be controlled 

and, in most cases, draw certain constraints and price level limits. Simultaneously, 

if the deviations of the methods used are not too high, it is possible to lean towards 

the results of the comparison method. The shortcoming of this method is that real 

estate agencies sometimes overvalue real estate by more than 30%. You can watch 

how long the property is on offer. Overvaluation results from 10% of the 

real estate agent's commission, and they also have a 10-20% reserve for a discount. 

When a property is offered for more than two months, I will make a 10% price 

reduction. 

Should the derogations be more significant, it is necessary to carry out a more 

in-depth analysis of such differences, involve several aspects of the survey, and 

determine the resulting market value with caution and appropriate, considering the 

results of other methods. When the property is older, it is necessary to lean towards 

the yield method and make a qualified estimate between the yield and comparison 

methods, considering the cost method's age and condition. 
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In some cases, the price of the older properties is determined only by the land 

price on the price map of Prague (Czech capital city). When older properties are 

unsatisfactory, the cost of demolishing the building goes into millions of CZK. 

Considering the calculations and analyses carried out, I believe that the price 

level of the assets is in the approximate range: from CZK 8 million to CZK 14 

million. This is called the licitation spread.  

Licitation spread 

 
Chart 1 Licitation spread 

 

Conclusion. Since the author of the article had sufficient samples of a similar 

nature when using the comparison method, adequate safety coefficients were 

applied, at the same time, a comparable value is given by the yield method, it is 

possible to base the comparison value and the valuer will consider it as 

corresponding to the market value. 

From the available materials from the past, there is an increase in the usual 

prices of real estate. Due to the significant boom in the market in recent years, 

there has been an increase in the real estate value in good locations in Prague by 

order of 5-15% per year. During the pandemic, residents rushed into real estate 

purchases. They want to ensure their savings, take advantage of low-interest rates, 

and save on the abolished transfer tax. The Czech Republic is thus experiencing 

the highest demand for mortgages in history. However, the Czech National Bank 

(CNB) comes with a warning that apartments and houses' prices are often 

overvalued by up to a quarter. And some banks also provide mortgages that clients 

cannot pay. The calculation reflects a 25% overpricing of the real estate market. It 

is also impossible to credibly determine how much the property was sold for. We 

can only correct it by a qualified estimate. 

Therefore, we can state that the property's price is in the middle of the 

licitation spread. 
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ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Анотація. Досліджено роль безпеки в екологічній, соціально-

економічній і технологічній сферах людської діяльності життєзабезпечення 

людини і суспільства в цілому. Доведено, що економічна безпека, як система 

інструментів і механізмів інституційної взаємодії, має здатність запобігати 

загрозам або мінімізувати їх вплив на національну економічну систему. 

Обґрунтовано, що формування системи національної безпеки повинно 

відбуватись з врахуванням сучасних глобальних трендів соціально-

економічного розвитку. На основі системного аналіз сучасних економічних 

процесів встановлено, що  спільним їх недоліком є абсолютизація прибутку, 

як головної мети економічної діяльності, з одночасним нехтуванням 

соціальних і екологічних наслідків виробничої діяльності. Виконано 

системний аналіз процесів формування зеленої економіки в контексті 

забезпечення економічної безпеки в сучасних умовах переходу 

функціонування національних економічних систем на принципи сталого 

розвитку, виокремлено визначальні риси «зеленої» економіки. 

Запропоновано трактувати поняття «зелена економіка» як економічний базис 

реалізації концепції сталого розвитку на основі більш ефективного ресурсо- 

та енергоспоживання, зниження рівнів викидів парникових газів, зменшення 

шкідливого впливу на довкілля та розвитку соціально інтегрованого 

суспільства. 

Ключові слова: безпека, економічна безпека, розвиток, сталий 

розвиток, «зелена економіка»,  «зелені інвестиції». 
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GREEN ECONOMY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY 

 

Abstract. The role of safety in the ecological, socio-economic and 

technological spheres of human activity and the life support of man and society as 

a whole has been investigated. Reasonably important role of economic security as 

a determining element of the national security system and in the processes of 

ensuring normal conditions for the life of society. The approaches to the definition 

of the concept of «economic security» in the modern conditions of globalization 

are analyzed. It is proved that economic security, as a system of instruments and 

mechanisms of institutional interaction, has the ability to prevent threats or 

minimize their impact on the national economic system. It is substantiated that the 

formation of the national security system should take place taking into account 

modern global trends in socio-economic development. Based on a systematic 

analysis of modern economic processes, it has been established that their common 

disadvantage is the absolutization of profit as the main goal of economic activity, 

while neglecting the social and environmental consequences of production 

activities 

A systematic analysis of the processes of the formation of a green economy in 

the context of ensuring economic security in modern conditions of the transition of 

the functioning of national economic systems to the principles of sustainable 

development is carried out, the defining features of the «green» economy are 

highlighted. It is proposed to interpret the concept of «green economy» as an 

economic basis for the implementation of the concept of sustainable development 

based on more efficient resource and energy consumption, reduction of greenhouse 

gas emissions, reduction of harmful effects on the environment and development 

of a socially integrated society. 

It has been proven that green investments allow for a progressive transition to 

a green economy, and the expansion of green investment can help increase the 

potential of green industries and the introduction of clean technologies, as well as 

create new jobs throughout the economy. It is proposed that investments in a green 

economy be catalyzed and sustained through targeted government spending, policy 
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 reforms and regulatory changes. 

Keywords: security, economic security, development, sustainable 

development, «green economy», «green investments». 

 

Постановка проблеми. Важливе місце в дослідженнях соціально-

економічних процесів посідає проблема забезпечення безпеки, актуальність 

якої обумовлена ускладненням характеру соціально-економічних систем, що 

спричиняє появі значної кількості ризиків соціального, економічного і 

екологічного характеру на глобальному, національному і регіональному 

рівнях.  Важливе місце в процесах забезпечення безпеки соціально-

економічного розвитку займає економічна безпека, яка, в сучасних умовах,  

виступає визначальним чинником системи національної безпеки будь-якої 

держави. Давоський Всесвітній економічний форум, як один з найбільш 

впливових експертних майданчиків з питань міжнародної політики та 

світової економіки у своєму звіті за 2017 рік підтвердив, що на сучасному 

етапі цивілізаційного розвитку, не тільки зберігаються, але й посилюються 

ключові ризики в екологічній, соціально-економічної і технологічній сферах 

людської діяльності. 

Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку провідних країн 

світу підтверджує, що забезпечення економічної безпеки є гарантією 

незалежності, сталого розвитку та ефективності економіки, соціального 

благополуччя населення та успішної діяльності суб’єктів господарської 

діяльності. Формування дієвої системи економічної безпеки держави, галузі, 

організації забезпечує захищеність від потенційних негативних впливів 

ринкового середовища, сприяє зростанню конкурентоспроможності 

національної економіки [1-3].  

Неоднозначні  економічні процеси, які відбуваються в економіці 

України, обумовлюють необхідність розробки теоретико-прикладних засад 

формування системи економічної безпеки держави з врахуванням сучасних 

трендів глобального соціально-економічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед українських науковців 

вагомий внесок у формування теоретико-методологічних засад формування 

системи економічної безпеки  зробили: В.М. Вовк, В.М. Геєць,                   

С.М. Ілляшенко, В.І. Мунтіян, Ю.Г. Лепа, Лисенко, В.С. Пономаренко,        

Л.Н. Сергєєва. Сучасні тенденції реалізації концепції сталого розвитку у 

світовій економіці, підходи до формування «зеленої» економіки як 

ефективного інструменту досягнення цілей сталого розвитку проаналізовано 

у працях вітчизняних учених:  О. Веклич, І. Бистряков, Т. Галушкіна,             

Б. Данилишин, А. Качинський, Л. Мусіна, В. Потапенко, А. Мартинюк,        

Ю. Огаренко, та інш.  
В цілому, в своїх дослідженнях автори розглядають зелену економіку, як 

економіку, спрямовану на підвищення добробуту населення і забезпечення 
соціальної справедливості, а також мінімізацію екологічних екстерналій.  
Водночас, попри наявність вагомого наукового доробку в аспекті розробки 
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ефективних  механізмів забезпечення економічної безпеки на основі сталого 
розвитку і формування зеленої економіки,  залишаються невирішеними 
питання  системного аналізу проблем формування зеленої економіки, як 
інструменту досягнення цілей сталого розвитку. 

Метою статті є системний аналіз процесів формування зеленої 

економіки в контексті забезпечення економічної безпеки в сучасних умовах 

переходу функціонування національних економічних систем на принципи 

сталого розвитку.  

Виклад основного матеріалу. В самому загальному випадку безпеку 

трактують як певний стан і спосіб існування об’єкта безпеки, при якому він 

спроможний зберігати впродовж певного часу свою сутність (природу) - 

існувати без деградації чи руйнування взагалі. З позицій системного аналізу 

безпека – це характеристика стану і функціонування будь-якої складної 

системи (біологічної, соціальної, технічної, соціоприродної), що визначає її 

спроможність до самозбереження, її подальшого існування і розвитку. Таке 

трактування поняття «безпека»  використовують при аналізі функціонування 

будь-якої складної природно-антропогенної системи в тому числі і при 

аналізі функціонування економічної системи. 

Провідні учені визначають економічну безпеку як найважливішу якісну 

характеристику економічної системи держави, яка означає її здатність 

підтримувати нормальні умови життєдіяльності населення, стійке 

забезпечення ресурсами для розвитку галузей господарства, та послідовну 

реалізацію національних інтересів. Крім того, економічна безпека як система 

інструментів і механізмів інституційної взаємодії, має здатність запобігати 

загрозам або мінімізувати їх вплив на економіку в цілому і на її частини - 

 галузі, райони, підприємства [4]. 

З позицій системного аналізу можна стверджувати, що економічна 

безпека - це складна багатогранна економічна категорія, що мас непросту 

внутрішню структуру. Новікова О.Ф. і Покотиленко Р.В. виокремлюють три 

ключові вимоги, виконання яких гарантує ефективно функціонуюча система 

економічної безпеки [5]: 

- економічна незалежність, що означає насамперед можливість 

здійснення державного контролю над національними ресурсами, 

спроможність використовувати національні конкурентні переваги для 

забезпечення рівноправної участі у міжнародній торгівлі; 

- стійкість і стабільність національної економіки, що передбачає міцність 

і надійність усіх елементів економічної системи, захист усіх форм власності, 

створення гарантій для ефективної підприємницької діяльності, стримування 

дестабілізуючих факторів; 

- здатність національної економіки до саморозвитку і прогресу, тобто 

спроможність самостійно реалізовувати і захищати національні економічні 

інтереси, здійснювати постійну модернізацію виробництва, ефективну 

інвестиційну та інноваційну політику, розвивати інтелектуальний і трудовий 

потенціал країни. 
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Особливістю економічної безпеки є те, що вона є фундаментом системи 

національної безпеки в цілому і виконує чітко визначені функції, несе на собі 

суттєве функціональне навантаження, є матеріальною основою національної 

суверенності. Значення економічної безпеки полягає в тому, що виробництво, 

розподіл і споживання матеріальних благ визначають життєдіяльність 

суспільства. Не може бути військової безпеки при слабкій і неефективній 

економіці, так само як не може бути одночасно ні військової, ні економічної 

безпеки в суспільстві, яке переживає соціальні конфлікти [6-8]. 

Як зазначають О. Сосновська та М. Житар «…національна економіка 

стає менш внутрішньо керованою та більш залежною від таких структурних 

центрів глобалізації як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Світова організація торгівлі та 

інші світові фінансово-економічні організації. За даних умов низькій рівень 

економічної безпеки національної економіки призводить до зміни розвитку 

економічних процесів внаслідок порушення стабільності розвитку. 

Відповідно зменшується рівень ВВП, ефективність розвитку фінансового та 

реального секторів економіки, купівельна спроможність населення та 

соціально-економічне благополуччя країни в цілому[9, с. 125-126]. 

Впродовж тривалого часу в дослідженнях процесів економічного 

розвитку домінувала модель, яка базувалась на абсолютизації економічного 

зростання і нехтуванням існуючих соціальних та екологічних проблем. Як 

наслідок такого підходу, в ХХ і на початку ХХІ століття в світі швидкими 

темпами  почали наростати екологічні і соціальні проблеми: зростаючий 

дефіцит прісної води і продовольства, зміна клімату, скорочення 

біорізноманіття та лісів, опустелювання та багато інших. На основі аналізі 

соціально-економічних проблем, ООН виокремила наступні, вирішення яких 

повинно стати в центрі стратегії цивілізаційного розвитку в ХХІ ст.: 

- понад 40% світових земельних ресурсів деградує через зниження

родючості грунту, її ерозії та виснаження, що в найближчому майбутньому  

може привести до втрати 50% потенційного врожаю; 

- майже 1 млрд людей відчувають нестачу чистої питної води;

- 2,6 млрд людей не мають доступу до адекватних санітарних послуг, 1,4

млн дітей, молодше п'яти років, щорічно помирають через брак чистої води і 

відсутності доступу до необхідних санітарних послуг. У майбутньому 

нестача води буде лише посилюватися, і через 20 років її запаси будуть 

задовольняти лише 60% світових потреб; 

- до 20% світових виробників зерна нераціонально використовують воду,

підриваючи майбутнє зростання сільського господарства і збільшуючи 

водний дефіцит; 

- триває зникнення лісів на планеті: впродовж 2000-2010 рр. площа лісів

щорічно зменшувалася на 5,2 млн га.; 

- регіонам, на яких проживає третина населення світу, загрожує

опустелювання; 
- в   результаті   зміни   клімату   можуть  постраждати  близько  2   млрд
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- людей, що живуть на прибережних територіях[10].

Паралельно із загостренням екологічних проблем відбувається

загострення і соціальних проблем в глобальному масштабі. На початку XXI 

ст. на 20% найбагатшого населення Землі припадало 86% витрат на 

споживання, а на 20% найбіднішого - 1,3% витрат [11].   

Аналіз результатів соціально-економічного розвитку засвідчує, що 

економічний розвиток, що базується на основі деградації навколишнього 

середовища і екстенсивному використанню природних ресурсів, не може 

бути стійким в довгостроковій перспективі. В глобальному масштабі 

стійкість - це перш за все гармонійний і збалансований розвиток трьох 

процесів: економічного, соціального та екологічного і без врахування 

соціальних і екологічних факторів неможливо досягти стійкого розвитку 

економіки на тривалу перспективу. Тому сьогодні в світі відбуваються 

активні пошуки нової моделі соціально-економічного розвитку. Найбільш 

перспективною концепцією цивілізаційного розвитку в XXI ст. є концепція 

сталого розвитку, яка була запропонована на Міжнародній конференції ООН 

з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992р.). Вона є 

результатом науково-прикладного пошуку визначення меж господарської 

діяльності людства, що визначаються з позицій екологічних, ресурсно-

сировинних і демографічних чинників цивілізаційного розвитку. Головним 

результатом Конференції стало визнання необхідності міждисциплінарного 

підходу до вирішення глобальних проблем розвитку, які в своїй основі  

мають еко-соціо-економічний характер. Поняття «сталий» з позицій 

економічного зростання означає, що економічні драйвери забезпечують 

соціально-екологічну стійкість розвитку на тривалий термін з врахуванням 

інтересів сучасних і майбутніх поколінь.  

Перехід цивілізаційного розвитку на принципи сталого розвитку 

обумовлює необхідність модернізації та екологізації економіки, причому це 

вимагає не просто зростання інвестицій задля вирішення екологічних 

проблем, але, перш за все, соціальних новацій, зміни пріоритетів і цілей 

розвитку цивілізації в цілому. Необхідно зазначити, що вже сьогодні в світі 

відбуваються певні позитивні структурні зміни. Це перш за все збільшення 

ефективності використання ресурсів, революційні перетворення в сфері 

енергетики, використання в виробничих процесах замкнутого циклу, коли 

відходи знову надходять на виробництво в якості сировини. 

Конкретні шляхи забезпечення сталого розвитку відображено у 

важливих  документах ООН, прийнятих за останній час, серед яки ми 

виокремлюємо: 

- «Майбутнє, якого ми хочемо»  (2012): визначає перспективи людства в

XXI ст. на основі концепції сталого розвитку, базою якого повинна стати 

зелена економіка [12]; 

- «Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030року»

(2015) визначає Цілі сталого розвитку ООН на період 2015-2030 рр. [13]; 

- «Паризька кліматична угода» (2015), що визначає пріоритети боротьби
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з кліматичною загрозою в світі і всіх країнах до 2030-2050 рр., що важливо 

для переходу до сталого розвитку. На початку ХХІ ст. однією з головних 

глобальних екологічних проблем було визнано зміну клімату. У 2015 році на 

Паризькій конференції з питань клімату  було прийнята нова міжнародна 

багатостороння угода з протидії зміні клімату, метою якої є не допущення 

підвищення глобальної приземної температури в цьому столітті вище 2°C і 

намагання сторін не перевищити температурну межу на 1.5 °C. [14]. 

Впродовж тривалого часу в світовій економічній системі домінували 

ринкові механізми регулювання економічних процесів, що призвело до  

виснаження запасів природного капіталу та енергетичних ресурсів, 

масштабної бідності у ряді країн, браку прісної води та продовольства, 

збільшення економічного та соціального “розриву” з-поміж країн та регіонів 

світу, а також загострення екологічних проблем у національних і глобальних 

масштабах. Все це обумовило необхідність переглянути різні аспекти 

взаємодії суспільства, навколишнього середовища та економіки, що знайшло 

своє відображення формуванні концепції сталого розвитку, яка була визнана 

стратегією цивілізаційного розвитку на ХХІ ст. Інструментом досягнення 

цілей сталого розвитку ООН визнає «зелену» економіку.  

В контексті забезпечення переходу функціонування соціально-

економічних систем на принципи сталого розвитку в межах економічної 

науки йде пошук нових моделей економіки, що враховують екологічні і 

соціальні фактори: зелена економіка (green economy), економіка на основі 

зеленого зростання (green growth), низьковуглецева економіка (low-carbon 

economy), біоекономіка (bioeconomy), синя економіка (blue economy), 

соціально-орієнтована  економіка тощо.  

Не дивлячись на те, що поняття «зеленої» економіки все частіше 

використовується у ключових документах міжнародних організацій, в 

стратегічних концепціях глобальних стратегій соціально-економічного 

розвитку, єдине загальноприйняте на міжнародному рівні визначення 

«зеленої» економіки відсутнє. Так, досить широко трактує це поняття 

ЮНЕП: зелена економіка – це економіка, яка підвищує добробут людей і 

забезпечує соціальну справедливість, і при цьому істотно знижує ризики для 

навколишнього середовища і його деградацію. Тобто, під поняття «зелена 

економіка» підпадають всі вищезгадані моделі економіки. 

Зелена економіка, ефективно використовуючи ресурси і задовольняючи 

потреби всього суспільства, повинна використовувати державні і приватні 

інвестиції з метою зменшення викидів парникових газів і біосферного 

забруднення взагалі, забезпечує підвищення ефективності використання 

енергії та ресурсів і запобігання незворотних втрат біорізноманіття та 

екосистемних послуг. Ці інвестиції в зелену економіку  необхідно 

каталізувати і підтримувати за допомогою цільових державних витрат, 

реформ в області політики і зміни регулювання. Такий шлях розвитку 

повинен зберігати, збільшувати і, де це необхідно, відновлювати природний 

капітал, як найважливіший економічний актив і джерело суспільних благ, 
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особливо для бідних верств населення, джерела доходу і захищеність яких 

залежать від природи [15].  

Європейське агентство з охорони навколишнього середовища дає більш 

спрощене трактування “зеленої” економіки, визначаючи її як політику та 

інновації, що дають змогу щороку отримувати більше цінності, зберігаючи 

природні системи, які її підтримують [16]. Під «зеленою» економікою часто 

мається на увазі тільки «зелений» бізнес, який охоплює виробництво різного 

роду очисного обладнання, утилізацію вторинних ресурсів і відходів, який 

надає екологічні послуги та ін. При такому трактуванні «зелена» економіка 

представляється лише частиною «коричневої» економіки. Очевидно, що 

«мирне» співіснування «зеленої» та природозатратної «коричневої» 

економіки навряд чи можливо. Наприклад, збереження трендів на 

екстенсивний розвиток енергетики і металургії, навіть при найшвидшому 

розвитку «зеленого» бізнесу, призведе до збереження експортно-сировинної і 

нестійкою моделі економіки України. 

В цілому, поняття “зелена” економіка розглядається як економічний 

базис реалізації концепції сталого розвитку на основі більш ефективного 

ресурсо- та енергоспоживання, зниження рівнів викидів парникових газів, 

зменшення шкідливого впливу на довкілля та розвитку соціально 

інтегрованого суспільства. Реалізація будь-яких економічних проектів 

потребує чималих інвестицій, які в загальному трактуються як відносно 

«безпечне» вкладення капіталу, яке здійснюється в об’єкт інвестування 

(виробництво, послуги, технології, нерухомість, фінансові продукти тощо) 

сьогодні з метою отримання вигід – економічних переваг – у майбутньому. 

«Зелені» інвестиції є тією сполучною ланкою, яка дозволяє здійснити 

поступальний перехід до «зеленої» економіки, а розширення обсягів 

«зеленого» інвестування може сприяти зростанню потенціалу «зелених» 

галузей та запровадженню чистих технологій, а також забезпечити створення 

нових робочих місць у межах усієї економіки. «Зелене» інвестування є 

значимим сегментом інвестиційного ринку, який з кожним роком 

поширюється на дедалі більшу кількість країн, а такі фінансові інструменти 

як «зелені» кредити та облігації, «зелені» кредитні лінії (є основним 

джерелом довгострокового фінансування, особливо у сфері енерго- та 

ресурсоефективності), гранти та структуровані фонди «зелених» інвестицій 

демонструють поступальний розвиток. Але «озеленення» економіки вимагає 

«переформатування» поточних і майбутніх інвестицій, додаткових витрат за 

межами звичайного підходу. «Зелені» інвестиції сприяють зменшенню 

викидів парникових газів, раціоналізації поводження з відходами, 

ефективному управлінню стічними водами та протидії різним екологічним 

ризикам, підтримуючи стабільність екосистем, впроваджуючи 

енергоефективні заходи та розвиваючи відновлювану енергетику та 

екологічно безпечні технології. Такі інвестиції можуть позитивно впливати 

на енергетичний баланс країни, підвищувати рівень енергоефективності 

економіки та конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових 
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ринках, а також платоспроможність населення, зокрема за житлово-

комунальні послуги. Вони здатні створювати нові («зелені») робочі місця та 

забезпечувати гідну заробітну плату працівникам  [17,  с. 82]. 

Аналіз реалізації  «зеленого» інвестування в Україні засвідчив, що, 

незважаючи на широке декларування щодо підтримки «зелених» бізнес 

проектів, реальна практика показує, що ці пріоритети нелегко втілюються у 

конкретних бізнес-проектах. До «зелених» проектів відносять такі, що 

відповідають наступним напрямам:  

˗ відновлювані джерела енергії;  

˗ розвиток альтернативних джерел енергії;  

˗ ефективне використання енергії; 

˗ підвищення теплоізоляції житлових будинків;  

˗ утилізація та переробка відходів;  

˗ екологічно чистий транспорт;  

˗ ефективне використання земельних ресурсів;  

˗ збереження флори і фауни, водних ресурсів;  

˗ адаптація до змін клімату [18]. 

Серед головних перешкод на шляху «зеленого» інвестування бізнес 

проектів підприємці визначають: 

- відсутність надійного та ефективного інституційного та законодавчого

забезпечення; 

- більший ризик та відносно низький прибуток від «зеленого»

інвестування; 

- висока вартість «зелених» інвестицій;

- «незрілість» ринку «зелених» інвестицій.

Необхідно зазначити, що, відповідно до підсумкового документу

Конференції ООН зі сталого розвитку «Майбутнє, якого ми хочемо» 

(Ріо+20), зелена економіка  розглядається як один з важливих інструментів 

забезпечення сталого розвитку, яка зміцнить здатність держав раціонально 

використовувати природні ресурси з меншим негативним впливом на 

навколишнє середовище, підвищить ефективність використання ресурсів та 

зменшить кількість відходів. При цьому, концепція зеленої економіки не 

замінює собою концепцію сталого розвитку, однак все більш 

загальновизнаним стає твердження, що  досягнення сталості розвитку багато 

в чому залежить від формування саме зеленої економіки. У цьому сенсі 

зелена економіка є основою сталого розвитку, і сама вона заснована на його 

принципах. З цих позицій визначальними рисами зеленої економіки є: 
- ефективне використання природних ресурсів;

- збереження і збільшення природного капіталу;

- зменшення забруднення;

- низькі вуглецеві викиди;

- запобігання втрати екосистемних послуг та біорізноманіття;

- зростання доходів і зайнятості.

Незважаючи   на   позитивні  причини,  які повинні сприяти переходу на 
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принципи «зеленої» економіки? в Україні, існують бар'єри, що заважають 

цьому процесу. Серед них можна виділити:  

- відсутність достатнього політичного інтересу і політичної волі до

реалізації технологій «зеленої» економіки, наприклад, переробці відходів, 

впровадження найкращих доступних технологій; 

- інертність трансформації економічної моделі (від експортно-

сировинної до інноваційної), а також відсутність можливостей або бажання 

змінити ситуацію в бізнес-середовищі; 

- недостатня актуальність екологічної проблематики в свідомості осіб,

які приймають рішення. 

На рівні системи державного управління повинно бути усвідомлення 

того, що «зелені» трансформації повинні охоплювати всю економіку, і 

процеси екологізації можуть бути по-справжньому ефективними тільки на 

макрорівні. 

Висновки. Світові тенденції соціально-економічного розвитку в кінці 

ХХ ст.. і на початку ХХІ ст. засвідчують необхідність «озеленення» світової 

економіки, що обумовлено необхідністю збалансування суспільних 

економічних потреб з потребою постійного відновлення і збереження 

довкілля. Функціонування «зеленої економіки» охоплює як процеси 

виробництва так і споживання і спрямовано на забезпечення сталого 

розвитку, досягнення цілей сталого розвитку, проголошених в декларації 

тисячоліття. Поняття «зелена економіка» не можна розглядати як синонім 

поняття «сталий розвиток». Сталий розвиток є значне ширша категорія а 

«зелена економіка» є інструментом досягнення цілей сталого розвитку. 

Література: 

1. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія/

Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. – Київ: Лібра, 2003. – 280 с. 

2. Мунтіян В.І. Економічна безпека України / В.І. Мунтянін. – Київ : КВІЦ, 1999. –

464 с. 

3. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та

механізми зміцнення: монографія / Т. Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. 384 с. 

4. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / Геєць В.М.,

Клебанова Т.С., Черняк О.І., та ін..; за ред. В.М. Гейця.  Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с. 

5. Новікова О.Ф. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм

забезпечення : монографія. / О.Ф. Новікова, Р.В. Покотиленко. – Донецьк : Ін-т економіки 

промисловості НАН України, 2006. - 407 с. 

6. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : монографія. /

З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева, С.О. Саєнко. – Київ : Знання України, 2011. 299 с. 

7. Кавун С В. Система економічної безпеки: методологічні та методичні засади :

монографія. / С.В. Кавун. – Харків : ХНЕУ, 2009. 303 с. 

8. Гарічева, С.Ю. Система економічної безпеки підприємства [Електронний  ресурс]

/ С.Ю. Гарічева // Менеджмент: розвиток, теорія та практика. – 2012. Режим доступу: 

http://thesis.at.ua/publ/menedzhment_rozvitok_teorija_ta_praktika/garicheva_s_ju_sistema_ekon

omichnoji_bezpeki_pidpriemstva/5-1-0-52. 

9. Сосновська  О.  О.   Економічна   безпека   підприємства:    сутність     та     ознаки



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

57 

забезпечення /О.О. Сосновська, М.О. Житар // Облік і фінанси. – 2018. – № 3. С.124-132.  

10. ПРООН. Отчет о человеческом развитии за 2011 год: устойчивость и 

справедливость - лучшее будущее для всех. [Електронний  ресурс]. Нью-Йорк.−2011.−  

Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2011. 

11. UNEP, 2011. Decoupling natural resource use and environmental impacts from 

economic growth [Електронний  ресурс]. Retrieved from: 

https://www.resourcepanel.org/reports/decoupling-natural-resource-use-and-environmental-

impacts-economic-growth. 

12. Сайт ООН. Будущее, которого мы хотим [Електронний  ресурс]. Итоговый 

документ Конференции ООН по устойчивому развитию. Рио-де-Жанейро, Бразилия. 20–

22 июня 2012 г. ООН, 2012. Режим доступа: 

https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/CONF.216/L.1 

13. Сайт Генеральной Ассамблеи ООН. Преобразование нашего мира: Повестка дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 г. ООН, Нью-Йорк, сентябрь 2015 

[Електронний  ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420355765 

14. Сайт Генеральной Ассамблеи ООН. Принятие Парижского соглашения. 

Конференция Сторон. Двадцать первая сессия. Париж, 30 ноября — 11 декабря 2015 г. 

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. ООН, 

2015 [Електронний  ресурс]. Режим доступа: 

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/l09r01r.pdf 

15. UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and 

Poverty Eradication [Електронний  ресурс]/ A Synthesis for Policy Makers. Режим доступу: 

www.unep.org/greeneconomy. 

16. Green economy [Електронний  ресурс] – European Environmental Agency. Режим 

доступу: https://www.eea. europa. eu/themes/ economy/intr. 

17. “Зелені” інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст 

[Електронний  ресурс] Київ : Заповіт, 2019. Режим доступу: https://razumkov. org.ua 

/uploads /article/2019_ ZELEN_ INVEST.pdf   

18. Фролов А. Світовий досвід організації ринку зелених облігацій: практичні 

поради для України [Електронний  ресурс] / А. Фролов, К. Гура //  ECOBUSINESS. 

Екологія підприємства. – 2019. –  Режим доступу: http:// ecolog-ua.com/articles/svitovyy-

dosvid-organizaciyi-rynkuzelenyh-obligaciy-praktychni-porady-dlya-ukrayiny 

 

References: 

1. Kozachenko, G.V., Ponomarev, V.P. & Lyashenko, O.M. (2003). Ekonomichna bezpeka 

pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security of the enterprise: 

essence and mechanism of provision]. Kyiv: Libra [in Ukrainian]. 

2. Muntian, V.I. (1999).  Ekonomichna bezpeka Ukrainy [Economic security of Ukraine]. 

Kyiv : KVITs [in Ukrainian]. 

3. Vasyltsiv, T.G. (2008). Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytstva Ukrainy: stratehiia ta 

mekhanizmy zmitsnennia [Economic security of entrepreneurship of Ukraine: strategy and 

mechanisms of strengthening]. Lviv:Aral [in Ukrainian]. 

4. Geets, V.M., Klebanova, T.S., Chernyak, O.I. et al. (2006). Modeliuvannia 

ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of economic security: state, 

region, enterprise] Kharkiv: VD «INZhEK»  [in Ukrainian]. 

5. Novikova, O.F. & Pokotylenko, R.V. (2006). Ekonomichna bezpeka: kontseptualne 

vyznachennia ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security: conceptual definition and 

support mechanism] : Donetsk: Institute of Industrial Economics of the National Academy of 

Sciences of Ukraine [in Ukrainian]. 



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

58 

6. Varnalii, Z.S. Burkaltseva, D.D. & Saienko, S.O. (2011). Ekonomichna bezpeka 

Ukrainy: problemy ta priorytety zmitsnennia [Economic security of Ukraine: problems and 

priorities of strengthening].  Kyiv: Znannia [in Ukrainian]. 

7. Kavun, S.V. (2009). Systema ekonomichnoi bezpeky: metodolohichni ta metodychni 

zasady: [System of economic security: methodological and methodical principles]. Kharkiv: 

KhNEU [in Ukrainian]. 

8. Haricheva, S.Iu. (2012). Systema ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [System of 

economic security of enterprises]. Menedzhment: rozvytok, teoriia ta praktyka – Management: 

development, theory and practice. Retrieved from 

http://thesis.at.ua/publ/menedzhment_rozvitok_teorija_ta_praktika/garicheva_s_ju_sistema_ekon

omichnoji_bezpeki_pidpriemstva/5-1-0-52 [in Ukrainian]. 

9. Sosnovska, O. O. & Zhytar, M.O. (2018). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist 

ta oznaky zabezpechennia [Economic Security of Entrepreneurship: Essence and Maintenance 

Service].  Oblik i finansy  – Accounting and finance, 3, 124-132 [in Ukrainian]. 

10. Sait PROON. Otchet o chelovecheskom razvytyy za 2011 hod: ustoichyvost y 

spravedlyvost - luchshee budushchee dlia vsekh. [Human Development Report 2011: 

Sustainability and justice are the best future for all.]. Retrieved from 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2011 [in Russian]. 

11. UNEP (2011). Decoupling natural resource use and environmental impacts from 

economic growth. Retrieved from https://www.resourcepanel.org/reports/decoupling-natural-

resource-use-and-environmental-impacts-economic-growth [in English]. 

12. Sait OON (2012). Budushchee, kotoroho mы khotym [The future we want]. Ryo-de-

Zhaneiro, Brazylyia. Retrieved from https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/CONF.216/L.1 [in 

Russian]. 

13. Sait Heneralnoi Assambley OON (2015). «Preobrazovanye nasheho myra: Povestka 

dnia v oblasty ustoichyvoho razvytyia na peryod do 2030 h» [Transforming our world: The 2030 

Agenda for Sustainable Development United Nations].  Retrieved from 

http://docs.cntd.ru/document/420355765 [in Russian]. 

14. Sait Heneralnoi Assambley OON. [Sait of the UN General Assembly]. Retrieved from 

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/l09r01r.pdf 

15. UNEP (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and 

Poverty Eradication. Retrieved from www.unep.org/greeneconomy [in English]. 

16. Sait European Environmental Agency. Green economy. Retrieved from 

https://www.eea. europa. eu/themes/ economy/intr. 

17. “Zeleni” investytsii u stalomu rozvytku: svitovyi dosvid ta ukrainskyi kontekst 

[«Green» investments in sustainable development: world experience and Ukrainian context]. 

Kyiv : Zapovit, 2019. Retrieved from https://razumkov. org.ua /uploads /article/2019_ ZELEN_ 

INVEST.pdf [in Ukrainian]. 

 18. Frolov, A. &Hura, K. (2019). Svitovyi dosvid orhanizatsii rynku zelenykh oblihatsii: 

praktychni porady dlia Ukrainy [World experience in organizing the market of green bonds: 

practical advice for Ukraine]. Ekolohiia pidpryiemstva – Ecology of the enterprise. Retrieved 

from http:// ecolog-ua.com/articles/svitovyy-dosvid-organizaciyi-rynkuzelenyh-obligaciy-

praktychni-porady-dlya-ukrayiny [in Ukrainian].  



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

59 

https://doi.org/10.52058/2695-1592 -2021-1(1)-59-72 

Зоряна Гбур 

доктор наук з державного управління, доцент,  професор кафедри 

управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Національного 

університету охорони здоров’я імені П.Л.Шупика, 

м. Київ, Україна, e-mail: ernest-natan@ukr.net 

https://orcid.org/0000-0003-4536-2438 

Ернест Гбур 

студент 2-го курсу Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету 

імені Т.Г.Шечевнка, м. Київ, Україна, e-mail: ernest-natan@ukr.net 

ФІНАНСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ – КЛЮЧОВІ 

МОМЕНТИ 

Анотація. Статтю присвячено висвітленню ключових моментів 

фінансування міжнародного тероризму. Автором зазначено, що сучасний 

рівень життя, непередбачувана геополітична ситуація, євроінтеграційні 

процеси, науково-технічний прогрес та багато інших обставин вимагають 

сьогодні  від кожної держави економічного, соціального розвитку країни та 

суспільства, а також об’єднання зусиль для боротьби з найбільшим лихом 

наших днів – міжнародним тероризмом. У статті аналізуються історичні 

явища з позицій їх відповідності ознакам тероризму, показано розвиток 

методів і стратегій тероризму від античних часів до 20-го століття. Автором 

запропоновано сучасне розуміння поняття тероризму через призму правового 

явища.  

Більше того, у статті розглянуто низку міжнародних нормативно-

правових актів, пов’язаних з організацією, вчиненням та викриттям 

тероризму. Розмежовано поняття «терор» та «тероризм». Наведено приклади 

системної протидії тероризму. Проаналізовано думки українських та 

зарубіжних науковців у сфері подолання тероризму. 

У роботі встановлено, що останнім часом світ захлеснула хвиля 

терористичних актів і Україна, на жаль, теж входить в список країн, які 

страждають від цього явища. Як відомо, фінансування тероризму є тим 

фундаментом, який дозволяє здійснювати вербування виконавців 

терористичних актів, забезпечувати їх грошима, зброєю, засобами зв’язку та 

пересування. Держави намагаються протидіяти фінансуванню тероризму. 

Однак вжиті заходи можуть входити в конфлікт з правами людини. А тому 
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важливе значення набуває необхідність дотримання балансу інтересів особи і 

суспільства. В практиці Міжнародного Суду ООН щодо протидії 

фінансуванню тероризму важливим етапом став позов України проти 

Російської Федерації у зв’язку з порушенням двох міжнародних конвенцій. 

Ключові слова: тероризм, терор, міжнародний тероризм, терористична 

організація, фінансування міжнародного тероризму, боротьбі з 

фінансуванням тероризму. 
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FINANCING INTERNATIONAL TERRORISM - KEY POINTS 

Abstract. The article is devoted to highlighting the key points of financing 

international terrorism. The author notes that due to the current standard of living, 

unpredictable geopolitical situation, European integration processes, scientific and 

technological progress and many other circumstances, each state should develop in 

economic and social spheres, moreover, the states should combine efforts to 

combat the greatest disaster of our time - international terrorism. The article 

analyzes historical phenomena based on the signs of terrorism. The development of 

methods and strategies of terrorism from ancient times to the 20th century is also 

mentioned in the article. Taking into consideration the norms of international law, 

the author offers a modern view on the concept of terrorism. 

Furthermore, the article considers a number of international legal instruments 

related to the organization and detection of terrorist acts. The concepts of "terror" 

and "terrorism" are distinguished. Examples of systemic actions to counter-

terrorism are given. The opinions of Ukrainian and foreign scientists on combating 

terrorism are analyzed in the article as well. 

It’s stated in the article that a wave of terrorist attacks has recently swept the 

world and, unfortunately, Ukraine is also on the list of countries suffering from this 
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phenomenon. It is well known that the financing of terrorism gives the perpetrators 

an opportunity to recruit new members, receive money, weapons, means of 

communication and transportation. States are trying to counter the financing of 

terrorism. However, the measures taken may violate human rights. Therefore, it is 

important to maintain a balance of interests of the individual and society. An 

essential part of the case law of the International Court of Justice on combating the 

financing of terrorism was Ukraine’s lawsuit against the Russian Federation in 

connection with the violation of two international conventions. 

Keywords: terrorism, terror, international terrorism, terrorist organization, 

financing of international terrorism, fight against terrorist financing. 

Постановка проблеми. У другій половині ХХ століття, ледве 

оговтавшись від наслідків, жаху та страждань, що були спричинені ІІ 

Світовою Війною, міжнародне співтовариство нарешті зрозуміло, що 

питання дотримання міжнародного миру та правопорядку є найбільш 

цінними, глобальними та потребують постійного контролю та 

удосконалення. 

Однак, не дивлячись на створення Організації Об’єднаних Націй як 

універсальної організації, основним покликанням якої стало піклування про 

спокій та мир на міжнародній арені, міжнародне співтовариство стикнулося з 

новим дестабілізуючим світовий порядок фактором – тероризмом. 

Нажаль, але на сучасному етапі існування людства все більше 

простежується ескалація терористичної діяльності, що проявляється в чіткій 

структурі міжнародних терористичних організацій, у наявності 

різноманітних «не класичних» видів терористичної діяльності, а саме: 

технологічної, економічної, комп’ютерної, релігійної, медіа-тероризму, тощо. 

Дивлячись на статистику різноманітних терористичних актів, що 

трапились за останній 2020 рік, ми можемо говорити, що сьогодні активно 

прослідковується тенденція розширення масштабів терористичної діяльності, 

ускладнюється характер останньої, а форми, об’єкти та цілі терактів стають 

все більш жахливішими та показовими. 

Враховуючи все вищезазначене, можемо сказати, що таке активне, різке 

та жорстке розповсюдження терористичної діяльності не можливе без 

існування значних потоків його фінансування. Адже, саме фінансування 

надає можливість для здійснення терористичних актів, забезпечуючи 

відповідну підготовку терористів, їх технічне оснащення та інші необхідні 

страти. Саме тому, ми вважаємо, що вирішення проблеми міжнародного 

тероризму слід розпочинати безпосередньо із боротьби з витоками його 

фінансування. 

Отже, вважаємо, що міжнародному співтовариству в цілому і кожній 

державі зокрема необхідно розробити комплекс заходів організаційно-

правового, економічного та політичного характеру з метою виявлення та 

знищення будь-яких джерел фінансування чи будь-якої підтримки 
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терористичних організацій, терористичних актів, тощо. Виходячи зі всього 

вищезазначеного, актуальність обраної теми для наукового дослідження не 

викликає сумніву, а є конче необхідною як для наукової доктрини, так і для 

практичної реалізації боротьби з фінансуванням міжнародного тероризму.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання фінансування 

міжнародного тероризму надзвичайно актуальне сьогодні і викликає 

підвищений науковий інтерес серед вчених правників, дослідників державно-

управлінських процесів, міжнародників, політологів, тощо. Так, над 

вирішенням питань міжнародної терористичної діяльності сьогодні 

працюють такі вчені, як: В. Ф. Антипенко, Ю. М. Антонян, В. К. Грищук, 

В. П. Журавльов, В. М. Дрьомін, Н. А. Зелінська, В. П. Ємельянов, 

В. В. Коваленко, В. А. Канарев, С. В. Лазебник, С. Я. Лихова та інші. 

Питанням наукового обґрунтування фінансування міжнародного тероризму 

присвячували свої наукові пошуки: Д.І. Аминов, Р. Вакульчук, Ю. Горбунов, 

В. Зубков, Т. Мельник, В. Петрищев, Д. Пчелкин, Е. Степанова, 

Я. Хаминский та інші. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування природи існування та 

функціонування міжнародного тероризму, шляхом дослідження сутності та 

формулювання дефініції поняття "міжнародний тероризм", розкриття змісту 

та функціональної основи поняття "фінансування міжнародного тероризму", 

а також детальний аналіз ключових моментів та реперних точок 

фінансування міжнародного тероризму.  

Виклад основного матеріалу. Починаючи розгляд ключових моментів 

фінансування міжнародного тероризму вважаємо за необхідне звернутись до 

історії зародження та розвитку вказаного явища. Тож, опираючись на думки 

окремих науковців можна дійти висновку, що тероризм – це глобальна 

міжнародна проблема ХХ та ХХІ століття. Однак, звернувшись до історії 

розвитку та існування людської цивілізації, можемо простежити наявність 

терористичних організацій, які здійснювали свою діяльність ще у І-ІІ столітті 

нашої ери. Як приклад, можна навести діяльність так званих сікаріїв на 

території Іудеї. Уолтер Локер у своїх дослідженнях вказує, що сікарії 

навмисно спалювали зерносховища та виводили з ладу системи 

водопостачання в Єрусалимі [1]. 

У XI столітті виникає секта ізмаліїтів – асасинів. Саме назва цих 

сектантів увійшла в європейські мови як визначення жорстоких та 

холоднокровних убивць. Це релігійне об’єднання виділялося незвичною для 

того часу стратегією боротьби із зовнішнім ворогом. За загальними 

підрахунками, на совісті секти асасинів більш сотні вбивств видних 

політичних та релігійних діячів. Ніщо не могло зберегти життя жертви – 

вбивство було лише питанням часу. Хасан застосовував індивідуальний 

терор у всіх його формах. Він проявлявся у знищенні інакодумців або осіб, 

що становили небезпеку для держави, у провокаціях війни між державами та 

провокаціях війн між хрестоносцями [2].  

 Як   бачимо,  існування   самого  явища   тероризму  відомо історії ще з 
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найдавніших часів, не дивлячись на те, що народження безпосередньо самого 

терміну «терор», як проголошеної, мотивованої гаслами перетворення 

існуючого ладу легалізованої політичної сили, відбулося за часів 

Французької революції. Так, Едмунд Бюрк, перебуваючи в таборі 

супротивників влади революційних лідерів, дав визначенню насильницьким 

діям нового уряду Франції як “царювання терору”. Він був першим, хто 

публічно в 1795 році використовував слово «тероризм», застосувавши його в 

докладному описі самих актів терору [3, с. 42].  

У 1848 році німецький радикал Карл Гейнцген стверджував, що 

заборону вбивства не можна застосовувати до політичної боротьби, а фізична 

ліквідація сотень і тисяч людей може бути виправдана, виходячи з «вищих 

інтересів людства». Гейнцген став певною мірою основоположником теорії 

сучасного тероризму. Він вважав, що силі й дисципліні реакційних військ 

необхідно було протиставити таку зброю, за допомогою якої невелика група 

людей може створити максимальний хаос. Тобто, в даному випадку Гейнцген 

сподівався дати асиметричну відповідь за допомогою отруйних газів, 

вибухівки, а також вимагав пошуку нових засобів знищення. Це і є так звана 

«філософія бомби», що з’явилася наприкінці ХІХ століття [4].  

Як бачимо, тероризм і терористична діяльність фактично 

супроводжували людство на всіх віхах історії, а до практики тероризму 

неодноразово зверталися представники майже всіх народів світу. Тож, на 

нашу думку, недоречно стверджувати, що тероризм характерний лише для 

останнього історичного періоду розвитку людства, оскільки останній є давно 

відомим видом протиправої діяльності.  

Досліджуючи визначення поняття тероризму, заслуговує на увагу 

дефініція запропонована професором Р. Фалком, який зазначає: «Тероризм - 

будь-який тип політичного насильства, що не має адекватного морального і 

юридичного виправдання, незалежно від того, хто до нього вдається - 

революційна група або уряд». Зрозуміло, що вказане визначення є досить 

умовним на відміну від визначення наданого Держдепартаментом США, за яким: 

«Тероризм – це заздалегідь обдумане, політично мотивоване насильство, що 

застосовується субнаціональними групами або підпільними державними 

агентами проти мішеней, які не беруть участі у військових     діях» [6].  

Як бачимо, у значній частині визначень тероризму міститься відсилання 

до іншого невизначеного поняття «терор», яке є латинським за походженням 

і у буквальному розумінні означає страх, жах. Словник сучасної української 

мови подає таке тлумачення поняття «терор»: 1) найгостріша форма 

боротьби проти політичних і класових супротивників із застосуванням 

насильства аж до фізичного знищення; 2) надмірна жорстокість стосовно 

будь-кого; залякування [9].  

Загалом підходи щодо співвідношення понять «терор» і «тероризм» 

можна поділити на дві групи. Перша – ототожнення цих понять, вживання їх, 

як синонімів. Друга – їх розмежування. Так, окремі автори, які вбачають 

відмінність між терором і тероризмом, розрізняють їх за різними критеріями, 
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наприклад, що терор – це відкриті, демонстративні дії, а тероризм 

реалізується у конспіративних, нелегальних діях, інші вважають, що терор є 

насиллям і залякуванням, яке об’єктивно використовується сильнішим 

стосовно слабшого, а тероризм – це насилля і залякування, яке 

використовується слабшим стосовно сильнішого [10].  

На нашу думку, найбільш обґрунтованим є таке розмежування понять 

терору та тероризму: терор – це характеристика певного виду діяльності 

(надмірна жорстокість, що стосується будь-кого до кого-небудь, створення 

атмосфери страху тощо), натомість тероризм – це узагальнене позначення 

суспільно небезпечних діянь, які відповідною державою чи міжнародним 

співтовариством визнаються терористичними, злочинними (злочином чи 

сукупністю злочинів). Такий підхід, на нашу думку, обґрунтовується тим, що 

як ми вже зазначали, терористичні злочини не належать до юрисдикції 

жодного міжнародного суду чи трибуналу. Терористичні злочини (як вони 

визначені в універсальних документах про боротьбу з тероризмом) 

підпадають під дію національного кримінального законодавства з 

врахуванням відповідних міжнародних аспектів. Тобто, теоретично у 

національних законодавчих актах такі суспільно небезпечні діяння, з огляду 

на національні традиції та особливості побудови кримінального 

законодавства:  

а) можуть бути названі по-різному (тероризм, терористичний акт тощо) і 

можуть вважатися кримінальним правопорушенням, злочином, деліктом;  

б) можуть мати різну конструкцію (бути передбачені в одній статті або у 

кількох);  

в) можуть мати як буквальне порівняно з міжнародними актами у цій 

сфері, так і розширене трактування;  

г) національне законодавство може самостійно встановлювати ознаки 

таких злочинів, а може відсилати до міжнародних актів тощо.  

Можна припустити, що з огляду на це, у міжнародному праві і 

використано узагальнене поняття тероризму, яке в узагальненому вигляді 

означає сукупність чи окремий терористичний злочин без деталізації їх 

(його) змісту за національним законодавством відповідної держави.  

Як бачимо, міжнародний тероризм виходить за рамки 

загальноприйнятих державних кордонів та являє собою, в загальному, 

систему структурних зв’язків між терористичними організаціями та іншими 

суб’єктами терористичної діяльності. В соціально-політичній сфері 

міжнародний тероризм відображає конфліктну взаємодію різних сил, в основі 

якої, як правило, лежить боротьба за владу або володіння матеріальними та 

духовними цінностями [5].  

Говорячи про сучасний тероризм, то можна стверджувати, що останній 

відрізняється висока організованістю та існуванням єдиного не лише 

керуючого центру, але і єдиним, уніфікованим центром фінансування. У той 

же час існують і мережеві структури, слабо або майже не пов'язані один з 
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одним і глибоко законспіровані групи, націлені на певні завдання. На 

сьогодні терористами використовуються всі останні наукові досягнення, 

докладаються зусилля щодо забезпечення і використання бактеріологічної, 

хімічної і ядерної зброї. Також, широко використовуються засоби масової 

інформації та Інтернет, як для залучення до себе уваги, так і для залякування 

людей та підтримки стану страху. Більше того, з розвитком прихованих 

сайтів, різноманітних прихованих платіжних систем та електронних валют 

фінансування терористичної діяльності відбувається активніше, однак носить 

занадто латентний характер. 

Тож можемо стверджувати, що розвиток сучасних Інтернет-технологій 

суттєво вплинув на трансформацію загроз та викликів тероризму. Інтернет 

надає можливість встановлення прямих рівноправних зв'язків між 

виробником і споживачем, дозволяютчи обходитися без участі посередника і 

без конкуренції. Новітні технології постійно вдосконалюються, та 

нарощують потужність цифрових засобів здійснення терористичної 

діяльності. Виходячи з зазначеного вище, сьогодні дуже розповсюдженим є 

спонтанне формування абсолютно незалежних екстремістських груп, не 

пов'язаних з будь - яким центром. Подібні спонтанні групи виявити 

практично неможливо. Тактику і способи проведення терактів такі люди 

черпають з Інтернету та засобів масової інформації [7].  

Не підлягає сумніву теза про те, що міжнародний тероризм представляє 

загрозу як для міжнародного правопорядку і міждержавних відносин, так і 

для для міжнародної безпеки і міжнародних інтересів держав. Залежно від 

характеру скоєних терористичних акцій, даний вид тероризму може досить 

серйозно зачіпати і внутрішньополітичні інтереси окремих країн та 

політичних організацій. У зв'язку з цим попередження або припинення 

терористичних актів та, звичайно таки, фінансування тероризму обумовлює 

необхідність співпраці держав у захисті їхніх спільних інтересів [5].  

Враховуючи вказані фактори, ще в 1994 році була прийнята Декларація 

про заходи щодо ліквідації міжнародного тероризму. В ній зазначено, що 

держави зобов'язані виконувати зобов'язання щодо боротьби з міжнародним 

тероризмом, і їм настійно пропонується вжити ефективних і рішучих заходів 

згідно з відповідними положеннями міжнародного права і міжнародних 

стандартів прав людини для якнайшвидшої і остаточної ліквідації 

міжнародного тероризму. Заходи включають утримання від організації 

терористичної діяльності, забезпечення затримання та судового 

переслідування осіб, які вчинили терористичні акти, прагнення до укладання 

угод з метою запобігання міжнародному тероризму та інше [6]. 

Не дивлячись на досить тривалу історію розвитку самого явища 

тероризму і практику боротьби людства з діяльністю терористичних 

організацій, питанням щодо запобігання фінансування тероризму міжнародне 

співтовариство почало займатись лише в другій половині ХХ століття. 

Безпосередньо питанням протидії фінансуванню тероризму присвячена 

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму, яку 
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прийнято резолюцією 54/109 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня        

1999 р. [11].  

Положення вказаної Конвенції наполегливо рекомендують усім 

державам-учасницям установити у власному національному законодавстві 

кримінальну відповідальність за фінансування тероризму. Зокрема, у статті 4 

Конвенції йдеться: «Кожна держава-учасниця вживає таких заходів, які 

можуть бути необхідними: а) для визнання кримінальними злочинами згідно 

з її внутрішнім законодавством злочинів, зазначених у статті 2; b) для 

встановлення за ці злочини відповідних покарань з урахуванням тяжкості 

цих злочинів» [11].  

У статті 2 Конвенції вказуються ознаки фінансування тероризму як 

злочину, які повинні бути враховані при встановленні кримінальної 

відповідальності за це діяння в національних законодавствах. Конвенція 

вимагає, щоб учасники робили кроки, з тим щоб перешкоджати і протидіяти 

фінансуванню терористів, незалежно від того, чи здійснюється таке 

фінансування прямо або опосередковано через організації, які стверджують, 

що переслідують благодійні, громадські або культурні цілі, або також 

залучені в заборонені види діяльності, такі, як незаконний обіг наркотиків, 

поставки зброї, контрабанда нафтопродуктів; зобов’язує держави залучати 

тих, хто фінансує тероризм, до кримінальної, цивільної чи адміністративної 

відповідальності за такі діяння; передбачає виявлення, блокування та арешт 

фондів, призначених для терористичної діяльності, а також розділ з іншими 

державами конфіскованих коштів в кожному випадку окремо. Банківська 

таємниця більш не є достатньою підставою для відмови у співпраці. 

Виходячи з вищезазначеного під фінансуванням тероризму вважаємо за 

необхідне розуміти - надання чи збір активів будь-якого роду з 

усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-

яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною 

організацією, для організації, підготовки і вчинення окремим терористом, 

терористичною групою або терористичною організацією визначеного 

Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення 

терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, 

створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння 

вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а 

також спроби здійснення таких дій. 

Зазвичай, фінансування тероризму включає не лише фінансування 

терористичних актів як таких, але й підтримку злочинної інфраструктури. 

Таким чином, фінансування тероризму передбачає не тільки підготовку і 

здійснення терористичних актів, а й їх організаційне забезпечення, 

пропаганду ідеології, вербування, навчання та підготовку нових членів 

організації, виплати хабарів, пересування між містами чи країнами. Крім 

того, частина коштів може бути використана для створення видимості 

законної  діяльності,  зокрема  підконтрольних  структур,  що   займаються  

комерційною чи кредитно-фінансовою діяльністю [13, с. 80].  
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Для прикриття фінансування тероризму злочинці можуть застосовувати 

низку методів, що передбачають використання фінансової інфраструктури. 

До фінансування терористичної діяльності можуть бути залучені банки, 

небанківські установи, благодійні організації, неприбуткові організації, 

альтернативні системи переказу грошей (хавала та ін.). Рух коштів може 

здійснюватися як через міжнародні системи переказу коштів, так і через 

невеликі регіональні платіжні системи. Розвиток новітніх платіжних 

технологій, легкість та швидкість здійснення фінансових транзакцій у 

глобальному масштабі у поєднанні з великою кількістю неофіційних (чи 

напівофіційних) систем переказу грошей створюють передумови для 

зростання ризиків використання фінансової системи для цілей фінансування 

тероризму.  

Аналіз даних щодо розслідувань операцій, пов'язаних із фінансуванням 

тероризму, свідчить, що часто для подібних операцій використовувалися такі 

платіжні системи як MoneyGram, WesternUnion, Золота корона, Yandex гроші 

та Гроші@mail.ru. Використання готівки, а також її внесення на рахунки під 

виглядом фінансової допомоги, позик чи грантів також є поширеним     

явищем [14].  

Слід зазначити, що способи фінансування терористичних організацій 

еволюціонують паралельно з розвитком можливостей фінансового сектора у 

сфері руху грошей, тому поряд з переліченими відомими інструментами 

цілком можуть використовуватися і такі, що передбачають складні 

транскордонні багатоходові схеми, виявлення яких може стати складним 

завданням для фінансових установ. Використання фінансової системи 

злочинцями, які займаються фінансуванням тероризму, є загрозою 

стабільності фінансової системи. Найчастіше фінансові установи, насамперед 

банки, виступають головними посередниками фінансових транзакцій. За 

даними Державної служби фінансового моніторингу України, банки є 

найбільш активними учасниками первинного фінансового моніторингу, що 

реєструють переважну більшість повідомлень про операції, які підлягають 

фінансовому моніторингу [13].  

Закономірно, що у випадку, коли така значна частка фінансових потоків 

у країні рухається через банки, то і ризик здійснення операцій з фінансування 

терористичної діяльності з використанням банківського сектора слід 

розглядати як доволі високий. Важливе значення для ефективної протидії 

фінансуванню тероризму має синергія зусиль і взаємодія банків та 

небанківських фінансових установ, Державної служби фінансового 

моніторингу, а також правоохоронних органів. Забезпечення оперативного 

обміну інформацією між державним та приватним сектором, між фінансовим 

сектором та правоохоронними органами має стати невід'ємним елементом 

при побудові стратегії протидії фінансуванню тероризму [14].  

Особливий акцент слід зробити на процедурі розслідування справ, 

пов'язаних із фінансуванням терористичної діяльності, та ефективності 

роботи правоохоронних органів. Адже інформування банками про підозрілі 
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фінансові операції та зупинення таких операцій є недостатнім у разі, коли у 

подальшому їх ініціатори чи бенефіціари не притягаються до кримінальної 

відповідальності. 

В практиці Міжнародного Суду ООН щодо протидії фінансуванню 

тероризму важливим етапом став позов України проти Росії, який вона 

подала 16 січня 2017 року у зв’язку з порушенням Кремлем двох 

міжнародних конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Аргументи заяви України 

зводяться до того факту, що Російська Федерація надає зброю та інші види 

допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку 

терористичних актів на території України. Крім того, українські 

представники наполягають на визнанні участі Росії в кампанії дискримінації 

щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території 

Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців та кримських 

татар. З огляду на вищезазначене, Україна вкотре вимагає притягнення 

Російської Федерації до відповідальності за порушення міжнародного права і 

просить Міжнародний суд ООН на час розгляду справи, в якості заходу 

забезпечення позову, заборонити РФ здійснювати будь-які кроки, що 

погіршують нинішню ситуацію.  

Також українська сторона вимагає від Росії припинення підтримки 

збройних формувань на українській території; відшкодування репарації всім, 

хто постраждав через дії проросійських збройних формувань; повного 

відновлення в правах української та кримськотатарської громад на 

окупованій території України, а саме в Криму та Севастополі. Наскільки 

вдалим для України буде рішення суду – покаже час, проте сам факт позову 

свідчить про позитивну тенденцію впевненого відстоювання Києвом власної 

позиції на міжнародній арені. Складність в тому, що практика розгляду справ 

щодо порушень норм Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризмом в 

Міжнародному суді відсутня, але ця міжнародна угода – єдина, за якою Суд 

може встановити наявність юрисдикції [10]. 

На жаль, як бачимо, явище міжнародного тероризму розвивається 

значно скоріше, ніж світове співтовариство через наявні в нього механізми – 

норми міжнародного права встигає ефективно реагувати на нього і, як 

наслідок, існують значні прогалини в міжнародно-правовому регулюванні 

протидії фінансуванню міжнародного тероризму. А отже, даний напрям 

потребує вдосконалення.  

Виходячи зі всього вищезазначеного, вважаємо за необхідне 

запропонувати наступні напрямки підвищення ефективності міжнародно-

правового регулювання боротьби з фінансуванням тероризму:  

1) Введення міжнародно-правової відповідальності держав, що прямо чи

опосередковано сприяють фінансуванню міжнародного тероризму та 

підтримують терористичні рухи. 

2) Взаємне визнання переліків фізичних та юридичних осіб,  що  визнані
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на національних рівнях причетними до фінансування терористичної 

діяльності та замороження їх активів на територіях всіх держав. 

3) Спрощення процедури імплементації в національне законодавство 

міжнародно-правових норм в боротьбі з фінансуванням тероризму та 

забезпечення на національному рівні обов’язкової реакції на резолюції РБ 

ООН. 

4) Тісніша взаємодія з приватним сектором. 

5) Проведення державами взаємних оцінок, консультацій та взаємне 

надання технічного сприяння в боротьбі з фінансуванням тероризму. 

Висновки. Отже, з проведеного нами дослідження вбачається, що 

тероризм на сьогодні є реальною та небезпечною загрозою для світового 

співтовариства. Міжнародний тероризм не знає кордонів та має здатність 

впливати як на внутрішні інтереси країн, так і на міждержавні відносини. У 

зв’язку з розвитком новітніх технологій відбулась трансформація сучасного 

тероризму, є тенденція до збільшення терористичних актів та кількості 

жертв. Боротьба з тероризмом є не тільки складним і заплутаним, але і 

довгостроковим завданням. Тому сьогодні особливо актуальною стає 

проблема створення світових, регіональних і національних систем 

колективної безпеки. Виникла політична необхідність і економічна 

доцільність формування життєздатної, міжнародної, колективної системи, 

яка буде здатна протистояти будь-якій внутрішній і зовнішній військової 

експансії та тероризму. 

У статті приходимо до висновку, що сучасний тероризм не може 

функціонувати без фінансової підтримки. Така підтримка може надходити 

ззовні, проте ймовірність руху коштів через фінансові установи всередині 

країни також слід оцінювати як високу. Фінансовий сектор в Україні є 

банкоцентричним, тому саме банки найчастіше зіштовхуються з незаконними 

фінансовими операціями і саме вони надсилають більшу частину 

повідомлень про підозрілі операції, які підлягають фінансовому моніторингу. 

Така ситуація зумовлена і тим, що у банківських установ ефективніші 

механізми ідентифікації та верифікації клієнтів та більш налагоджена 

співпраця з спеціально уповноваженими органами. Процедури 

небанківського сектору щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню 

тероризму за своєю ефективністю поступаються банківським і потребують 

вдосконалення. Наріжним каменем для формування інструментарію протидії 

фінансуванню тероризму є законодавчо-нормативна база, стан якої в Україні 

можна вважати задовільним і таким, що значною мірою відповідає вимогам 

міжнародних стандартів.  

У контексті дотримання вимог законодавства фінансові установи 

повинні зорієнтувати свою діяльність на застосування ризикоорієнтованого 

підходу в процесі ідентифікації та верифікації клієнтів, моніторингу їх 

транзакцій, своєчасне виявлення та блокування фінансових операцій, щодо 

яких є підозра, що вони можуть бути пов'язані із фінансуванням тероризму.  
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Важливе значення для встановлення бар'єрів на шляху руху коштів до 

терористичних організацій відіграє оперативний обмін інформацією між 

фінансовим сектором та правоохоронними органами, а також співпраця з 

відповідальними за боротьбу з тероризмом органами інших країн. Питання 

протидії фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового 

знищення для України буде актуальним ще тривалий час. Поглиблених 

досліджень потребуватимуть схеми фінансування терористичних організацій, 

фінансові інструменти, які вони використовують, механізми протидії 

залученню такими організаціями коштів із за кордону. Поряд з тим, слід 

звернути увагу також на особливості використання для залучення коштів 

терористичними організаціями інноваційних фінансових інструментів, 

зокрема криптовалют, щодо яких наразі відсутнє належне регулювання та 

нагляд. 

Більше того, у результаті дослідження нами встановлено, що заходи, 

вжиті з метою протидії фінансуванню тероризму можуть входити в конфлікт 

з правами людини. А тому важливе значення набуває необхідність 

дотримання балансу інтересів особи і суспільства, що і буде предметом 

наших подальших наукових пошуків. 
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ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВИМУШЕНИХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В УКРАЇНІ 

Анотація. Однією з найбільш чутливих проблем сучасної Україні  є 

ситуація з внутрішньо переміщеними особами (ВПО), що виникала за 

наслідками тимчасової окупації Російською Федерацією Автономної 

Республіки Крим та частини Сходу України. Протягом свого історичного 

розвитку, Україна  неодноразово стикалася з феноменом внутрішнього 

переміщення. Причиною були військові дії, масові заворушення, екологічні 

лиха та техногенні катастрофи, а також переслідування за ознаками 

належності до певної соціальної групи або політичних переконань. Важлива 

увага приділена трагічній сторінці пам'яті сучасних жителів України, 

пов'язаної з проблемою безпрецедентного в історії України внутрішнього 

переміщення в результаті екологічної катастрофи - аварії на Чорнобильській 

АЕС. Оскільки у 2014 році в Україні знову з'явилися внутрішні переселенці, 

важливим є вивчення власного історичного досвіду, як позитивного, так і 

негативного, а також шляхів інтеграції і адаптації для допомоги сучасним 

ВПО у вирішенні проблем. Усі процеси вимушеного переміщення 

супроводжувалися використанням різних організаційних, фінансових, 

психологічних тощо інструментів соціальної адаптації.  

У даній статті розкриваються аспекти історичного досвіду формування 

та розвитку вирішення питання внутрішнього переселення в українській 

історичній науці. 
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HISTORICAL EXPERIENCE OF SOLVING THE PROBLEMS  

OF FORCED INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN UKRAINE 

 

Abstract. One of the most sensitive problems of modern Ukraine is the 

situation with internally displaced persons (IDPs), which arose as a result of the 

temporary occupation of the Autonomous Republic of Crimea and part of eastern 

Ukraine by the Russian Federation.  

During its historical development, Ukraine has repeatedly encountered the 

phenomenon of internal displacement. The causes were military action, riots, 

environmental disasters, and man-made disasters, as well as persecution on the 

grounds of belonging to a certain social group or political beliefs. attention is paid 

to the tragic page of modern Ukrainians’ memory, related to the problem of 

unprecedented in the history of Ukraine internal displacement as a result of an 

environmental catastrophe - the Chernobyl accident. 

As IDPs reappeared in Ukraine in 2014, it is important to study our own 

historical experience, both positive and negative, as well as ways of integration and 

adaptation to help modern IDPs solve their problems. All processes of forced 

relocation were accompanied by the use of various organizational, financial, 

psychological, etc. tools of social adaptation. 

This article reveals aspects of the historical experience of the formation and 

development of the solution of the issue of internal resettlement in Ukrainian 

historical science. 

Keywords: internally displaced persons, adaptation, integration, Ministry of 

Internal Affairs, World War I, World War II, Ukrainian Soviet Socialist Republic. 

 

Постановка проблеми. Ситуація з внутрішньо переміщеними особами 

(ВПО), що виникала за наслідками тимчасової окупації Російською 

Федерацією Автономної Республіки Крим та частину Сходу України, є 

однією з найбільш відчутних проблем сучасної Україні та містить в собі 

управлінську, соціальну, політичну, економічну, демографічну, медичну, 

психологічну тощо компоненти. За даними Міністерства соціальної політики 

України станом на початок 2021 р. на обліку перебуває понад 1 млн. 400 тис. 

переселенців з Донбасу та Криму. Внаслідок зазначеного починаючи з 2014 

р. сформувався особливий напрямок державної політики, пов’язаний із 

адаптацією ВПО, що координується Міністерством з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України. Відповідно до Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» [1] Україна 

має вживати всі можливі заходи, передбачених Конституцією України, 

законами України, міжнародними договорами, підписантом яких є Україна, 

щодо запобігання виникненню передумов внутрішнього переміщення осіб, 

захисту та дотримання прав і свобод ВПО, створення умов для добровільного 

повернення таких осіб до покинутого місця проживання, адаптації до умов 

проживання на підконтрольній території України.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливі аспекти історичного 

досвіду формування та розвитку вирішення питання внутрішнього 

переселення в українській історичній науці досить докладно вивчене під час 

Першої світової війни такими авторами як Багас Л. М., Жванко Л.М., 

Лихачова Т., Олійник С. В., Пархоменко В. А.,  Саранча В.І., під час Великої 

вітчизняної війни СРСР 1941–1945 - Лисенко О.Є., Добров П.В., 

Бабенко С.Ю., у період будівництва Дніпровського каскаду ГЕС - Горло Н.В. 

та Чорнобильської катастрофи - Ходорівською Н.В. У своїх роботах автори 

описують як позитивні так і негативні сторони процесу організаційних, 

фінансових, психологічних тощо  інструментів  соціальної адаптації. 

Привертає на увагу подібність проблем біженців того часу проблемам ВПО в 

сучасній Україні. Серед них – недосконалість правового регулювання, 

неефективність державного управління, відсутність належної координації 

поміж різними органами, бюрократизм в отриманні допомоги, брак 

фінансових та матеріальних ресурсів, проблеми забезпечення житлом та 

працевлаштування, проблеми взаємодії з населенням приймаючих громад 

тощо. 

Мета статті – аналіз аспектів історичного досвіду формування та 

розвитку вирішення питання внутрішнього переселення в українській 

історичній науці для уникнення негативного та використання позитивного 

досвіду для вирішення проблем ВПО в сучасній Україні. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до даних ГО «Десяте квітня» 

за результатами дослідження оцінки потреб у забезпеченні житлом ВПО  на 

жовтень 2019 року  57% ВПО не планують повертатися додому після 

закінчення окупації, та 85% не планують цього робити найближчий рік. Така 

ситуація висуває особливі вимоги щодо адаптації ВПО до нових умов 

проживання в приймаючих громадах. Проте ВПО стикаються з низкою 

адаптаційних проблем, головними з яких є житлові питання та отримання 

комунальних послуг, проблеми зайнятості та працевлаштування, доступу до 

соціальних послуг та соціальної допомоги, реєстрації в якості ВПО, реалізації 

політичних прав тощо.  

Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження 

довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення [2] передбачає 

комплекс заходів, спрямованих на підтримку регіонів та громад, що 

приймають ВПО. Одночасно динаміка міграції з окупованих територій 

України свідчить про нерівномірне розміщення ВПО за регіонами, що 

призводить до диспропорцій у навантаженні на обмежену місцеву 

інфраструктуру, а також до зростання цін на оренду житла та харчові 

продукти, що ускладняється низьким рівнем заробітної плати та складністю 

працевлаштування ВПО. У зв’язку із реалізацією численних міжнародних, 

національних, регіональних та місцевих проектів та програм щодо ВПО, які 

реалізуються як урядовими структурами, так й громадськістю разом із бізнес 

сектором, вкрай актуальною є проблема координації зусиль всіх учасників 

адаптаційного процесу.  
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Все зазначене висуває особливі вимоги до ефективності системи 

публічного управління у сфері адаптації ВПО, вироблення теоретичної 

моделі та конкретних заходів адаптаційної політики з врахуванням світових 

стандартів, історичного за закордонного досвіду.  

Проблеми ВПО не є новим феноменом для України, для якої ХХ ст. 

можна назвати віком вимушених переселенців – громадян, що залишили 

місце постійного проживання внаслідок військових дій, масових заворушень, 

екологічного лиха та техногенних катастроф, а також переслідування за 

ознаками належності до певної соціальної групи або політичних переконань.  

Так, вже під час Першої світової війни до українських губерній 

Російської губернії ринув потік біженців із Східної Галичини, який налічував 

понад 100 тис. осіб 3, с. 115. Як зазначає Любов Жванко «для правлячої 

династії Романових десятки тисяч цих підданих стали важкою ношею і 

непередбаченою реальністю. Спочатку в імперських керівних колах уникали 

навіть терміну «біженець», а самих біженців розглядали як прикре 

непорозуміння, що не вписувалося у доктрину переможної війни. Проте 

влада, розуміючи, що створена нею проблема здатна, за умови її нехтування, 

вибухнути соціальним конфліктом, була змушена взятися за її      

розв’язання» [4, с. 33].  

Спочатку допомогу біженцям надавав Комітет її імператорської 

величності великої княжні Тетяни, що виконував різні функції: надання 

одноразової матеріальної допомоги, сприяв відправленню на місця 

постійного проживання, займався пошуком роботи для працездатних, 

влаштуванням до притулків та інших благодійних установ        

непрацездатних [5]. 

У вересні 1915 р. Державною Думою Росії був прийнятий закон «Про 

забезпечення потреб біженців» відповідно до якого біженцями визнавалися ті 

особи, що залишили місцевості, яким загрожував ворог, або вже ним 

захоплені, або виселені за розпорядженням військових чи цивільних властей 

з району військових дій [6]. Статус Тетянового комітету як громадської 

організації не давав можливості координувати діяльність державних органів 

влади у справі евакуації та розселення біженців. У зв’язку з цим царський 

уряд був змушений приступити до створення системи державних органів, яку 

склали Особлива нарада з облаштування, спеціально створена при 

імперському Міністерстві внутрішніх справ (МВС), два головних 

уповноважених з улаштування біженців на Північно-Західному та Південно-

Західному фронтах, 12 уповноважених з улаштування біженців усередині 

Російської імперії. Місцева вертикаль перебувала під патронатом 

губернаторів, що очолювали Губернські наради з улаштування біженців, які 

й координували усі заходи щодо опікування біженцями [4, с. 34]. 

Проблематикою біженців також опікувалися Всеросійський земський союз та 

Всеросійський союз міст [7]. Полегшити становище біженців активно 

прагнула також православна церква, особливо активно діяли в цьому 

напрямку Харківська та Київська єпархії [8, с. 233]. 
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В українській історичній науці досить докладно вивчене питання 

вирішення питань біженців на місцевому рівні під час Першої світової війни 

[див., напр.: 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Привертає на увагу подібність проблем 

біженців того часу проблемам ВПО в сучасній Україні. Серед них – 

недосконалість правового регулювання, неефективність державного 

управління, відсутність належної координації поміж різними органами, 

бюрократизм в отриманні допомоги, брак фінансових та матеріальних 

ресурсів, проблеми забезпечення житлом та працевлаштування, проблеми 

взаємодії з населенням приймаючих громад тощо. Зокрема, в одній з газет 

того часу узагальнена картина становища біженців визначена наступним 

чином: «Важко собі уявити більш заплутані, наче зумисне придумані 

несприятливі, а через це воістину глибоко трагічні умови, за яких 

відбувалося розселення біженців. … Найбільш цікавий момент, коли дві 

групи народу з різним економічним, побутовим, а також і національним 

укладом життя зустрічалися один з одним. Як повинна була більш сильна, 

сита, а через це і спокійна маса прийняти іншу – розорену, злиденну, 

налякану, як загнаний звір» [Цит. за: 8, с. 229]. 

За часів революційних подій та громадянської війни кількість біженців 

значно збільшилося. Невипадково, що для вирішення їх питань Українська 

Центральна Рада 28 грудня 1917 р. ухвалила тимчасові правила щодо 

допомоги біженцям на території України, відповідно до яких у складі МВС 

утворювався відділ біженців. [15, с. 25]. З метою працевлаштування біженців 

було створено мережу Бірж праці, які мали б забезпечувати підприємства 

новими працівниками на заміну тим, що були мобілізовані на фронт, а згодом 

– працевлаштовувати некваліфікованих робітників, шукати роботу для 

безробітних із числа біженців. Певні зусилля щодо вирішення проблем 

біженців були також задіяні за часів Гетьманату П. Скоропадського, 

Директорії [16], органами радянської влади [17], однак із зрозумілих причин 

ефективність відповідних заходів була вкрай низькою у зв’язку із плинністю 

політичної ситуації та руйнуванням економіки.  

На початку 20-х рр. ХХ ст. до категорії осіб вимушених переселенців на 

території України додалися також біженці з голодуючих районів Поволжя. 

Перша хвиля «голодобіженців» (так тоді вони називалися в офіційних 

документах) прибула в Українську Радянську Соціалістичну Республіку 

(УСРР) наприкінці 1920 р., а вже до 1922 р. їх приїхало в республіку 

приблизно 500 тис. осіб, у тому числі 36,6 тис. дітей. У містах 

«голодобіженцям» надавалася робота та житло, а в селах – земельні наділи 

під поселення у 8-10 десятин орних земель, житлові приміщення, 

сільськогосподарський реманент, худоба. Дітей, які прибули в УСРР без 

батьків, влаштовували в інтернати, дитбудинки, санаторії. А тих, які були з 

батьками, – у дитсадки, школи, профучилища. Медичним обслуговуванням 

забезпечувалася більшість прибулого населення [18]. 

Під час Другої світової війни на території України, як частини Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) відбувалися безпрецедентні у 
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світовій історії за масштабом міграційні процеси, пов’язані із переміщенням 

населення з прифронтових районів на схід СРСР та навпаки (евакуація та 

реевакуація). Військова доктрина, з якої Радянський Союз вступив у війну, не 

передбачала масову евакуацію населення, в країні була відсутня чітка схема 

переміщення населення в тилові райони, при евакуації і розміщенні 

населення в першу чергу враховувалися інтереси держави та виробничої 

необхідності, в ході евакуації держава прагнула повністю взяти під свій 

контроль переміщення населення з прифронтових районів в тил і не 

допустити «хаотичної» евакуації. 

Евакуаційні заходи в країні очолив утворений 24 червня 1941 р при  Раде 

народних комісарів СРСР (РНК СРСР) Рада з евакуації. 24 червня 1941 в УРСР 

також було створено Республіканську комісію з евакуації. Переміщенням 

цивільного населення опікувалося Переселенське управління при РНК СРСР, 

реорганізоване рішенням Державного комітету оборони від 26 вересня 1941 р 

в Управління з евакуації населення. На місцях створювалися обласні комісії з 

прийому та обслуговування евакуйованого населення, обласні відділи 

евакуації, уповноважені управління з евакуації населення, відділи з 

облаштування евакуйованого населення, переселенські відділи та інші 

структури. Ці владні структури складалися на ходу і змінювалися в міру 

необхідності. Повсякденне керівництво прийомом і облаштуванням людей 

здійснювали районні та міські комітети Всесоюзної комуністичної партії 

(більшовиків) (ВКП(б)): військові відділи займалися евакуйованими сім’ями 

військовослужбовців, промислові відділи – робітників і службовців 

перебазованих підприємств, відділи з пропаганди і агітації займалися 

політико-масовою роботою серед евакуйованих. Цією важливою роботою 

безпосередньо займалися також районні та міські виконавчі комітети, 

селищні і сільські Ради, господарські, профспілкові та інші організації. 

Відповідно до постанови Центральний Комітет ВКП (б)  (ЦК ВКП(б)) та 

РНК СРСР «Про порядок вивезення й розміщення людських контингентів та 

цінного майна» були встановлені категорії громадян, що підлягали евакуації [19]. 

В силу державної необхідності евакуювалися в першу чергу кваліфіковані 

робітники, інженери і службовці разом з евакуйованими підприємствами, 

молодь, придатна для проходження військової служби; відповідальні партійні 

та радянські працівники. За підрахунками істориків з України було 

евакуйовано близько 7 млн. осіб [20, с. 63]. Для прийому та обслуговування 

біженців на території кожного регіону була розгорнута мережа евакуаційних 

пунктів 1 і 2 класів, до обов’язків яких входило продовольче, медико-

санітарне, господарсько-побутове обслуговування біженців. Робота місцевих 

органів влади з евакуйованим населенням здійснювалася в двох напрямках: 

обслуговування транзитних біженців та прийом громадян, які прибули в 

регіон на проживання. 

При розміщенні евакуйованого населення на території регіонів 

намагалися враховувати наступні умови: по-перше, забезпеченість житловою 

площею (як в містах, так і в сільських населених пунктах); по-друге, 
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економічну спроможність колгоспів, радгоспів та інших підприємств; по-

третє, можливості і потреби використання евакуйованих громадян для 

роботи на заводах, фабриках, в артілях, в колгоспах і радгоспах. Розселення 

прибулих здійснювалося переважно за рахунок «ущільнення» місцевого 

населення, а також у пристосованих для життя людей приміщеннях. 

Серйозну проблему представляло продовольче забезпечення. Продовольче 

забезпечення евакуйованого населення, як і місцевих жителів, здійснювалася 

в містах по картках, на селі – за кількістю зароблених трудоднів. Крім 

розподілу продовольчих товарів за картковою системою евакуйоване 

населення могло купувати промтовари і продовольство на міських і 

селищних ринках. Одним з основних шляхів вирішення продовольчої 

проблеми був розвиток підсобних господарств евакуйованих підприємств, 

установ, а також колективних та індивідуальних городів [20, с. 101-105].  

Особливої гостроти в умовах війни набула проблема постачання 

евакуйованого цивільного населення одягом, взуттям, милом, іншими речами 

першої необхідності. Природним джерелом покриття дефіциту товарів 

широкого вжитку стало їх виробництво на підприємствах місцевої 

промисловості, збір речей серед місцевого населення або ж придбання 

необхідних товарів на так званому «чорному» ринку [20, с. 106]. 

Працевлаштування евакуйованого населення займало важливе місце в 

комплексі заходів, що проводилися місцевими органами влади для 

поліпшення соціально-економічного становища і адаптації евакуйованих до 

нових умов життя. Швидше за все вирішувалася проблема працевлаштування 

тієї категорії населення, яка прибувала в регіони разом з евакуйованими 

підприємствами і установами. Набагато складніше було з влаштуванням на 

роботу осіб, які прибули в індивідуальному порядку, пенсіонерів, інвалідів, 

домогосподарок, громадян, які не мали спеціальностей. Для них була 

налагоджена система виробничого навчання, яка дозволяла отримати ту чи 

іншу професію [20, с. 109-112].  

Місцеві органи влади проводили також облік осіб, які потребували 

соціальної допомоги, що дозволяло своєчасно організувати постачання, 

здійснювати виплату пенсій та допомог, реалізувати надані законодавством 

пільги. І все ж недолік фінансових і матеріальних коштів, порушення в сфері 

дотримання прав по пільгам, не дозволяли в належній мірі забезпечити цих 

громадян всім необхідним. Велику роль грала допомога з боку громадських 

організацій і простих громадян. З пожертвувань місцевого населення 

створювалися грошові і натуральні фонди допомоги малозабезпеченим 

тощо [20, с. 126]. 

Передвоєнні та післявоєнні часи характеризуються також депортацією 

населення, як внутрішнім переміщення населення репресивного типу. У 30-ті 

рр. під час розкуркулення до Сибіру, Уралу, Далекого Сходу на 

спецпоселення було виселена майже 600 тис. осіб [21]. У 1941 р. депортації 

зазнало німецьке населення [22]. У 1944 р. з території Кримського півострова 

були депортовані 190 тис. кримських татар та ряд інших етнічних груп [23]. 
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У повоєнний період відбулося депортація майже 200 тис. осіб нелояльного до 

радянської влади населення Західної України [24]. Для зазначених категорій 

були утворені особливі спецпоселення, які здебільше виступали місцями 

відбування покарання, що супроводжувалося досить «специфічними» 

механізмами адаптації репресивного типу.  

Дещо більш кращими були умови переселення в межах процесу «обміну 

населенням» поміж СРСР та Польщею у 1945-1946 рр. В результаті «обміну» 

населенням до УРСР було переселено понад 482 тис. осіб, з яких 322 тис. 

оселилися в західних і 159 тис. в східних областях України [25, с. 214]. 

Зазначені переселенці, незважаючи на здебільше примусовий характер 

переселення, отримували від держави кошти на облаштування на новому 

місці, значною мірою майно та нерухомість переселеного польського 

населення. 

У наступний період заходи, пов’язані із адаптацію вимушених 

переселенців були наслідком будівництва Дніпровського каскаду 

гідроелектростанції (ГЕС). Будівництво у 50-ті-70-ті рр. шості великих 

водосховищ призвело до затоплення майже 500 населених пунктів та 

переселення понад 70 тис. осіб [26]. Організацію переселення здійснювали 

Переселенське управління при Міністерстві сільського господарства і 

заготівель УРСР, переселенські відділи в обласних управліннях цього 

міністерства, облвиконкоми, райвиконкоми, колгоспне керівництво. У процесі 

переселення керівництво стикалося з проблемою врахування важливої ролі 

людського фактору. Ставлення людей до переселення було негативним, тому 

важливого значення надавали пропагандистській роботі з роз’яснення 

постанов уряду і партії.  

Через недосконалість нормативів і розцінок переселенці не завжди 

отримували справедливу компенсацію [27]. В оціночних актах визначали 

вартість матеріалів зі старого будинку і потребу в додаткових матеріалах, але 

спостерігався нерівнозначний підхід при визначенні цін на матеріали: для 

селян – роздрібні, для жителів міста – оптові, що були менш вигіднішими. 

Оцінка визначала вартість колодязів, затрати по посадці насаджень, 

транспортні витрати, кошти на оформлення документації на право 

домоволодіння. Відомості оціночних актів слугували основою для 

встановлення розміру компенсації. Фактично завжди вона була нижче 

запланованої. Щоб полегшити господарське влаштування переселенців і 

колгоспів, їм надавали кредит, а також звільняли на визначений термін від 

поставок продукції. Значні пільги встановлювалися для переселенців у 

південні області УРСР, яких треба було заохотити до такого кроку.  

На особливих умовах переселялися пільгові групи населення – інваліди 

війни, праці, пенсіонери, люди похилого віку, сім’ї загиблих воїнів. Для них 

здійснювалося підрядне будівництво силами будівельно-монтажних управлінь 

спеціальних будівельних трестів (спецбудтрестів) Міністерства міського і 

сільського будівництва УРСР. Оплата робіт проводилася за рахунок 

компенсації, але оскільки вона була малою, то переселенцям нараховувалася 
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дотація. Якість будівельних робіт виявилася низькою, тому деякі переселенці 

розривали договори і будувалися самостійно. Також слід зазначити, що 

спецбудтрести Міністерства міського і сільського будівництва УРСР зводили 

громадські споруди темпами, що значно відставали від запланованих й у 

цілому будівництво шкіл, лікарень, клубів було другорядним. Але у цілому 

нові села намагалися зробити благоустроєними і впорядкованими, а окремі з 

них повинні були стати показовими [28].  

Окрему, й досить трагічну сторінку, пов’язану із проблематикою 

вимушених переселенців становить аварія на Чорнобильській АЕС, що за 

своїм масштабом визначена як планетарна екологічна катастрофа. 

Винятковість катастрофи виявилась також у численності та багатомірності 

негативних соціальних явищ, які вона спричинила. Виник великий комплекс 

екологічних, медичних, інформаційних, соціальних, наукових, правових, 

управлінських, економічних, виробничо-технічних, а також і повсякденних 

побутове-практичних проблем, що сформували її еколого-соціальний 

феномен, який дістав в офіційному, науковому, повсюдному мовному вжитку 

назву наслідків Чорнобильської катастрофи. За її наслідками сформувалася 

специфічна соціальна група потерпілих – переселених, які мусили 

адаптуватися і до наслідків опромінення та стресу, і до нового місця 

проживання, оточення, пошуків роботи тощо. Зазначені масштабні зміни 

поглибилися економічною кризою й розпадом СРСР, які привнесли додаткові 

негативи в життя людей, вимагаючи нових адаптивних зусиль.  

Відповідно до Закон України «Про правовий режим території, що 

зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

[29] до зазначених територій належать території, на яких виникло стійке 
забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами понад 
доаварійний рівень, що з урахуванням природно-кліматичної та комплексної 
екологічної характеристики конкретних територій може призвести до 
опромінення населення і яке потребує вжиття заходів щодо радіаційного 
захисту населення та інших спеціальних втручань, спрямованих на 
необхідність обмеження додаткового опромінення населення, зумовленого 
Чорнобильською катастрофою, та забезпечення його нормальної 
господарської діяльності.

У зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення було 

заборонено постійне проживання населення, перебування осіб, які не мають 

на це спеціального дозволу, вивезення майна, ведення сільськогосподарської 

та лісогосподарської діяльності, а також будівництво без спеціального 

дозволу.  

Таким чином в Україні виникла нова соціальна група осіб, що є 

вимушеними переселенцями із зони радіоактивного забруднення 

Чорнобильської АЕС. За даними державного реєстру вона включає близько 

120 тис. з числа 1,8 млн. осіб потерпілих від Чорнобильської катастрофи. 

Переселених як макрогрупу єднає спільне походження, проживання у 

суміжних  регіонах,  переживання  аварійних  подій  та  радіологічний   ризик,  
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досвід переселення, схожі проблеми на новому місці [30]. 

Однак оцінки потерпілими управління переселенням (див. табл. 1.1) 

свідчать про помилки і прорахунки під час реалізації цієї стратегії на 

практиці. 

Таблиця 1.1. 

Оцінки управлінських рішень щодо переселення (у %) [31, с. 86] 

Оціночні позиції Переселені Місцеві жителі 

Переселення цілком продумане і організоване 0 0 

Переселення добре заплановане, але погано 

виконується 

3 1 

Переселення було виправдане тільки одразу 

після аварії 

7 4 

При переселенні не враховувалося бажання 

людей 

74 22 

Важко сказати 16 72 

Цілком продуманим і організованим не вважали процес переселення 

ніхто з переселених. Ігнорування бажань потерпілих при переселенні 

відмічало переважна більшість (74%) переселених, саме ті люди, для яких 

переселення є реальністю життєвої ситуації. Близько 16% переселених не 

визначилися з відповіддю. Від так управлінський процес при переселенні 

відіграв роль не позитивного, а швидше негативного чинника в життєвій 

ситуації потерпілих від Чорнобильської катастрофи.  

Найбільш актуальною для переміщених осіб була проблема 

забезпечення житловими приміщення. Відповідно до Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» [32] та Порядку відселення та самостійного 

переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення 

[33] громадяни, які евакуйовані або відселені безплатно забезпечувалися

жилими приміщеннями, як правило, у спеціально збудованих для цієї мети

селищах, будинках і квартирах, які передаються їм в особисту власність. До

вирішення проблем переселенців органи місцевого самоврядування щорічно

також повинні були виділяти 15 процентів всього збудованого житла. Також

переселенці могли купувати в будь-якому населеному пункті України (крім

м. Києва та курортних місцевостей) жилі будинки та квартири, вартість яких,

в межах норми житлової площі, компенсувалася державою. При цьому

переселенці звільнялися від сплати мита при укладенні договорів купівлі-

продажу будинків і квартир. З цією ж метою переселені могли позачергово

отримати земельну ділянку для індивідуального будівництва,

забезпечувалися необхідними будівельними матеріалами, їм компенсувалися

також витрати, пов’язані із будівництвом. Переселені з сільської місцевості із
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земель запасу та резервного фонду отримували нові земельні паї за новим 

місцем проживання. 

Евакуйованим, відселеним або самостійно переселеним надавалася 

грошова компенсація у повному розмірі вартості жилих, дачних, садових 

будинків, гаражів, господарських будівель та споруд, сільськогосподарських 

тварин, що підлягають вимушеному забою з причини підвищеного 

радіоактивного забруднення, плодоягідних насаджень, посівів, домашнього 

майна, яке за ступенем радіоактивного забруднення не може бути перевезено 

на нове місце проживання. Компенсація переселеним також включала 

виплату одноразової допомоги, оплату вартості проїзду, витрат на 

перевезення майна залізничним, водним або автомобільним транспортом, 

збереження середньої заробітної плати за дні зборів у дорогу і влаштування 

на новому місці проживання, а також за час перебування у дорозі, звільнення 

від сплати протягом трьох років податку з власників транспортних засобів, а 

також звільнення осіб, які відселилися або самостійно переселилися в 

сільські населені пункти, на такий же строк від сплати податку з будівель. 

З метою належної адаптації та відповідно до Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» [32] переселені отримували спеціальний статус 

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що 

обліковувалися у відповідному державному реєстрі, до складу якого входять 

соціологічні, дозиметричні і медичні підреєстри [34]. Головними завданнями 

Державного реєстру України є здійснення контролю за станом здоров’я, 

вивчення найближчих та віддалених медичних наслідків у осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. В межах свого статусу 

переселенці отримали особливий режим соціального захисту, найбільш 

вагомими елементами якого є наступні пільги та компенсації: 

безплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безплатне 

позачергове зубопротезування; 

гарантоване щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із 

залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах 

за державний кошт; 

позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують 

поліпшення житлових умов; 

50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік до будь-якого 

пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або 

водним транспортом; 

переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у 

зв’язку із реорганізацією підприємства, установи, організації, скороченні 

чисельності або штату працівників; 

компенсація 25 процентів вартості продуктів харчування та 

забезпечення продуктами харчування за фізіологічними нормами з 

обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем 

проживання; 
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виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів 

середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу; 

50-процентна знижка плати за користування житлом, комунальними 

послугами у межах середніх норм споживання, а також у випадку придбання 

твердого палива; 

позачергове обов’язкове забезпечення дітей місцями у дошкільних 

закладах незалежно від відомчої підпорядкованості; 

звільнення від сплати судового збору, митних платежів відповідно до 

законодавства; 

обов’язкове (протягом року після подання заяви) відведення земельних 

ділянок для індивідуального житлового будівництва для тих, хто потребує 

поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також 

відведення земельних ділянок для ведення особистого підсобного 

господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних 

гаражів і дач; 

використання чергової відпустки у зручний час, а також отримання 

додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих 

днів на рік; 

вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-

технічних закладів освіти з обов’язковим наданням гуртожитку на час 

навчання і виплатою соціальної стипендії. 

Як бачимо, діапазон пільг та компенсацій, передбачений 

законодавством, не зосереджений на діях, які б сприяли адаптації потерпілих 

за рахунок ризикозниження. Пільги та компенсації потерпілим можна 

визначити як всеохоплюючі, оскільки вони стосувалися практично всіх сфер 

життя. Широкий спектр передбаченої допомоги в означеному вище 

колосальному масштабі перетворив Чорнобильське законодавство у 

надзвичайно витратну статтю бюджету України, що спричинило спочатку 

затримки у забезпеченні, а потім – поступове і неухильне скорочення пільг та 

грошових виплат. Соціальна допомога сьогодні надається переважно 

інвалідам та дітям, а дію інших статей закону фактично призупинено. 

Чорнобильське законодавство України було недостатньо обґрунтованим 

науково і економічно. Закони захисту потерпілих в цілому виявилися мало 

ефективними в контексті адаптації населення після Чорнобильської 

катастрофи. 

Відповіді респондентів щодо якості Чорнобильського законодавства 

(див. табл. 1.2.) свідчать, що ніхто з переселених не вважає, що 

законодавством все передбачено. Невелика частка тих, хто вважає його 

справедливим, але не реальним. Не чітким, таким, що дає можливість 

зловживань вважають законодавство близько половини (46%) переселених. 

Цілком зрозуміло, що частка не обізнаних із законом респондентів, які не 

належать до потерпілих – місцеві жителі регіону переселення становить 

близько третини.  
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Таблиця 1.2.  

Оцінки дійовості Чорнобильського законодавства переселеними 

[31, с. 89] 

Оцінкові позиції Переселені Місцеві 

жителі 

Законодавство добре, все передбачає 0 0 

Законодавство справедливе, але не реальне 9 10 

Законодавство не є чітким, ним користуються 

нечесні люди 

46 7 

Законодавство не є справедливим, хоча охоплює 

всі категорії потерпілих 

16 4 

Не знаю законодавство 3 28 

Важко сказати 26 51 

 

Отже, чорнобильське законодавство, на думку переселених не справляє 

серйозного позитивного впливу на їх життєву ситуацію. При цьому більшість 

переселених вважають себе добре поінформованими, тобто обізнаними з 

Чорнобильським законодавством. 

Однак в ряді випадків інтеграція переселених у приймаючи громади 

стикалася з рядом проблем, що призвело до виникнення явища, яке отримало 

назву самосели – особи, що повернулися у рідні місця після відселення. В 

рішеннях урядових органів у 1986 р. говорилося про тимчасовий (до трьох 

місяців) характер відселення жителів Чорнобильської зони. Зазначене 

сприяло поверненню частини евакуйованих вже на початку 1987 р. адже 

умови відселення не задовольняли частину переселених за багатьма 

причинами. Зокрема один будинок часто заселявся кількома сім’ями; 

оскільки житло будувалося швидкими темпами, воно було низької якості, а 

іноді непридатне для проживання; відселені з сіл звикли жити у дерев’яних 

будинках (особливо громадяни похилого віку) й не могли жити у цегляних та 

бетонних будинках; не повною мірою враховувалися особливості побуту 

поліщуків – на нових місцях вони не могли вести традиційне для них 

землеробство, займатися рибальством, збором ягід та грибів у лісах; іноді в 

місцях переселення корінне населення вороже ставилося до евакуйованих, 

вважаючи, що вони відібрали у них житло та робочі місця.  

В зону відчуження вже у 1987 р. повернулося 1200 осіб, що займали 

власні будинки та почали займатися сільськогосподарською діяльністю. 

Більшість з них передали місцевій владі житло, яке було їм надано після 

евакуації. Після самовільного повернення для відселених виникли ряд 

проблем: відсутність органів влади, роботи, соціальної та комунальної 

інфраструктури, торгівельної мережі тощо. Самоселів Чорнобильське 

законодавство поставило поза законом, тому в 1992 р. відбулися спроби 

примусового виселення самоселів, які наштовхнулись на широкий опір і були 
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припинені. Більшість самоселів прийняли рішення дожити свій вік у власних 

будівлях. У підсумку зазначені особи отримали статус осіб, що тимчасово 

проживають в зоні відчуження, а вирішення їх проблем було покладено на 

Адміністрацію зони відчуження: самоселам доставляють пенсію та 

скраплений газ, надаються медична допомога та ритуальні послуги, 

встановлений телефонний зв'язок, здійснюються автобусні перевезення, діє 

пересувна торгівля, розроблений порядок відвідування самоселів родичами. 

Поступово чисельність самоселів у зв’язку із похилим віком зменшується 

(станом на 2017 р. нараховувалося 135 осіб, що мешкають у 11 населених 

пунктах зони відчуження).  

Що стосується більшості виселених громадян, то їх проблеми поступово 

були здебільше вирішені. Вітчизняні дослідження свідчать про високий 

рівень інтеграції вимушених переселенців за наслідками Чорнобильської 

катастрофи до місцевих умов. Зокрема через 20 років після Чорнобильської 

катастрофи переселені особи у порівнянні із місцевими жителями майже 

однаково оцінюють найбільш важливі чинники свого проживання (табл. 1.3.).  

 

Таблиця 1.3.  

Задоволеність респондентів різних груп життєво важливими факторами 

(в балах) [35, с.119] 

Інтегральний бал задоволеності 

 

Переселені Місцеві 

жителі 

Фізичним здоров’ям 46 45 

Медичним обслуговуванням 47 52 

Продуктами харчування 50 42 

Житлом 52 42 

Одягом та домашнім облаштуванням 48 40 

Послугами побутово- культурних закладів 31 45 

Доступністю професійної освіти 32 41 

Роботою за фахом та вподобою 35 44 

Оплатою праці (пенсією) 32 35 

Екологічною ситуацією 43 37 

Інформацією про ситуацію в суспільстві 44 43 

Інформацією про стан оточуючого середовища 45 42 

Забезпеченням прав та свобод особи 36 42 

Правом на приватну власність 36 38 

Захищеністю від бідності 36 31 

Захищеністю від злочинності 36 41 

Умінням пристосуватися до нових умов життя 38 44 

Особистою вірою в покращання ситуації 50 47 
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Рівнем моралі, гуманізму 37 39 

Особистим становищем в суспільстві 39 39 

Тим, що отримуєте від суспільства 37 44 

Тим, що самі даєте суспільству 41 45 

Середній бал 41 42 

Висновки. Таким чином, Україна неодноразово стикалася з феноменом 

внутрішнього переміщення, що було наслідком військових дій, масових 

заворушень, екологічного лиха та техногенних катастроф, а також 

переслідування за ознаками належності до певної соціальної групи або 

політичних переконань. Протягом ХХ ст. внутрішнє переміщення в Україні 

відбувалося у формі евакуації цивільного населення під час І та ІІ Світових 

війн, внутрішнього переміщення населення репресивного типу під час 

розкуркулення та депортації ряду етнічних груп, в межах процесу «обміну 

населенням» поміж СРСР та Польщею, переселення внаслідок будівництва 

Дніпровського каскаду ГЕС та вимушених переселенців за наслідками 

Чорнобильської катастрофи. Зазначені процеси вимушеного переміщення 

супроводжувалися використанням різних організаційних, фінансових, 

психологічних тощо інструментів соціальної адаптації. Зазначений досвід, як 

позитивний, так й негативний, може бути використаний для вирішення 

проблем ВПО в сучасній Україні. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗАГРОЗ ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСУ В 

МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

Анотація. Статтю присвячено аналізу системи контролю загроз, яка 

допомагає державному управлінню в провідних країнах світу. Особливо 

гостро проблематика загроз продемонструвала себе останні кілька років, 

зокрема – в ході реалізації заходів протидії поширенню коронавірусної 

хвороби COVID-19 та заходів з кібербезпеки, орієнтованих на протидію 

програмам-вимагачам та іншим кібератакам. 

Постійне оновлення підходів до створення систем контролю загроз для 

організацій різної форми власності та державного управління включає в себе 

критичне зрушення старої парадигми питання безпеки. Сьогодення вимагає 

більш активної участі з боку керівництва, в першу чергу, під час 

підготовчого етапу цього процесу, який пронизує всі рівні управління і 

вимагає постійних зусиль з проведення оцінки та попередження загроз.  

Автор констатує оновлення чинного законодавства, покликане 

протидіяти загрозам, у тому числі – кіберзагрозам. Такі заходи стосуються і 

протидії кіберзагрозам виборчому процесу, що набуває особливої ваги з 

огляду на викриття спроб впливу на вибори президента у США та Франції. 

Проаналізовано деякі заходи протидії кіберзагрозам місцевим виборам в 

2020 році, з боку, зокрема заходи спрямовані на протидію фейкам стосовно  

COVID-19. 

Окрему увагу присвячено оцінці наявного стану протидії кіберзагрозам  

в Україні та тенденціям стосовно його зміни. Констатовано наявність 

негативної динаміки та акцентовано увагу на потребі не лише розробки 

освітніх  для фахівців з кібербезпеки, але й налагодження підготовки 

фахівців за рядом спеціалізацій, зокрема: фахівців по роботі з великими 

масивами даних, фахівців із цифрової трансформації, фахівців з навчання 

цифровим компетентностям та інших професій. 

Ключові слова: державне управління, виборчий процес, безпека, 

загрози безпеці, інформаційна безпека, кібератака, COVID-19.   
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THE SYSTEM OF CONTROL OVER THREATS TO THE ELECTORAL 

PROCESS IN THE MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the threat control system, 

which helps public administration in the leading countries of the world. The issue 

of threats has been especially acute in the past few years, in particular, during the 

implementation of measures to counter the spread of the coronavirus disease 

COVID-19 and cybersecurity measures aimed at countering ransomware and other 

cyber attacks. 

Constantly updating approaches to creating threat control systems for 

organizations of various forms of ownership and government administration 

includes a critical shift in the old paradigm in the issue of security. Modernity 

requires more active participation on the part of the leadership of the state, first of 

all, during the preparatory stage of this process, which permeates all levels of 

government and requires constant efforts to assess and prevent threats. 

The author states that the current legislation has been updated to counter 

threats, including cyber threats. Such measures also relate to countering cyber 

threats to the electoral process, which is of particular importance in view of the 

exposure of attempts to influence the presidential elections in the United States and 

France. 

Some measures to counter cyber threats to local elections in 2020 were 

analyzed, in particular, measures aimed at countering fakes regarding COVID-19. 

Special attention is devoted to assessing the current situation in countering 

cyber threats in Ukraine and trends regarding its change. The presence of negative 

dynamics was stated and attention was focused on the need not only to develop 

educational programs for cybersecurity specialists, but also to establish training of 

specialists in a number of specializations, in particular: specialists in working with 

large amounts of data, specialists in digital transformation, specialists in teaching 

digital competencies, and other professions. 

Keywords: public administration, electoral process, security, security threats, 
information security, cyberattack, COVID-19. 

 

Постановка проблеми. Тотальна інформатизація суспільства, що 

супроводжує перехід виробничих процесів до нового, четвертого етапу 

науково-технічної революції, настільки сильно видозмінює архітектоніку 

викликів та загроз державі, національній безпеці та громадському порядку, 
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що незмінними лишаються тільки базові принципи та основні постулати 

теорії безпеки. Особливе місце серед сучасних загроз, посідає категорія, яка 

не має історичних аналогів (а отже – і відомих раніше заходів протидії) – 

кіберзагрози. При цьому, важливою якістю кіберзагроз, є їх дуальна природа. 

З одного боку, вони проявляють себе в якості негативного впливу на системи 

комунікації, обробки й зберігання інформації, з іншого ж – як канал для 

реалізації інших загроз – впровадження дезінформації, поширення панічних 

настроїв, здійснення негативного впливу на моральний стан мільйонів 

людей. 

Особливо гостро проблематика загроз продемонструвала себе останні 

кілька років, зокрема – в ході реалізації заходів протидії поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість спотвореної інформації та 

дезінформації стосовно подолання COVID-19 стала своєрідним феноменом. 

Все це, своєю чергою, не могло не позначитися на підходах до контролю 

загроз виборчому процесу в механізмі державного управління, що й 

обумовлює актуальність даного дослідження. 

Аналіз попередніх досліджень даної тематики. Проблематика оцінки й 

прогнозування загроз, а також механізмів протидії їм, зокрема – в межах 

виборчого процесу є доволі опрацьованою у західному науковому просторі. 

Зокрема, значної уваги вона набула у працях таких західних дослідників як 

A. Clayton, E. Nakashima, P. Sonne, N. Taleb, L. Tilman. У вітчизняному

науковому  просторі цю проблематику, у контексті  державного управління,

досліджували А. Савков, І. Баришев, Р. Кравець, І. Кірнос, С. Кукушкіна,

С. Лисенко, Е. Мамедова, Н. Нижник, С. Серьогіна В. Цимбалюк та інші.

Водночас, з огляду на невпинне розширення палітри загроз, 

проблематика контролю загроз виборчому процесу в механізмі державного 

управління й надалі лишається малодослідженою та потребує уваги 

науковців, які представляють різні галузі знань. 

Метою статті є висвітлення нового погляду на контроль за загрозами 

виборчому процесу в механізмі державного управління. 

Виклад основного матеріалу. Прийнята у провідних країнах світу 

система контролю загроз допомагає державному управлінню пройти процес 

оцінки та авторизації для підтвердження безпеки їх державних систем 

стосовно наявності у них адекватних алгоритмів для виявлення і подальшого 

усунення чи бодай – зниження ризиків для безпеки. 

Національний інститут стандартів і технологій (NIST) Сполучених 

Штатів Америки завершив роботу над оновленням спеціальної публікації 

800-37 «Система управління ризиками для інформаційних систем і

організацій: Системний підхід протягом усього експлуатаційного періоду для

забезпечення безпеки і конфіденційності» в 2020 році [1]. Причина

активізації уваги до цих концепцій аж ніяк не в тому, що вони не були

сформульовані раніше. Справа в іншому – тактика інформаційних агресорів

висвітлила слабкість системи поставок і вразливість підрядників.
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Ще у 2018 році видання Washington Post розповіло широкому загалу про 

те, як китайські хакери отримали понад 600 ГБ даних, що стосувалися 

проекту, відомого як «Морський дракон», зокрема сигналів та даних 

датчиків, а також інформації про підводні човни, що стосувалася 

криптографічних систем, та бібліотеки електронної боротьби з підводними 

човнами ВМС, що містила сигнали підводних човнів ВМС США, сенсорних, 

криптосистем, також інших конфіденційних тактичних і проектних даних. 

Що характерно, хакери не зламали ВМС – вони зламали їх підрядника [2]. 

Звісно ж, уряд США почав присвячувати більше уваги проблемі безпеки 

своєї системи поставок і відтепер просить підрядників вживати всіх 

можливих заходів інформаційної безпеки, щоб уникнути потрапляння 

інформації до своїх геополітичних суперників.  

Відтак, метою запровадження державного управління безпекою є 

надання організаціям більшої мобільності в адаптації засобів управління для 

задоволення їх особливих потреб. Створення надійної системи внутрішнього 

аудиту, в межах державного управління, починається з першого кроку: 

підготовки. При цьому, основна увага зосереджена на чотирьох елементах 

державного управління: виборі елементів управління, впровадженні 

елементів управління, оцінці елементів управління, моніторингу елементів 

управління. 

Ключова роль державного управління в межах системи контролю 

ризиками пов’язана із відповідальністю за розподіл зазначених ролей між 

окремими особами або групами осіб, які підпорядковані відповідному 

контролюючому органу або підрозділу безпеки. І оскільки на перший погляд 

складається враження, що за такої організації державного управління 

потрібно тільки схвалити систему контролю, варто звернути більш детальну 

увагу на ролі учасників системи, зупинившись, зокрема, на їх функціях. Це 

допоможе зрозуміти, чому система має бути такою надійною для державного 

управління і застосуватися на всіх рівнях організації [3].  

Відповідно до своєї ролі, учасники системи контролю розподіляються на 

дві групи, урядову та корпоративну, саме в першій і криється сенс 

державного управління в системі контролю загрозами. 

Урядова (службовець, підрядник або цивільна особа) група: 

 Уповноважена посадова особа - це посадова особа керівного складу, 

яка візьме на себе відповідальність за загрози, пов'язані з системою безпеки. 

Повноваження мають бути визначені у контракті такої особи. 

 Уповноважений офіційний представник (для конкретних завдань), 

має певні навички та призначається урядом у разі потреби. 

 Аудитор (або ціле агентство з аудиту), з яким організація працює за 

контрактом. Цю роль також може відігравати інша державна аудиторська 

організація. 

 Головний технічний інструмент (по впровадженню технологічних 

рішень з урахуванням питань безпеки та конфіденційності) – входить до 
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складу системи, і є частиною функції державного управління системою 

контролю за загрозами. 

 Власник інформації (оскільки організація не володіє інформацією у

системі, це робить уряд). Державне управління забезпечує співпрацю з 

організаціями (власниками інформації) для забезпечення безпеки їх даних. 

 Ризик-менеджер (функціональний) – дана роль зарезервована тільки

за державними службовцями і в кінцевому підсумку передбачає 

відповідальність за всі загрози, пов’язані з виконанням завдань або веденням 

діяльності. 

 Старша посадова особа, відповідальна за управління ризиками –

очолює функцію управління ризиками. Як і на попередніх аналогічних 

посадах, це державний службовець, відповідальний за питання 

конфіденційності. 

Корпоративна група: 

 Співробітник з питань інформації (на якому лежить повна

відповідальність за систему і процес з боку підрядника). 

 Постачальник загального контролю (переважно це особа або група

осіб, що визначає політику безпеки організації стосовно системи контролю 

загроз). 

 Модель безпеки або конфіденційності – це роль високого рівня, яка

визначає стратегії зниження загроз і розподіл контролю, відповідає за 

інтеграцію вимог безпеки і конфіденційності під всю систему. 

 Власник системи – менеджер, який відповідає за ухвалення рішень.

 Співробітник системи безпеки або конфіденційності – це

корпоративний відділ внутрішнього аудиту, який проводить ревізію та звітує. 

 Користувач, співробітник організації та інші.

На практиці, одна і та ж особа або команда виконуватиме кілька

функцій, і в якості підрядника державного підприємства існує можливість 

взаємодіяти тільки з контролером і власником об'єкта протягом усього 

процесу. Причина для необхідності перерахування всіх ролей полягає в тому, 

щоб продемонструвати, наскільки складним може стати механізм державного 

управління і як швидко маленький персонал перевантажиться через великий 

обсяг передбачених обов'язків. Натомість, належне планування може 

допомогти пом'якшити цю ситуацію. 

Звісно ж, держава, в особі уряду, бере на себе основні ризики, але 

організаціям потрібно буде продемонструвати не лише розуміння ситуації, 

але й реалізацію комплексу заходів, що свідчитиме про їх готовність до 

стихійних лих, шпіонажу, інших зовнішніх або внутрішніх загроз.  

Визначення організаційних базових рівнів контролю та профілів добре 

виконується завдяки вищевикладеним умовам. Вони дозволяють заздалегідь 

передбачити оптимальний варіант адаптації, орієнтований на виникнення тих 

чи інших загроз.  

Окремої  уваги  заслуговує  необхідність  частого  оновлювання власних 
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правил і частоти перевірок на предмет підвищення привілеїв. Але не менш 

важливою лишається гнучкість самої системи. 

Характер функції забезпечення кібербезпеки вимагає виявлення загроз у 

цій сфері національної безпеки. В останні роки Україна неодноразово 

стикалася з актуалізацією таких загроз. Серед таких можна згадати недавнє 

поширення шкідливого програмного забезпечення «Petya», вимагача 

«WannaCry», атаки 2015-2016 років на енергетичний сектор, атака на 

президентські вибори у 2014 році, різні інциденти, пов’язані з 

інформаційними системами та мережами державних органів і держкомпаній 

у 2016 році, інциденти, пов’язані з Євромайданом у 2013-2014 роках, а також 

низка профільних кіберзлочинів, що відбуваються день у день і є не такими 

відомими широкому загалу [4, с. 70]. 

При цьому, за останні 4-5 років було ухвалено значну кількість 

документів, присвячених відображенню принципів формування та реалізації 

державної інформаційної політики, у тому числі – пов’язаних з протидією 

деструктивному зовнішньому інформаційному впливу. Такими можна 

вважати Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018-2020 роки та план заходів щодо її реалізації, затверджені 

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р, від 8 

листопада 2017 р. № 797-р та від 17 січня 2018 р. № 67-р. [5], а також Укази 

Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про 

Стратегію кібербезпеки України» і від 14.09.2020 р. № 392/2020 «Про 

Стратегію національної безпеки України» [6; 7].  

Отож, не варто вважати, що держава повністю ігнорує кіберзагрози 

функціонуванню своїх інститутів, зокрема, кіберзагрози виборчому процесу. 

19 грудня 2019 було ухвалено Виборчий кодекс України. На відміну від 

попередніх регуляторних документів, в його редакції було (бодай – 

поверхнево) враховано особливості сучасних підходів до втручання у 

виборчий процес. Так, зокрема, відповідно до ст. 36 «В приміщеннях 

виборчої комісії, в яких встановлено елементи автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи, мають право знаходитися особи, 

визначені рішенням Центральної виборчої комісії або відповідної комісії, які 

забезпечують кіберзахист, кібербезпеку системи та каналів зв’язку, задіяних 

для забезпечення її функціонування, та є співробітниками органів, перелік 

яких визначено відповідним рішенням Центральної виборчої комісії» [8]. 

Крім Центральної виборчої комісії проблематикою безпеки (у тому числі – 

кібербезпеки) переймаються й інші структури.  

Так, зокрема, напередодні місцевих виборів 2020 року представники 

Комітету виборців України зазначали, що є ризик застосування маніпуляцій 

через   COVID-19. Зокрема, передбачалося поширення фейків про спалахи 

хвороби на дільницях, задля залякування людей та усунення їх від участі в 

голосуванні. Як результат, це може вплинути на, і без того невисоку, явку 

виборців на місцевих виборах [9]. Не лишилася осторонь виборчих процесів і 
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СБУ, яка закликала громадян проявляти пильність та повідомляти 

правоохоронців про: 

• підготовку до скоєння терористичних актів, посягання на життя 

державного чи громадського діяча; 

• підготовку та факти посягань на суб’єктів виборчого процесу, виборчі 

штаби, територіальні виборчі комісії; 

• злочини проти виборчих прав і свобод громадян тощо [10]. 

Однак попри всі заходи наразі рівень кібербезпеки в Україні є доволі 

низьким. При цьому,  значно гіршими є не статичні, а динамічні оцінки, адже 

останніми роками спостерігаються тенденції до  подальшого послаблення 

рівня кібербезпеки, що обумовлено рядом суб’єктивних і об’єктивних 

факторів. Відсутність належної уваги з боку держави та соціально-

відповідальної підтримки з боку великого бізнесу, створює умови для 

зниження цифрової грамотності як пересічних громадян, так і представників 

бізнес-кіл та державного сектору. Значний відсоток від фахівців, які все ж 

здобули належну професійну підготовку у сфері інформаційних технологій, у 

тому числі – інформаційної безпеки, виїздить за кордон, або переходить на 

аутсорсингову роботу за кордоном, фізично лишаючись на території України. 

В будь-якому разі, здібності та навички цих людей не використосуються для 

зміцнення кібербезпеки на державному чи корпоративному рівні. 

Тому не дивно, що інформаційне середовище України сповнене 

численними фейками, дезінформацією та іншими формами інформаційної 

агресії, спрямованими як на завдання збитків державі в цілому, так і на 

порушення роботи окремих державних інститутів, як то – порушення 

виборчого процесу. І якщо навіть вибори в таких розвинених країнах як 

США та Франція зазнають впливу з боку загроз інформаційного характеру 

(зокрема – кіберзагроз), то Україні, з її сьогоднішнім станом забезпечення 

сфери протидії інформаційним загрозам годі сподіватися на безпеку 

виборчого процесу. 

Висновки. Наявний в Україні рівень кібербезпеки є не просто низьким, 

адже спостерігаються тенденції до його подальшого послаблення, в першу 

чергу, з огляду на недостатню цифрову грамотність населення, а також 

представників бізнес-кіл та державного сектору. 

Тому не дивно, що інформаційне середовище України сповнене 

численними фейками, дезінформацією та іншими формами інформаційної 

агресії, спрямованими як на завдання збитків державі в цілому, так і на 

порушення роботи окремих державних інститутів, як то – порушення 

виборчого процесу. Якщо навіть вибори в таких розвинених країнах як США 

та Франція зазнають впливу з боку загроз інформаційного характеру (зокрема 

– кіберзагроз), Україні з її сьогоднішнім станом забезпечення сфери протидії 

інформаційним загрозам годі сподіватися на безпеку виборчого процесу. 

З огляду на це, вкрай нагальним є виведення на належний для захисту 

державних інтересів рівень систем кібербезпеки та захисту від потенційних 
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небезпек у цифровому середовищі, особливо тих, які відбуваються завдяки 

людському фактору. Серед іншого, це потребує не лише розробки освітніх  

для фахівців з кібербезпеки, але й налагодження підготовки фахівців за 

рядом спеціалізацій, як то – для роботи з великими масивами даних, фахівців 

із цифрової трансформації, фахівців з навчання цифровим компетентностям 

та інших професій. 
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місцевого самоврядування негативно відбиваються, як на громадянах, так і 

на державі в цілому. Тому, органам місцевого самоврядування необхідне 

підвищення незалежності у розпорядженні власними ресурсами, що вимагає 

більш широкого підходу до управління місцевими фінансами та 

адміністративно-територіальною одиницею. 

Аналіз досліджень і публікацій. У вітчизняній науці питання 

фінансового забезпечення місцевого самоврядування розглядають такі вчені, 

як: В. Базилевич, О. Василик, О. Кириленко, В. Опарін, С. Юрій та ін. 

Загалом, цінність їхніх праць полягає у забезпеченні фінансової 

самостійності органів місцевого самоврядування і збалансованого соціально-

економічного розвитку регіонів. Проте окремі питання фінансового 

забезпечення місцевих органів влади потребують подальшого дослідження. 

Мета статті полягає у визначенні шляхів щодо подальшого розвитку та 

ефективного функціонування органів місцевого самоврядування. 

Виклад основного матеріалу. В Україні більшість об’єднаних 

територіальних громад є дотаційними, а отже вони не в змозі функціонувати 

автономно. На це вказує те, що наразі в Україні є багато міст та сіл, які не в 

змозі належним чином надавати якісні соціальні послуги громадянам та 

власними силами утримувати муніципальні установи. А також, через брак 

ресурсів місцеві органи влади не мають можливості розвивати комунальне 

господарство та реалізовувати важливі стратегічні інфраструктурні проекти. 

Особливо це стосується сільських територій (в яких відсутні туристичні і 

курортні зони) в яких значними темпами скорочується місцеве населення й 

спадає місцева економіка. 

Тому, сучасна система влади та управління потребує модернізації. 

Необхідно удосконалити систему територіальної організації влади з метою 

підвищення ефективності управління суспільним розвитком на відповідній 

території [2]. 

Аби впоратися з наявними проблемами багатьох територіальних громад 

необхідне їхнє співробітництво та партнерство. Адже, завдяки спільним 

зусиллям та фінансуванню, можливо вирішувати багато нагальних проблем, 

реалізовувати взаємовигідні проекти та загалом покращити економічний стан 

регіонів. 

Досвід вказує, що об'єднання та співробітництво між територіальними 

громадами набирає все більше популярності. Можна побачити, що з кожним 

роком зростає кількість об'єднаних територіальних громад, котрі об'єднавши 

зусилля та ресурси вирішують питання соціального, комунального та 

житлового забезпечення. Проте, нинішній стан місцевого самоврядування 

потребує ефективних стратегій та чіткого дотримання і виконання низки 

правил й заходів, які спрямовані на економічний розвиток територій. 

Для того, щоб об’єднання сприяло значним позитивним результатам, 

територіальним громадам під час об’єднання необхідно дотримуватися 

чіткого ряду правил. Найважливіше правило полягає в тому, що об’єднання 

повинно відбуватися на певних територіях. Тобто, об’єднання 
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територіальних громад має бути логічним, а також воно повинно відбуватися 

у рамках області. Слід зазначити, що хаотичне об’єднання територіальних 

громад без відсутності заздалегідь підготовленого плану та стратегії створює 

реальну загрозу, як для самих громад, так і для держави загалом. 

Після виконання чіткого ряду правил центральний уряд зможе надати 

низку привілей, таких, як перехід на прямі стосунки із державним бюджетом, 

закріплені податки, додаткові надходження до місцевих бюджетів на 

розвиток територій, інфраструктури тощо. 

Після об'єднання місцеві бюджети переводяться на прямі міжбюджетні 

відносини з державним бюджетом, а отже, фінансування стає прямим [3,4]. 

Саме, прямі міжбюджетні відносини та посилення фінансової децентралізації 

можуть подолати дефіцит фінансових ресурсів місцевих бюджетів, а також 

забезпечити ефективність діяльності місцевої влади й їхній подальший 

розвиток. 

Слід зазначити, що об’єднання фінансово спроможних територіальних 

громад із біднішими громадами дозволяє справедливо розподіляти фінансові 

ресурси та активно розвивати території. 

Зокрема, об’єднання позитивно впливає на архітектурно-будівельну 

сферу, адже об’єднаним територіальним громадам передається частина 

повноважень, завдяки яким легше вводити в експлуатацію об’єкти та 

споруди. Все це значно спрощує відповідні процедури та стимулює 

територіальні громади в інфраструктурному розвитку, який дуже важливий, 

як для самих громад, так і для потенційних інвесторів. 

Необхідно розуміти, що правильне планування територій створює 

можливості для ефективного використання земельних ресурсів. Не так 

важливо в якій власності (державній, муніципальній, приватній) території, 

головне аби землі використовувалася за своїм цільовим призначенням й 

використовувалася якомога ефективніше. Розумне використання земельних 

ресурсів створює можливості для економічного розвитку територій. 

Проте, для того, щоб територіальні громади безперешкодно 

об'єднувались та співпрацювали, необхідно вирішити проблему із 

невизначеністю меж територій. Адже, через брак інформації про об'єкти та 

земельні ресурси територіальні громади не можуть планувати свою 

діяльність та ефективно використовувати земельні ресурси. Тому, необхідно 

забезпечити місцеві органи влади відповідною інформаційною базою, 

необхідною для об'єднання та співробітництва з іншими територіальними 

громадами. 

Зокрема, органи місцевого самоврядування мають бути зацікавлені у 

зменшенні кількості адміністративно-територіальних одиниць. В той час, як 

центральний уряд має виділити фінансові ресурси з державного бюджету на 

проведення інвентаризації та розмежування земель. Чітке розмежування 

територій та повна інформаційна база про об’єкти розташованих на них, 

підвищать ефективність управління та використання земельних ресурсів, 

оскільки   органи   місцевої   влади   будуть   мати   правову    основу     для  
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розпорядження ними. 

Варто брати до уваги досвідченість керівників територіальних громад у 

сфері стратегічного планування та управління. Адже, керівникам місцевої 

влади необхідно чітко визначати мету, стратегію та засоби, які необхідні для 

подолання наявних проблем територіальних громад. Також, кожен керівник 

громади повинен активно шукати нові можливості для наповнення місцевого 

бюджету з метою розвитку територій. 

Об’єднання територіальних громад повинно базуватися на потребах і 

можливостях, адже напрямків для співробітництва може бути досить багато, 

починаючи із соціальних проектів, закінчуючи економічним розвитком. 

Тому, координоване співробітництво між територіальними громадами дає 

низку можливостей у багатьох сферах, які необхідно ефективно 

використовувати аби нова адміністративна одиниця була більш потужною та 

спроможною. 

Зокрема, об'єднання територіальних громад та їхнє активне 

співробітництво дозволяє не тільки економити ресурси, а й підвищує 

ефективність їх використання. Тож, процес об'єднання і є ефективним 

інструментом місцевого економічного розвитку завдяки якому, можливо, 

упорядкувати планування територій та сумісно розвивати соціальну й 

економічну сфери. 

Наразі процес об'єднання та співробітництва територіальних громад 

триває та демонструє позитивні результати. Тому, на даному етапі вкрай 

важливо оперативно виявляти й аналізувати помилки, які виникають під час 

об'єднання. Слід зауважити, що проблеми, які виникають під час об'єднання 

необхідно не тільки виявляти, а й враховувати та робити все можливе для 

їхнього уникнення. 

Отже, спільною роботою, мотивацією та зусиллями можливо ефективно 

використовувати земельні, природні та фінансові ресурси. А також, завдяки 

об'єднанню та співробітництву, можливо, зменшити кількість дотаційних 

територіальних громад, що в свою чергу підвищить економічне становище 

територій та держави загалом. 

Центральний уряд повинен бути зацікавлений в тому, щоб в нашій країні 

існувало ефективне місцеве самоврядування, яке має бути однією із 

фундаментальних цілей спрямованих на задоволення потреб населення. Щоб 

найкращим чином задовольнити очікування місцевого населення, діяльність 

місцевої влади повинна бути ефективною, результативною та не 

корумпованою. 

Враховуючи позитивний зарубіжний та історичний вітчизняний досвід, 

спроможність місцевого самоврядування всіх територіальних громад України 

може бути забезпечена лише через наділення їх достатньою базою у 

фінансовому, інфраструктурному та кадровому аспектах [5,С. 42-47]. 

Досягнення мети стимулювання ефективності функціонування органів 

місцевого самоврядування можливе лише в разі втілення комплексних 

заходів спрямованих на покращення умов управління та функціонування. 
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Першочергово необхідна зміна культури функціонування органів місцевого 

самоврядування. Місцеві органи влади повинні бути спрямовані на культуру 

досягнення результатів, проте це вимагає деяких організаційних змін. 

Для того, щоб модернізувати сучасну українську систему місцевого 

самоврядування та підвищити спроможність територій необхідно залучати 

інвестиційні та інноваційні ресурси. Одним із швидких способів розвитку 

регіонів є модернізація нинішньої системи вільних економічних зон. 

Особливо це стосується фінансово слабких та дотаційних територій України. 

Саме ці території є пріоритетні для залучення, як українських так і 

закордонних інвестиційних, інноваційних та технологічних ресурсів. 

Наразі в нашій країні на шляху із залученням закордонних інвестицій 

існує багато проблем, починаючи від інституційного середовища, 

завершуючи законодавчою базою. Тому, завдання центрального уряду має 

полягати у створенні сприятливого інвестиційного клімату, який швидкими 

темпами може сприяти росту економіки регіонів та держави загалом. Проте, 

це потребує з боку держави відповідних законодавчих та організаційних змін. 

Закордонний досвід вказує, що розвиток багатьох країн, 

характеризується значною територіальною неоднорідністю та відмінністю в 

інтенсивності господарської діяльності. З практики більшості країн, котрі 

розвиваються ключовим елементом із залучення іноземного капіталу є саме 

території з преференційним інвестиційним режимом. 

Саме тому, рекомендується скористатися досвідом розвинених країн та 

модернізувати нинішню українську систему вільних економічних зон на 

окремих локальних територіях, тобто на тих територіях в яких фінансові 

показники на досить низькому рівні. 

Особливістю цих зон є те, що їхнє формування базується переважно на 

залученні іноземних інвестицій, а діяльність здійснюється на преференційних 

умовах типу пільгового оподаткування. Значною мірою ефективність 

функціонування вільних економічних зон залежить від погодження інтересів 

інвесторів, держави та територій. Для інвесторів важливий прибуток, для 

держави - надходження коштів у бюджет країни, для територіальних громад - 

нові робочі місця, регіональний розвиток та надходження фінансових 

ресурсів у місцеві бюджети. Без врахування вище перелічених інтересів 

існування вільних економічних зон є проблематичним. 

Для того, щоб залучити іноземних інвесторів першочергово необхідне 

визначення пріоритетних територій країни, тобто найбільш депресивних 

територій в яких значними темпами спадає місцева економіка. А також, слід 

проаналізувати наявність інфраструктури, системи оподаткування, 

підготовка кадрів тощо. 

Кожна країна, метою якої є розвиток економіки, намагається залучити на 

свої території закордонних інвесторів, заохочуючи їх відповідними 

фінансовими механізмами. Власне вільні економічні зони і є одним із таких 

механізмів, стратегічне завдання яких полягає, як у залученні інвестицій та 

інновацій, так і в створенні нових робочих місць, модернізації виробництва, 
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активізації підприємницької діяльності, стимулюванні регіонального 

розвитку, впровадженні нових ефективних технологій тощо. 

Зокрема, вільні економічні зони можна вважати інструментом 

регіональної політики. Прискорений регіональний розвиток є головним 

завданням багатьох країн (з використанням їхніх власних ресурсів будь-то 

сировинних, природних або трудових) у яких спостерігаються депресивні 

регіони. Вільні економічні зони повинні створюватись у тих регіонах країни, 

де без додаткових фінансових пільг закордонним компаніям не вигідно 

вкладати свої інвестиції. Під вільними економічними зонами необхідно 

розуміти виділення частини території або регіону, яка має повну свободу у 

сфері господарських питань, з пільговими умовами діяльності. Це має 

стосуватися, як місцевих українських, так і закордонних компаній. 

Наразі в Україні створені вільні економічні зони не відіграють важливої 

ролі із залучення закордонних інвестицій. Від початку їхнього 

функціонування до них було залучено вкрай мало закордонних інвестицій. 

Це обумовлюється тим, що наразі існує непрозорий процес із надання пільг, 

відсутність чіткого механізму та брак державного контролю. Як результат, 

реалізація можливостей вільних економічних зон в Україні не набула 

належного застосування. 

Для вирішення цієї проблеми необхідна нова концепція вільних 

економічних зон, яка б спиралася на низку засад:  

- залучення інвестицій в пріоритетні галузі (слаборозвинені промислові 

регіони, наукову та дослідну діяльність); 

- завершення процесу децентралізації влади, яка забезпечить передачу 

повноважень від держави на рівень місцевих органів влади; 

- удосконалення чинної нормативно-правової бази щодо гнучкої 

диференційованої системи з надання пільг, як для українських, так і для 

закордонних інвесторів; 

- розроблення державних гарантій для інвесторів. 

Отже, для того, щоб територіальні громади мали достатні фінансові 

ресурси, а  також з метою подолання відставання розвитку українських 

територій необхідно створити всі необхідні умови для залучення, як 

українських так і закордонних інвестиційних, інноваційних та технологічних 

ресурсів. 

Підтримка центрального уряду є основним елементом для розвитку 

територій та залучення інвестицій. Тому, завдання держави має полягати в 

тому, щоб створити всі необхідні умови та гарантії для залучення 

українського та іноземного капіталу. Адже, головна ідея вільних 

економічних зон полягає в тому, щоб розвинути фінансово слабкі території. 

Тому, залучення до депресивних територій інвестиційних та інноваційних 

ресурсів сприятиме їхньому швидкому економічному розвитку. 

На сьогодні в сфері місцевого самоврядування є актуальними 

дослідження комунікаційних процесів взаємодії місцевої влади із 

громадськістю, оскільки в сучасних умовах комунікація є важливим 
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чинником суспільних відносин, а також важливим елементом громадського 

контролю [1]. 

За останні роки в Україні завдяки втіленим реформам відбуваються 

суттєві зміни у відносинах місцевої влади з громадськістю. Органи місцевої 

влади виступають, як адміністративні структури, котрі надають публічні 

послуги місцевому населенню. Тому, нинішня система комунікації повинна 

полягати у вдосконаленні концепції управління суспільною інформацією й 

забезпечення ефективної взаємодії з населення. Адже, саме інформація й 

координована комунікація виступають основою процесу надання послуг 

громадянам. 

Варто зазначити, що саме використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій може забезпечити ефективну взаємодію між 

місцевою владою і громадськістю. А також, комунікація є важливим 

елементом в прийнятті та реалізації важливих для територіальних громад 

рішень. Адже, Конституційне право громадян на публічну інформацію має 

реалізовуватися повною мірою, особливо на рівні місцевих органів влади. 

Тому, що саме місцева влада надає соціальні послуги місцевому населенню, 

так як вона є найбільш наближеною гілкою влади до громадян. Саме тому, до 

функцій органів місцевого самоврядування мають входити контроль якості з 

наданих публічних послуг. 

На сьогодні місцеві органи влади потребують подальшого розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій. Тому, що саме комунікація є 

інструментом вдосконалення відносин місцевих органів влади із 

громадськістю, а також завдяки якому підвищується ефективність 

самоорганізації населення в системі трансформаційних процесів державного 

управління. Тож, завдання органів місцевого самоврядування має полягати у 

роз’яснені населенню про методи залучення громадян до процесу управління 

територіальною громадою. Зокрема, з боку місцевої влади необхідно надати 

мешканцям територіальних громад всі необхідні інструменти. 

Органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати підзвітність 

основних показників населенню, а також мати термін часу для розгляду 

проектів та стратегій. Відкритий доступ до публічної інформації дозволить 

встановити довіру між місцевою владою та громадянами, а також послідовно 

виконувати заздалегідь визначені цілі. 

У відкритому доступі для громадян має бути інформація про діяльність 

органів місцевої влади, посадових осіб, бюджетні показники та стратегічні 

цілі разом з очікуваними. Усі вищезазначені показники мають бути у 

відкритому доступі для громадян та опубліковані на офіційному веб-сайті 

муніципалітету, доступні на мобільних пристроях і додатках у режимі он-

лайн, а також розміщені в інформаційному бюлетені органів місцевого 

самоврядування. Проведення он-лайн голосування (визначення пріоритетних 

проектів, стратегії, обрання депутатів) дозволить економити місцеві ресурси, 

час населення, спростить процедуру голосування громадян з особливими 

потребами, а також це буде виступати дієвим інструментом під час 
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карантинних заходів тощо. Слід зазначити, що дуже важливо аби публічна 

інформація була не тільки доступною, а й зрозумілою для кожного 

громадянина. Таким чином, кожен громадянин буде мати змогу 

контролювати діяльність місцевої влади й слідкувати за рівнем досягнення 

заздалегідь встановлених цілей. 

Завдяки відкритому доступу до публічної інформації підвищиться 

прозорість діяльності органів місцевої влади, зменшиться корупція на місцях, 

зросте довіра населення до місцевої влади, а також це буде дієвим 

інструментом державного контролю. А також, важливо аби кожна 

територіальна громада мала свою стратегію, яка повинна бути введена в дію. 

Заплановані заходи з реалізації стратегій повинні відображатися в 

запланованій діяльності муніципалітету. 

Слід зазначити, що важливу роль відіграє не тільки досвідченість а й 

відповідальність керівників місцевих установ у стратегічному плануванні та 

управлінні. Тому, що спосіб, яким керує голова місцевого органу, багато в 

чому залежить від поставлених ним цілей. Саме керівник повинен мати своє 

бачення майбутнього керованої установи, проте, це бачення має бути 

вбудовано в потреби суспільства. Керівник повинен враховувати специфіку 

території, якою він керує, а також визначати пріоритетні напрями розвитку.  

Голова місцевої установи та його організаційні підрозділи повинні планувати 

й управляти стратегічно, а також нести відповідальність за свою діяльність 

перед громадянами та державою. Тож, необхідно заздалегідь встановлювати 

цілі, котрі вбудовані в потреби суспільства, а також необхідно максимально 

залучати місцеве населення у визначенні пріоритетних стратегій. 

Варто зазначити, що територіальним громадам необхідно розробляти й 

реалізовувати комунальну та інфраструктурну стратегії. Адже, саме 

наявність розвиненої інфраструктури і є основним елементом для залучення 

іноземного капіталу. Згуртованістю цих стратегій повинна опікуватися 

місцева влада. Цілі та рівень їхнього досягнення також повинні бути у 

відкритому доступі на офіційному веб-сайті муніципалітету. 

Щоб уникнути виникнення можливих суперечностей між стратегічними 

цілями, планування має бути погоджено. Координоване встановлення цілей 

та нагляд за їхнім виконанням є основним елементом системи управління. 

Керівники органів місцевого самоврядування повинні полягати у 

підпорядкуванні окремих організаційних підрозділів, котрі виконують 

завдання самоврядування. Тому роль керівників вкрай важлива, щоб процеси 

планування (встановлення цілей) координувалися й у такий спосіб 

забезпечували організаційні підрозділи необхідними інструментами. 

Визначальна роль населення полягає в тому, аби мешканці територіальних 

громад брали активну участь у прийнятті важливих для громад рішень й 

цілей, а також громадяни повинні модерувати цей процес.  

Зокрема, важливим елементом контролю має виступати саме якість 

наданих місцевою владою для громадян публічних послуг. Адже, місцеві 

органи влади здійснюють завдання від імені держави, тому ці завдання 
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повинні підлягати оцінці. Саме вимірювання якості наданих публічних 

послуг і буде визначальним кроком до процесу планування, який означає, що 

цілі місцевих органів влади повинні поєднуватися з цілями центрального 

уряду. Тож, послуги, які надаються громадянам повинні підлягати оцінці, а 

діяльність місцевої влади повинна бути ефективною. Основна увага 

законодавця має полягати в тому, щоб оцінити цю ефективність. Оцінка 

якості має стосуватися обов'язкових державних послуг, які надаються 

органами місцевого самоврядування громадянам. 

Щоб, мати можливість вимірювати ефективність діяльності органів 

місцевого самоврядування, необхідно встановити єдині методи щодо 

вимірювання якості державних послуг, які надаються населенню кожним 

органом влади. Проте, стандартизація державних послуг та застосування 

єдиної методології щодо вимірювання якості наданих послуг потребують 

створення відповідних організаційних та правових норм на національному 

рівні. Зокрема, створення такої системи вказує на необхідність стандартизації 

основних державних послуг, які надаються громадянам та визначення 

ключових показників для їхнього вимірювання. 

Стандартизація державних послуг повинна призвести до встановлення 

мінімальних стандартів обов'язкового характеру. Основою для створення цих 

стандартів мають бути критерії вартості та якості публічних послуг. 

Водночас важливо правильно визначити показники ефективності та особливо 

доступності публічних послуг, які надаються населенню. Ці показники мають 

бути невід'ємним елементом Національної системи моніторингу з надання 

державних послуг. 

Варто зауважити, що чітке розмежування повноважень та визначення 

мінімальної фінансової забезпеченості для органів місцевого самоврядування 

дозволить уникнути багатьох конфліктів й якісно вирішувати питання 

місцевого значення. Проте, органи місцевого самоврядування повинні нести 

значну відповідальність за свою діяльність, а також відповідати за її 

ефективність перед громадянами та центральним урядом. 

Особливо актуальним питанням в контексті фінансової децентралізації є 

високий ризик неефективного використання фінансових ресурсів місцевих 

бюджетів та недосконала система контролю за внутрішньою діяльність 

місцевих органів влади. 

Нинішній етап місцевого самоврядування свідчить про те, що в багатьох 

об’єднаних територіальних громадах відсутній фінансовий орган, основною 

функцією якого є організація та координація бюджетного процесу. Органи 

місцевого самоврядування, які прагнуть розвивати свої території та бути 

незалежними мають бути зацікавленні у створенні окремого фінансового 

органу (відокремленого як юридична одиниця). Адже, даний орган має 

більший перелік повноважень, щодо ефективного та цільового використання 

бюджетних ресурсів, й завдання якого полягає у здійсненні внутрішнього 

аудиту. Під час створення фінансового органу основною умовою має бути те, 

що керівники, котрі будуть очолювати цей орган мають бути 
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висококваліфіковані, адже на їхні плечі лягає значна відповідальність щодо 

ефективного фінансового менеджменту. 

На сьогодні в багатьох об’єднаних територіальних громад 

застосовуються відповідні процедури, які можна вважати елементами 

внутрішнього контролю.  Але проблема полягає в тому, що більшість органів 

місцевого самоврядування не мають комплексного та систематичного 

підходу щодо внутрішнього контролю. Тому виникає необхідність в його 

подальшому вдосконаленні шляхом розробки та впровадження відповідних 

документів, що врегульовують управлінські процеси на рівні місцевої влади. 

Слід зазначити, що цей процес дуже складаний, тому він потребує значної 

підтримки з боку центрального уряду.  

Для того, щоб збільшити фінансову спроможність об’єднаних 

територіальних громад автор розробив оригінальну концепцію, метою якої 

удосконалення місцевого самоврядування та прискорення завершення 

процесу фінансової децентралізації. Запропонована комплексна концепція 

щодо економічного розвитку територій, можливо, зробить вирішальний 

внесок у ліквідацію нинішніх дотаційних територій країни. 

Концепція «Сотні об’єднаних територіальних громад – єдина країна», 

метою якої є створення економічно розвинених об’єднаних територіальних 

громад. Дана модель орієнтована аби дотаційні об’єднані територіальні 

громади мали змогу активно розвивати підприємництво на своїх територіях, 

шляхом створення привабливих податкових умов. Адже, наскільки будуть 

розвинені територіальні громади, настільки буде сильна з економічної точки 

зору наша держава. 

Дана концепція сформована таким чином, щоб створити ефективні та 

дієві програми пільгового оподаткування на тих територіях, які досі 

залишаються дотаційними та в яких відсутні привабливі умови для ведення 

бізнесу. 

Для даної концепції першочергово необхідно розробити програму 

пільгового оподаткування, яка має стосуватися нових, як закордонних так і 

українських підприємств. Ставка податків безпосередньо повинна залежати 

від виду господарської діяльності. Тобто, мета даної програми полягає в 

тому, аби дотаційні об’єднані територіальні громади на свій розсуд 

знижували місцеві податкові ставки в залежності від виду господарської 

діяльності або навіть взагалі на деякий час звільняли підприємства від сплати 

податків. Звичайно ж, все це потребує з боку центрального уряду багатьох 

організаційних та законодавчих змін. 

Слід зазначити, що вкрай важливою є координація та сумісна співпраця 

під час втілення масштабних проектів (будь то будівництво великих 

підприємств або важливих стратегічних інфраструктурних споруд), котрі 

займають територію декількох об’єднаних територіальних громад. Для 

ефективного підприємницького та економічного розвитку необхідна 

співпраця, яка повинна полягати у взаємовигідній допомозі з боку кожної 

об’єднаної територіальної громади. Тобто, кожна об’єднана територіальна 
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громада, яких пов’язує спільний взаємовигідний проект повинні діяти та 

співпрацювати комплексно, координуючи один одного. А також, при 

необхідності робити певні винятки у вигляді поступок тощо.  

Водночас, центральний уряд повинен розробити державну програму 

стимулювання розвитку приватного підприємництва на слаборозвинених 

територіях країни. До цієї державної програми необхідно залучати ті 

об’єднані територіальні громади, в яких фінансові показники на досить 

низькому рівні, тобто найбільш дотаційні території. 

Об’єднані територіальні громади повинні надавати запит до центральної 

влади щодо внесення їхніх територій до державної програми стимулювання 

розвитку приватного підприємництва на пільгових податкових умовах. 

Натомість, завдання уряду має полягати у тому, щоб розрахувати доцільність 

запуску програми на цих територіях виходячи з їхніх основних фінансових 

показників. Якщо доцільність виправдана, центральний уряд включає 

відповідну територію до державної програми та надає всі привілеї у вигляді 

зниження податкових ставок або навіть взагалі на визначений термін 

прибирає їх. Тобто, уряд на заздалегідь визначений період створює відповідні 

пільгові умови або безподаткові території, метою яких є запуск 

підприємницької діяльності та розвиток інфраструктури в об’єднаних 

територіальних громадах. Зокрема, дана програма стосується тих податків, 

які безпосередньо спрямовуються до державного бюджету. 

Звісно ж, державна програма буде діяти лише на найбільш економічно 

нерозвинених територіях та у певний проміжок часу, або поки ці території не 

вийдуть на самодостатній фінансовий рівень. Тобто, найбільш дотаційні 

об’єднані територіальні громади будуть мати змогу користуватися всіма 

важелями для економічного розвитку територій до тих пір, поки вони не 

вийдуть на відповідний рівень. Після того, як об’єднані територіальні 

громади досягнуть самодостатнього фінансового рівня, центральний уряд 

виключає ці території із даної програми. 

На думку автора, дана державна програма є досить ефективною з тієї 

точки зору, що якщо навіть певній території надати фінансові ресурси, то 

зрозуміло що сплата податків значно знизить їхню початкову суму.  

Зокрема, вищезазначена концепція унеможливлює існування дотаційних 

об’єднаних територіальних громад шляхом стимулювання розвитку 

приватного підприємництва. А також, запропонована концепція буде 

рушійним елементом з реалізації важливих стратегічних інфраструктурних 

проектів. 

Слід зазначити, що координація та співпраця між об’єднаними 

територіальними громадами та центральною владою будуть вирішальними 

елементами в прийнятті та реалізації важливих стратегічних рішень. Адже 

місцева влада має значні важелі, які необхідні для розвитку підприємництва 

та територій, зокрема. З точки зору держави, уряд також буде приймати 

участь у економічному розвитку територій, проте це вимагає певних 

поступок. Адже, в результаті економічний розвиток депресивних територій, 
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котрі будуть реалізовуватися відокремленим державним проектом, призведе 

до економічного зростання держави загалом. 

Ефективність функціонування даної концепції значно залежить від 

погодження інтересів підприємств, об’єднаних територіальних громад та 

центрального уряду. Адже, важливою умовою для розвитку приватного 

підприємництва є саме наявність привабливих умов для ведення бізнесу. 

Висновки. Економічний розвиток територій та ефективне місцеве 

самоврядування можливе лише в разі вживання комплексних заходів. 

Першочергово це стосується нормативно-правових змін з боку центрального 

уряду, оскільки органи місцевого самоврядування мають законні обмеження 

в обсягах і формах своєї діяльності. 

Залучення до депресивних територій інвестицій дозволить прискорити 

регіональний розвиток, тому необхідно створити відповідний інвестиційний 

клімат та розробити державні гарантії для інвесторів. Слід зазначити, що 

залучення до українських територій інвестицій дозволить впровадити нові 

технології, модернізувати інфраструктуру, активізувати підприємницьку 

діяльність тощо. 
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ФАКТОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В УКРАИНЕ 

Аннотация. Статья посвящена анализу международных стандартов 

учета этнического фактора при реализации территориальной реформы. 

Обозначены особенности этнотерриториального устройства Украины в 

контексте административно-территориальной реформы 2015-2020 гг. В 

статье подробно анализируются требования Декларации прав лиц, 

принадлежащих к национальным, этническим, религиозным или языковым 

меньшинствам, которые имеют решающее значение для территориальной 

реформы. Рассматривается Декларация прав коренных народов, в которой 

рассматриваются коллективные права, включая право на самоопределение, 

права на земли, территории и ресурсы, а также культурные права. 

Рассмотрены подходы, нацеленные на этнотерриториальные аспекты 

(заявленные в Гаагских рекомендациях по правам национальных меньшинств 

на образование и в рекомендациях Осло по языковым правам национальных 

меньшинств).  Среди международных документов, имеющих обязательства 

для Украины, - Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, 

Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств и 

Европейская хартия местного самоуправления. Некоторые международные 

договоры Украины с соседними государствами были проанализированы с 

точки зрения сохранения самобытности соответствующих этнических групп, 

в том числе касающиеся сохранения пропорционального состава населения 

на территориях проживания лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам. 

Ключевые слова: национальные меньшинства, межэтнические 

отношения, международные стандарты, административно-территориальная 
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TERRITORIAL TRANSFORMATIONS 

Abstract. The article is devoted to the analysis of international accounting 

standards of the ethnic factor in the implementation of territorial reform. The features of 

the ethno-territorial structure of Ukraine in the context of the administrative-territorial 

reform in 2015-2020 are outlined. The article analyzes in detail the requirements of the 

Declaration of the Rights of Persons Belonging to National, Ethnic, Religious or 

Linguistic Minorities that are decisive for territorial reform. The Declaration on the 

Rights of Indigenous Peoples, which deals with collective rights, including the right to 

self-determination, rights to lands, territories and resources, and cultural rights is 

considered. The approaches aimed at ethno-territorial aspects (declared in The Hague 

recommendations on the rights of national minorities in education and The Oslo 

recommendations on the linguistic rights of national minorities) are examined. Among 

the international documents having obligations for Ukraine are the Framework 

Convention for the Protection of National Minorities, the European Charter for 

Regional and Minority Languages and the European Charter on Local Self-

Government. Some international treaties of Ukraine with neighboring states have been 

analyzed in terms of preserving the identity of the respective ethnic groups, including 

those concerning the preservation of the proportional composition of the population in 

the areas where persons belonging to national minorities live. 

Keywords: national minorities, interethnic relations, international standards, 

administrative and territorial reform, voluntary association of territorial community, 

ethno-national policy. 

Постановка проблеми. Начиная с 2015 г., в Украине последовательно 

реализуется реформа территориальных основ публичной власти. В период 

2015-2019 гг. она проходила в формате т.н. добровольного объединения 

низового звена территориального деления – территориальных громад. В 

июне 2020 г. произошло окончательное объединение территориальных 

громад уже по решению правительства Украины. По результатам 

объединения на базе почти 12.000 территориальных громад в Украине было 

сформировано 1469 новых громад. Кроме этого, в июле 2020 г. произошло 

реформирование  также  и  срединного  звена территориального деления – 
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районов. Вместо 490 административных районов были создан 136 новых. 

Однако проведение территориальных преобразований сталкивается с 

рядом проблем в местах компактного проживания национальных 

меньшинств, что является следствием опасения этнических групп 

уменьшения уровня обеспечения своих этнонациональных прав в результате 

реформирования. Вследствие указанного, процессы добровольного 

объединения территориальных громад были замедлены в местах компактного 

проживания венгров (59 громад), румын (40 громад), молдаван (51 громада), 

болгар (47 громад), гагаузов (5 громад), поляков (2 громады), албанцев          

(1 громада), а также в громадах с высоким уровнем полиэтничности (около 

900 громад). К последим относятся также те громады, где компактно 

проживают один из коренных народов Украины – крымские татары. При 

этом наиболее полиэтничными регионами Украины являются Закарпатская, 

Черновицкая и Одесская области (рис. 1-3). 

Принудительное объединение территориальных громад, а также 

образование новых районов в местах компактного проживания национальных 

меньшинств по решению правительства Украины также вызвало ряд 

недоразумений, хотя эффективность указанных решений пока трудно оценить. 

Можно констатировать, что механизмы осуществления 

территориальных преобразований в местах компактного проживания 

национальных меньшинств в Украине фактически не отработаны. В связи с 

этим не случайно, что резолюция ПАСЕ № 2145 от 25 января 2017 г. [1] о 

функционировании демократических институтов в Украине отметила, что 

процесс децентрализации является важным для стабильности и укрепления 

демократии в Украине в целом, а также учитывая этнический состав 

регионов. Согласно четвертому выводу Консультативного комитета 

Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств в 

Украине, Консультативный комитет призывает украинские власти 

обеспечить, чтобы при изменении административных границ были бы 

гарантированы права национальных меньшинств [2]. 

 

 
 

    
   Украинцы 

       венгры 

       румыны 

Рис. 1. Распределение этнических 

групп в Черновицкой области 

Рис. 2. Распределение этнических 

групп в Закарпатской области 



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

119 

 

 

       

украинцы 

       

русские 

       

гагаузы 

       

молдоване 

       

албанцы 

       

болгары 

 

Рис. 3. Распределение этнических групп в южных районах Одесской 

области 

Цель статьи. Определение международной правовой основы 

относительно учета этнического фактора при осуществлении 

территориальных преобразований в Украине. 

Изложение основного материала. В соответствии с Конституцией 

Украины действующие международные договоры, согласие на 

обязательность которых принято Верховным Советом Украины, являются 

частью национального законодательства Украины. В связи с указанным, 

международные нормы относительно учета этнического фактора при 

осуществлении территориальных преобразований имеют большое значение. 

В основу международных стандартов по защите прав национальных 

меньшинств положен Международный пакт о гражданских и политических 

правах [3], согласно которому в тех странах, где существуют этнические и 

языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не 

может быть отказано в праве совместно с другими членами той же группы 

пользоваться своей культурой, а также пользоваться родным языком. Данный 

документ признает права национальных меньшинств как часть общих прав 

человека, что и вызвало необходимость разработки специального документа 

о признании особых прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам. 

В результате длительных исследований и согласований, Резолюцией 

47/135 Генеральной Ассамблеи ООН от 18.12.1992 была утверждена 

Декларация правах лиц, принадлежащих к национальным, этническим, 

религиозным или языковым меньшинствам (далее – Декларация меньшинств) 

[4]. И хотя она не является юридически обязывающим документом, тем не 

менее,  его   положения   были   положены  в   основу  всех    последующих  
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международных стандартов по защите прав национальных меньшинств [5, с. 16]. 

В этом базовом документе за лицами, принадлежащими к таким 

меньшинствам, признаются конкретные права на: родину (статья 1); 

пользование родным языком как в частной жизни, так и публично; 

исповедование своей религии и отправления религиозных обрядов (ч.1 

статьи 2); участие в принятии решений как на местном, так и на 

государственном уровне по вопросам, касающихся их национальной жизни 

(ч.3 статьи 2); создание собственных организаций; поддержку свободных 

контактов с членами своей группы как в пределах своей страны, так и за 

рубежом (ч.4 статьи 2); равенство перед законом (ч.1 статьи 4); защита от 

дискриминации (ч.1 статьи 3); свободное развитие культуры, языка, религии, 

традиций, обычаев (ч.2 статьи 4); изучение родного языка или обучения на 

родном языке (ч.4 статьи 4); участие в экономической и социальной жизни 

своей страны (ч.5 статьи 4). 

В Декларации меньшинств, закреплен ряд основных обстоятельств, 

которые могут иметь значение в процессе осуществления прав национальных 

меньшинств. В частности, лица, компактно проживающих на любой части 

территории государства, в отличие от лиц, проживающих дисперсно, могут 

рассчитывать на больший объем прав. Также лица, проживающие на 

территории государства изначально, т.е. являясь коренным народом, могут 

рассчитывать на более широкие права по сравнению с теми лицами, которые 

прибыли в результате миграции. 

Декларация меньшинств исходит из того, что права национальных 

меньшинств, отличаются от прав народов на самоопределение, ведь первые – 

это индивидуальные права даже при том, что в большинстве случаев эти 

права могут осуществляться лицами только совместно с другими; во втором 

случае – это коллективное право [6]. Хотя право народов на самоопределение 

четко предусматривается международным правом, в том числе в 

Международном пакте по правам человека, оно не применяется к лицам, 

принадлежащим к меньшинствам. Однако обязанность государства 

сохранять самобытность меньшинств и обеспечивать их эффективное 

участие может осуществляться путем предоставления автономии в языковых 

или более широких культурных вопросах. 

Обратим, прежде всего, внимание на те положения Декларации 

меньшинств, которые важны для процессов подготовки, рассмотрения и 

принятия решений по территориальному реформированию. 

Согласно п. 1.1. Декларации меньшинств, государства должны охранять 

на соответствующих территориях существование и самобытность 

национальных или этнических, культурных, религиозных и языковых 

меньшинств и поощрять создание условий для развития этой самобытности. 

Таким образом, защита национальных меньшинств базируется на четырех 

требованиях: защита существования, неисключенность, недискриминация и 

неассимиляция. Примечательно использования в Декларации меньшинств 

термина «самобытность», что отражает четкую тенденцию к защите и 
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поощрении культурного разнообразия. Защита самобытности групп 

меньшинств требует не только терпимости, но и позитивного отношения 

государства и общества в целом к принципу культурного плюрализма. Для 

обеспечения самобытности нужно не только признавать, но и уважать 

отличительные особенности и вклад меньшинств в жизнь общества в целом. 

Защита самобытности означает, что государство должно воздерживаться от 

проведения политики, целью или следствием которой является ассимиляция 

меньшинств в рамках доминирующей культуры. В связи с этим решающее 

значение имеет политика в сфере языка и образования. Лишение меньшинств 

возможности изучать родной язык или исключение из процесса образования 

меньшинств элемента передачи накопленных ими знаний об их собственной 

культуре, истории, традиции и языка, представляют собой нарушение 

принципа защиты самобытности меньшинств. 

В соответствии с п. 2.3. Декларации меньшинств лица, принадлежащие к 

меньшинствам, имеют право активно участвовать в принятии решений на 

национальном и, где это необходимо, региональном уровне, касающихся 

меньшинства, к которому они принадлежат, или тех регионов, в которых они 

проживают. Поскольку такие решения имеют особое влияние на 

национальные меньшинства, упор на активное участие предусматривает их 

право на участие в процессе принятия решений уже на начальных его 

стадиях, ведь эффективность их участия только на завершающих стадиях 

является низкой, когда достижение компромисса является уже 

маловероятным. Меньшинства должны участвовать на местном, 

национальном и международном уровнях в процессе разработки и принятии 

решений, а также контроля за их реализацией. 

Активное участие предполагает наличие каналов для консультирования 

меньшинств и правительств. Этот принцип может служить средством 

решения споров и сохранения разнообразия в качестве одного из условий 

динамической стабильности общества. Необходимо, чтобы меньшинства, как 

минимум, имели право на то, чтобы их мнения были услышаны и приняты во 

внимание до принятия решений, затрагивающих их интересы. Разнообразие 

групп меньшинств с точки зрения их состава, потребностей и стремлений 

требует в каждом конкретном случае определение и применение наиболее 

эффективных мер с целью создания условий для их активного участия. В 

частности, должны учитываться следующие факторы: проживают лица, 

принадлежащие к соответствующему меньшинству дисперсно или 

компактно; принадлежит соответствующая меньшинство к категории малых 

или больших меньшинств, а также к категории «старых» или «новых» 

меньшинств. 

Активное участие требует представленности в законодательных, 

исполнительных и консультативных органах, а также в различных сферах 

публичного управления. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют 

право на свободу собраний и создание своих ассоциаций, что содействует 

максимально возможном учету их интересов и ценностей в процессе 
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принятия решений на национальном и региональном уровнях. Они не только 

имеют право на создание и использование этнических, культурных и 

религиозных ассоциаций и обществ, но и право создавать политические 

партии, если в этом есть необходимость.  

Отметим, децентрализация власти на основе принципа субсидиарности 

только повышает шансы меньшинств на участие в процессе принятия 

решений по вопросам, касающимся их самих и всего общества, в котором 

они живут. Кроме того, в рамках соответствующих институциональных 

структур должны быть созданы совещательные или консультативные органы 

по проблемам меньшинств. Такие органы должны иметь политический вес и 

активно привлекаться к консультированию по вопросам, затрагивающим 

меньшинства. 

Меньшинства также, согласно Декларации меньшинств, имеют право 

устанавливать и поддерживать без какой-либо дискриминации свободные и 

мирные трансграничные контакты с гражданами других государств, с 

которыми они связаны национальными, этническими, религиозными или 

языковыми отношениями. Право на поддержку трансграничных контактов 

является важным элементом, предусмотренным Декларацией меньшинств и 

способствует устранению ряда негативных проявлений по результатам 

разделения этнических групп границами государств. Однако такие контакты 

должны быть не только «свободными», но и «мирными». 

Согласно пункту 3.1. Декларации меньшинств лица, принадлежащие к 

меньшинствам, могут осуществлять свои права, как индивидуально, так и 

совместно с другими членами своей группы без какой-либо дискриминации. 

Этот принцип имеет особое значение, поскольку правительства часто 

достаточно толерантно относятся к лицам другого национального или 

этнического происхождения до тех пор, пока они не начинают отстаивать 

свое право на самобытность, язык и традиции. Во многих случаях 

дискриминация или преследование начинаются именно после заявлений о 

своих правах в качестве лиц, принадлежащих к определенной группе. Таким 

образом, лица, принадлежащие к меньшинствам, не должны подвергаться 

дискриминации на основании того, что они демонстрируют самобытность 

своей группы. 

Статья 4.1 требует, чтобы государства принимали при необходимости 

меры для обеспечения лицам, принадлежащим к меньшинствам, в полной 

мере и эффективно осуществлять все свои права человека и основные 

свободы, без какой-либо дискриминации и на основе полного равенства 

перед законом. Хотя, согласно международному праву, на государство 

возложено общее обязательство обеспечивать, чтобы все члены общества 

могли осуществлять свои права человека, тем не менее, государства должны 

уделять особое внимание осуществлению прав человека лицами, 

принадлежащими к меньшинствам по той причине, что они сталкиваются с 

особыми проблемами. Меньшинства находятся в более уязвимом положении 

и в прошлом довольно часто подвергались дискриминации. Для обеспечения 
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фактического равенства в некоторых обстоятельствах может понадобиться, 

чтобы государство принимало временные меры в контексте позитивной 

дискриминации, как это предусмотрено в статье 2.2 Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации [7], положение 

которой могут быть применены также к национальным меньшинствам. 

Согласно п. 4.2. Декларации меньшинств государства должны 

принимать меры для создания благоприятных условий, позволяющих лицам, 

принадлежащим к меньшинствам, выражать свои особенности и развивать 

свою культуру, язык, религию, традиции и обычаи. Этот пункт требует не 

просто терпеливого отношения к проявлениям различных культур в рамках 

государства. Создание соответствующих благоприятных условий требует 

принятия активных мер со стороны государства. Осуществление таких мер 

может потребовать от государства привлечения соответствующих 

экономических ресурсов – так же, как государство выделяет средства на цели 

развития культуры и языка большинства населения, оно должно также 

выделять ресурсы для осуществления аналогичной деятельности и в 

интересах меньшинств. 

Немаловажным является пункт 4.3 Декларации меньшинств, согласно 

которому государства должны принимать соответствующие меры для того, 

чтобы там, где это возможно, лица, принадлежащие к меньшинствам, имели 

надлежащие возможности для изучения своего родного языка или обучения 

на родном языке. Это является следствием того, что язык является одним из 

наиболее важных признаков самобытности группы. Для соответствующих 

мероприятий особое значение приобретает размер группы и характер ее 

расселения на территории страны: компактный или дисперсный. Кроме того, 

важно и то, есть ли соответствующая группа укоренившейся меньшинством 

или меньшинством, состоящий из недавних эмигрантов. В тех случаях, когда 

языком меньшинства является территориальная язык, на котором 

традиционно говорят и которую используют многие группы, населяющие 

соответствующий регион страны, государства должны максимально в 

пределах имеющихся ресурсов обеспечивать сохранение такой языковой 

самобытности. Поскольку лица, принадлежащие к меньшинствам, как и лица, 

принадлежащие к большинству населения, обязаны интегрироваться в 

общество на общенациональном уровне, им также необходимо изучать 

официальный или государственный язык. В тех случаях, когда в стране 

существует большое языковое меньшинство, его язык также может получить 

статус официального языка государства. 

Чрезвычайно важным в контексте территориальных преобразований в 

Украине является статья 5.1, согласно которой национальная политика и 

программы должны планироваться и осуществляться при должном учете 

законных интересов лиц, принадлежащих к меньшинствам. Указанные 

интересы не касаются только чисто экономических аспектов - 

территориальное планирование и территориальное развитие, политика в 

сфере образования, здравоохранения, обеспечения жильем и т.д. также 
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принадлежит к числу тех многочисленных аспектов социальной жизни, 

требуют учета интересов меньшинств. 

Следует отметить, что в рамках ООН, осуществляется разграничение 

между правами лиц, принадлежащих к меньшинствам, и правами коренных 

народов [8]. Коренные народы являются этническими сообществами, 

этногенез которых происходил в пределах современных границ Украины. 

Коренные народы имеют особые интересы, которые не нашли должного 

закрепления в Декларации меньшинств. Главным нормативным актом 

глобального уровня, в котором рассматриваются права коренных народов, 

является Декларация о правах коренных народов [9] (Украина воздержалась 

при голосовании по ней на Генеральной Ассамблее ООН), в которой, в 

отличие от Декларации меньшинств, указывается на признание 

коллективных, а не индивидуальных прав коренных народов. В Декларации 

коренных народов рассматриваются коллективные права, включая право на 

самоопределение, права на земли, территории и ресурсы, а также культурных 

правах. 

Право на самоопределение закрепляется в статье 3 Декларации 

коренных народов, где указано, что «Коренные народы имеют право на 

самоопределение. Учитывая это, они свободно устанавливают свой 

политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, 

социальное и культурное развитие». Данная статья связана со статьей 4, в 

которой подчеркивается, что «Коренные народы при осуществлении своих 

прав на самоопределение имеют право на автономию или самоуправление в 

вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам, а также и в 

вопросах финансирования их автономных функций». Однако в связи с 

опасением государств, что реализация права на самоопределение может 

привести сепарацию территорий, в Декларации коренных народов 

содержится предостережение, что ничто в настоящей Декларации не может 

быть истолковано как санкционирующее или поощряющее действия, 

которые вели бы к разобщению, к частичному или полному нарушению 

территориальной целостности и политического единства суверенных и 

независимых государств. 

Таким образом, право на самоопределение коренные народы могут 

реализовать через автономные структуры разного рода (территориальные или 

экстерриториальные), а также через договоры, соглашения и другие 

договоренности, которые заключались между коренными народами, 

государствами и/ или другими сторонами, не относящихся к коренным 

народам. 

Существенную озабоченность коренных народов вызывает тот факт, что 

на государственном уровне иногда принимаются решения, которые 

затрагивают жизнь коренных народов, но последних не привлекают к 

участию в принятии таких решений. Именно поэтому Декларация коренных 

народов четко устанавливает стандарты права на участие в принятии 

решений по широкому кругу вопросов, непосредственно касающихся жизни 
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коренных народов. В частности, статья 18 Декларации коренных народов 

провозглашает, что «Коренные народы имеют право на участие в принятии 

решений по вопросам, которые затрагивали бы их права, через 

представителей, избираемых ими самостоятельно по своим собственным 

процедурам, а также на сохранение и развитие своих собственных 

учреждений, принимающих решения». Разница между внутренней и внешней 

сферами принятия решений также содержится в статье 5 Декларации 

коренных народов, в которой отмечается: «Коренные народы имеют право 

сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, экономические, 

социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое право, если они 

этого желают, на полное участие в политической, экономической, 

социальной и культурной жизни государства». Это право имеет особое 

значение, поскольку предоставляет коренным народам возможность также 

быть субъектами, принимающими решения по вопросам государственной 

важности, в том числе касающихся территории их компактного проживания. 

В пункте 2 статьи 32 Декларации коренных народов подчеркивается, что 

государства добросовестно консультируются и сотрудничают с 

соответствующими коренными народами через их представительные 

институты с целью получить их свободное и осознанное согласие 

относительно утверждения любого проекта, который затрагивает их земли 

или территории и другие ресурсы, особенно в связи с освоением, 

использованием или разработкой полезных ископаемых, водных или других 

ресурсов. Вышесказанное должно стать ключевым положением при 

рассмотрении законодательства или мероприятий, которые будут касаться 

прав коренных народов на их земли, территории и природные ресурсы. 

Декларация коренных народов закрепляет минимальные стандарты 

земельных прав коренных народов. Эти права изложены в ряде статей 

Декларации коренных народов, при этом одной из наиболее значимых 

является статья 26. В ней изложены общее право коренных народов на земли, 

территории и ресурсы, которыми они традиционно владели, которые они 

традиционно занимали или тем или иным образом использовали или 

получили. Подчеркивается, что государства должны обеспечить правовое 

признание и защиту земель, территорий и ресурсов коренных народов при 

должном уважении к их обычаям, традициям и систем землевладения. 

Под влиянием ООН весьма существенно продвинулся региональный 

нормотворческий процесс в сфере защиты прав меньшинств. В 

Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 1975 г. подчеркивалось, что государства-участники, на территории 

которых представлены национальные меньшинства, будут уважать право 

лиц, принадлежащих к таким меньшинствам, на равенство перед законом, 

будут предоставлять им полную возможность фактического пользования 

правами человека и основными свободами и будут таким образом защищать 

их законные интересы в этой сфере [10]. В процессе выполнения 

Заключительного акта, ОБСЕ разработала Гаагские рекомендации о правах 
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национальных меньшинств в сфере образования (1996 г.) [11], Ословские 

рекомендации о языковых правах национальных меньшинств (1998 г.) [12]. 

Наиболее важным документом в пределах предмета нашего 

исследования являются Лундские рекомендации об эффективном участии 

национальных меньшинств в общественно-политической жизни  

(1999 г.) [13], согласно которым создание всесторонних возможностей для 

равноправного осуществления прав человека лицами, принадлежащими к 

меньшинствам, предполагает их эффективное участие в процессе принятия 

решений, особенно тех, которые их непосредственно касаются. 

Согласно Лундских рекомендаций государства должны предоставлять 

меньшинствам доступ к реальным рычагам влияния как на уровне 

центральных, так и региональных органов власти, в том числе путем 

создания для этого специальных механизмов. В зависимости от 

обстоятельств, эти механизмы могут включать: 

специальные формы представительства национальных меньшинств, 

например, резервирование за ними определенного количества мест в 

парламенте или в парламентских комитетах, а также другие формы 

гарантированного участия в законодательном процессе; 

официальные или неофициальные договоренности о закреплении за 

представителями национальных меньшинств постов в правительстве, мест в 

верховном или конституционном суде или в судах низших инстанций; 

обеспечение представленности меньшинств в законотворческом 

процессе, в частности путем создания одномандатных округов в местах 

компактного проживания национальных меньшинств; 

создание консультативных и совещательных органов в качестве каналов 

для диалога между государственной властью и национальными 

меньшинствами; 

внедрение механизмов не территориального и / или территориального 

самоуправления национальных меньшинств, к функциям которого должны 

отойти вопросы образования, культуры, использования языков меньшинств, 

а также вопросы социального развития [14]. 

Основными международными документами европейского уровня 

обязывающего характера в контексте темы работы является Рамочная 

конвенция о защите национальных меньшинств [15], Европейская Хартия 

региональных языков и языков меньшинств [16] и Европейская Хартия 

местного самоуправления [17]. 

Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств в целом 

развивает принципы вышеупомянутых документов, однако они приобретают 

обязательственного характера для государств – членов Совета Европы. В 

Рамочной конвенции представлен ряд статей, имеющих территориальный 

характер применения. В частности, ст.ст. 10, 11, 14, закрепляют, что в местах 

компактного проживания национальных меньшинств должны быть 

обеспечены: 

       использование    языка   меньшинства   во    взаимодействии   с  органами 
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 публичной власти; 

размещения топонимов на языке национального меньшинства; 

преподавания языка меньшинства или обучение на этом языке. 

Новеллой Рамочной конвенции в отличие от вышеупомянутых 

документов является положение ст. 16, согласно которой государства 

должны воздерживаться от принятия мер, которые изменяют 

пропорциональный состав населения в местностях, где проживают лица, 

принадлежащие к национальным меньшинствам, и которые направлены на 

ограничение прав и свобод, вытекающих из принципов, изложенных в 

настоящей рамочной конвенции. Указанная статья предусматривает, в 

частности принятие во внимание этнического фактора при осуществлении 

территориальных преобразований, изменений границ избирательных 

округов, а также округов деятельности судебных органов и других 

структур [18]. Понятно, что уменьшение веса определенной этнической 

группы в территориальном разрезе может сделать невозможным 

эффективную реализацию других прав национальных меньшинств, в т.ч. 

право на использование родного языка во всех сферах общественной жизни. 

В связи с указанным примечательно, что в четвертом периодическом докладе 

о выполнении указанной Рамочной конвенции [2] (2015) уже в пределах 

начатого процесса объединения территориальных громад, Украина 

отчиталась об отсутствии отклонений от требований ст. 16 Рамочной 

конвенции. 

Под защитой Европейской хартии региональных языков и языков 

меньшинств находятся языки, традиционно использующиеся в пределах 

определенной территории государства гражданами этого государства, 

которые составляют группу, по своей численности меньше, чем остальное 

население этого государства и отличаются от официального языка (языков) 

этого государства [19]. Причем под «территорией, на которой используется 

региональный язык или язык меньшинства» понимается географическая 

местность, где такой язык является средством общения, определенного 

количества лиц, что оправдывает осуществление различных охранных и 

поощрительных мероприятий, предусмотренных в Хартии. Кроме прав на 

использование языка и образование на соответствующем языке статья 1 

Европейская Хартия региональных языков и языков меньшинств 

подчеркивает необходимость уважать границы каждой географической 

местности, в которой используется региональный язык или язык 

меньшинства, с целью обеспечения, чтобы существующее ранее или новое 

территориальное деление не создавало препятствий развитию 

соответствующего регионального языка или языка меньшинства. 

Таким образом, хотя с точки зрения Хартии региональных языков и 

языков меньшинств считается желательной определенная связь между 

территорией, на которой используется та или иная региональная речь и 

соответствующей территориальной единицей, однако очевидно, что это не 

всегда можно достичь, поскольку территориальное деление носителей этого 
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языка может приобретать слишком сложные формы и определение 

территориальных единиц на основе языкового принципа, вполне 

закономерно, не может быть совершенным. Поэтому в Хартии региональных 

языков и языков меньшинств не содержатся требования о том, чтобы 

территория распространения регионального языка или языка меньшинства 

обязательно соответствовала территориальному делению. С другой стороны, 

в Хартии региональных языков и языков меньшинств осуждается практика 

проведения территориальных реформ таким образом, чтобы усложнять 

использование или сохранения языка или делить языковые сообщества 

между несколькими территориальными единицами. Если даже 

территориальную единицу нельзя адаптировать к ареалу регионального 

языка, территориальное деление должно, по меньшей мере, оставаться 

нейтральными и не оказывать негативного влияния на такой язык. 

На наш взгляд, статью 16 Рамочной конвенции и статью 1 Европейской 

Хартии региональных языков и языков меньшинств необходимо 

корреспондировать со статьей 5 Европейской Хартии местного 

самоуправления, согласно которой изменения территориальной основы 

местного самоуправления не могут осуществляться без предварительного 

выяснения мнения населения соответствующих территорий, возможно путем 

проведения референдума, если это разрешается законом. Благодаря 

указанному, в местах компактного проживания национальных меньшинств в 

основу выяснения мнения местных громад будет объективно положен 

этнический принцип. 

Непременным условием заключения международных договоров 

Украины с материнскими странами основных этнических меньшинств 

Украины является принцип сохранения идентичности соответствующих 

этнических групп [20]. В частности, в Декларации о принципах 

сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой по обеспечению 

прав национальных меньшинств от 31.05.1991 [21] закреплено, что стороны 

заявляют о своей готовности содействовать созданию такого статуса 

национальных меньшинств, который обеспечит им право на эффективное 

участие в государственных делах, включая участие в делах, касающихся 

защиты и поощрения их самобытности, принятия и выполнения решений, 

имеющих отношение к регионам их проживания. Стороны не примут 

административных, экономических или иных мероприятий, направленных на 

ассимиляцию меньшинств или на умышленную изменение пропорций 

населения территорий, где проживают национальные меньшинства. 

В Договоре об отношениях добрососедства и сотрудничества между 

Украиной и Румынией [22] также закреплено, что стороны будут 

воздерживаться от принятия мер, которые изменяют пропорциональный 

состав населения в местностях, где проживают лица, принадлежащие к 

национальным меньшинствам, направленные на ограничение прав и свобод 

этих лиц, вытекающих из международных норм и стандартов. 

       Выводы.  Таким  образом,  в Украине  сложилась   достаточно целостная 
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концепция реформирования территориального деления, которая находится на 

этапе внедрения. Необходимость проведения территориальной реформы в 

Украине обусловлена рядом недостатков современной территориальной 

организации пространственного, управленческого, экономического, 

социального и т.п. характера. Территориальные трансформации в 

полиэтнических регионах Украины должны иметь свою специфику н что 

ориентируют международные стандарты в данной сфере. 
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СИСТЕМА НАВЧАННЯ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

Анотація. Якість професійної діяльності у будівельній сфері зазнає 

суттєвих викликів і змін. Умови державно-управлінської децентралізації та 

перепрофілювання вектору містобудування до ідей швидкоплинності й 

ефективності, запровадження сучасних виробничих розробок зумовлюють 

необхідність побудови нової системи стримувань і противаг в області 

навчально-оціночних процесів.  

Виявлено, що кваліфікація персоналу впливає на отримання кінцевого 

результату будівельної діяльності. Сертифікація – обов’язковий елемент 

верифікації професійної компетентності, що унормовується відповідно до 

положень Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» 

(добровільна сертифікація). Також Законом України «Про архітектурну 

діяльність» передбачена професійна атестація виконавців робіт (послуг), 

пов’язаних із створенням об’єктів архітектури (обов’язкова сертифікація). 

Відмічено, що процедура навчання та оцінки відповідності персоналу 

будівельної галузі за складовою добровільної сертифікації складається із 

засвідчення органом з сертифікації персоналу будівельної галузі 

відповідності західноєвропейським вимогам, звичаям та стандартам. Окрім 

того, не виключеним є існування субсидіарних вимог, що визначають 

стилістично-специфічні особливості акредитаційно-будівельної процедури в 

Україні.  

Доведено важливість визначення ролі державних органів у незалежному, 

справедливому та компетентному процесі навчання, та, надалі, – оцінці 

відповідності персоналу будівельної галузі.  

Обґрунтовано ієрархічну побудову навчально-оціночних механізмів 

набуття персоналом відповідного рівня компетентностей. Сфера виробничих 

відносин у галузі будівництва, процес перевірки персональних вмінь 

виконавця – інструмент, що забезпечує безпеку, сучасність та оперативність 

містобудівної діяльності (в тому числі, – спорудження будь-яких 

стратегічних об’єктів).  
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Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

134 

Ключові слова: навчально-оціночна система, персонал, виконавці, 

сфера будівництва,  процедура акредитації.  

 

Oleksandr Nepomnyashchy 

 

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Honored Builder of 

Ukraine, Professor of the Department of Public Administration of the 

Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine, 

e-mail: n_a_m@ukr.net, 

https://orcid.org/0000-0002-5766-3150 

 

SYSTEM OF TRAINING AND ASSESSMENT OF CONFORMITY OF 

PERSONNEL IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

 

Abstract. The quality of professional activity in the construction industry is 

undergoing significant challenges and changes. Conditions of public administration 

decentralization and re-profiling of the vector of urban planning to the ideas of 

ephemerality and efficiency, the introduction of modern production developments 

necessitate the construction of a new system of checks and balances in the field of 

educational and evaluation processes. 

It was found that the qualification of staff affects the final result of 

construction activities. Certification is a mandatory element of verification of 

professional competence, which is regulated in accordance with the provisions of 

the Law of Ukraine "On Accreditation of Conformity Assessment Bodies" 

(voluntary certification). Also, the Law of Ukraine "On Architectural Activity" 

provides for professional certification of contractors (services) related to the 

creation of architectural objects (mandatory certification). 

It is noted that the procedure of training and assessment of compliance of 

construction personnel with the component of voluntary certification consists of 

certification by the certification body of construction personnel of compliance with 

Western European requirements, customs and standards. In addition, the existence 

of subsidiary requirements that determine the stylistic and specific features of the 

accreditation and construction procedure in Ukraine is not excluded. 

The importance of determining the role of public authorities in an 

independent, fair and competent learning process, and, further, - the assessment of 

compliance of construction personnel. 

The hierarchical construction of training and evaluation mechanisms for staff 

acquisition of the appropriate level of competencies is substantiated. The sphere of 

production relations in the field of construction, the process of testing the personal 

skills of the contractor - a tool that ensures the safety, modernity and efficiency of 

urban development (including - the construction of any strategic facilities). 

Keywords: training and assessment system, personnel, construction sphere, 

accreditation procedure. 
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Постановка проблеми. В умовах державно-управлінських, 

містобудівних та економіко-фінансових перетворень, важливим елементом 

системи навчання та оцінки відповідності персоналу в галузі будівництва 

стає процес перевірки його базових знань, вмінь і навичок. Враховуючи 

критичність будівельної інфраструктури, необхідність регулярних проєктно-

розробницьких, технологічно-управлінських та професійно-розпорядчих 

рішень, для України є важливим створення необхідної ієрархії будівельно-

галузевих компетентностей.  

Виходячи з досвіду країн Західної Європи, навчання та подальша 

перевірка отриманих знань є комплексною та розгалуженою системою, що 

складається із певних сертифікаційних підгалузей, а, також, включає опції 

взаємного визнання оцінки кваліфікації персоналу акредитаційно-

розпорядчими організаціями країн Європи (за попереднім взаємним 

договором). Оцінка персоналу – процес, підґрунтям здійснення котрого 

виступають нормативно-документальні та професійно-навчальні основи, що 

запроваджуються відповідальними органами.  

Варто відзначити, що процес навчання та оцінки відповідності 

персоналу будівельної галузі в Україні характеризується певним рівнем 

суб’єктивності, адже процедура акредитації теж проводиться персоналом – 

відповідними аудиторами, що здійснюють професійну діяльність на умовах 

галузевої, формально-практичної перевірки знань окремих осіб.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес навчання та оцінки 

відповідності персоналу будівельної галузі в Україні – надважливий з точки 

зору державно-управлінського, архітектурно-планувального та професійно-

виконавчого розвитку даної сфери. Дослідження проблематики оціночно-

компетенційних особливостей отримання кваліфікаційного звання наділене 

високим рівнем суспільно-галузевої актуальності. З точки зору дослідження, 

застосовним видається науковий доробок В. Ковальчука, В. Тимофієнко, 

А. Рябушина,  С. Шубовича, І. Русанової та інших.  

Мета статті – дослідити основи та закономірності процесів оцінки 

відповідності персоналу будівельної галузі в Україні.  

Виклад основного матеріалу. В Україні питання оцінки відповідності 

персоналу розподілене на два впорядковані види – обов’язкова та 

добровільна атестація (сертифікація).  

Головним у ієрархії нормативно-правових актів, що регламентують 

питання обов’язкової сертифікації, є Закон України «Про архітектурну 

діяльність», що визначає загальні засади професійної атестація виконавців 

окремих робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури. 

Відповідно до статті 17 цього Закону виконавці проходять професійну 

атестацію, що проводиться центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері архітектури – Мінрегіоном. 

Повноваження щодо проведення професійної атестації можуть бути 

делеговані саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності. 

Саморегулівні організації набувають повноважень з дня внесення відомостей 
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про рішення Мінрегіону до Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва. 

До професійної атестації допускаються громадяни, які здобули вищу 

освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра 

за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та 

мають стаж роботи за фахом не менш як три роки. 

Обов’язковим елементом допуску до оцінки відповідності персоналу 

виступає наявність заяви про участь у атестаційній процедурі (паперова 

форма або електронний документ, завантажений до Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва).  

Відповідно до частини тринадцятої статті 17 Закону після успішного 

проходження професійної атестації особі видається відповідний сертифікат. 

Тобто, результатом підтвердження професійної спеціалізації, рівня 

кваліфікації і знань відповідального виконавця, є отримання ним 

кваліфікаційного сертифіката [1]. 

Після цього, відповідна інформація вноситься до Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва. За загальним правилом, саме 

офіційна дата внесення даних про отримання сертифікаційного 

підтвердження є підставою для здійснення виконавцем професійної 

діяльності. Часова межа між проведенням іспиту та оголошенням його 

результатів – щонайбільше один календарний місяць. Необхідно додати, що 

строк дії подібного сертифіката не обмежений (за умови безперервної 

фахової роботи та підвищення кваліфікації раз на п’ять років). Дотримання 

містобудівного законодавства, будівельних норм, стандартів і правил 

обов’язковим елементом діяльності для сертифікованих виконавців у сфері 

будівництва та архітектури.  

Наступним документом, що визначає закономірності здійснення оцінки 

відповідності осіб, що відповідальні за створення архітектурного об’єкту, є 

Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців 

окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 

«Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих 

видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури» (далі - 

Порядок проведення професійної атестації).  

Зазначеною постановою також затверджено перелік видів робіт (послуг), 

пов'язаних із створенням об'єктів  архітектури, відповідальні виконавці яких 

проходять професійну атестацію. До таких видів робіт (послуг) віднесено: 

розроблення містобудівної документації; 

архітектурне та інженерно-будівельне проектування;  

експертиза та обстеження у будівництві; 

технічний нагляд; 

інжинірингова діяльність у сфері будівництва в частині координації дій 

всіх учасників будівництва [2]. 

Функції   стосовно   проведення    професійної   атестації   покладені   на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2011-%D0%BF
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атестаційну архітектурно-будівельну комісію (далі - Комісія), що проводить 

верифікацію знань на підставі отриманих екзаменаційних результатів.  

Зазначена Комісія утворюється Мінрегіоном або саморегулівною 

організацією та діє на підставі положення. У складі Комісії утворюються 

секції за видами робіт (послуг) та професійної спеціалізації виконавців. 

Комісія охоплює окремі підгалузі оцінки відповідно до наявних видів робіт 

та особливостей професійного навчання.  

За рішенням Комісії, погодженим  Мінрегіоном, на період її діяльності 

функції робочих органів стосовно прийняття та  видачі  документів,  можуть 

виконувати громадські організації за відповідним напрямом професійної 

атестації. 

У виключних випадках, відповідно до правил, визначених Порядком 

професійної атестації, виконавця може бути позбавлено кваліфікаційного 

сертифіката. Так, не допускається подання виконавцем завідомо неправдивої 

інформації щодо своїх професійних компетентностей та персональних даних; 

невиконання нормативної бази щодо будівництва, містобудування та 

архітектури в Україні; делегування власних повноважень іншим особам або 

передача сертифіката для виконання аналогічної роботи іншої особою.  

У якості санкції, Порядком установлено, що повторне подання заяви на 

отримання кваліфікації може бути подано виконавцем щонайменше за 6 

місяців від дати, коли дію сертифікаційного документу було анульовано 

Комісією.  

Іншим важливим нормативно-правовим актом, що регулює першу 

ієрархічну процедуру акредитації персоналу, є наказ Мінрегіону № 93 від  

25.06.2011 р. «Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-

будівельну комісію» (далі – Положення про Комісію). Відтак, головне 

завдання Комісії – компетентна атестаційна діяльність щодо архітектурних та 

будівельних виконавців із одночасним веденням єдиного реєстру 

перевірених осіб [3].  

До компетенції Комісії належить вирішення питань щодо  

підтвердження кваліфікації або відмова у даній дії; поновлення 

сертифікаційного документа у разі його втрати або пошкодження (із 

незалежних від волі виконавця обставин).  

Відповідно до п. 2.5 Розділу II Положення про Комісію, виконавець, що 

отримав кваліфікаційний сертифікат, повинен отримати особисту печатку. 

Враховуючи специфіку, матеріальне забезпечення щодо виготовлення 

печатки покладається безпосередньо на особу-виконавця. 

Іншими пунктами Положення про Комісію декларується право Комісії 

приймати рішення щодо надання атестаційного посвідчення виконавцю 

шляхом відкритого голосування; можливість подання мотивованих 

письмових відгуків про особу виконавця; здійснювати прилюдну 

комунікацію із іншими членами комісії або особами, що проходять 

атестаційну процедуру.  

Саме   Комісія   шляхом  проведення   іспиту  встановлює   відповідність 
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виконавця кваліфікаційним вимогам, його професійну спеціалізацію, рівень 

кваліфікації і знань. 

Доцільно зазначити, що члени Комісії відповідно до 5.4 Розділу V 

Положення про Комісію мають відповідати вимогами щодо професійних та 

особистих якостей. До їх прямих обов’язків віднесено безпосередню участь у 

засіданнях Комісії; етичність та високоморальність під час перевірки осіб на 

профпридатність та проведення аналізу отриманих від виконавців матеріалів; 

об’єктивність та неупередженість під час вирішення надання/ненадання 

атестаційного документа; детальний аналіз отриманої інформації; 

голосування на засадах об’єктивності та своєчасності тощо.  

Президія Комісії уповноважена затверджувати рішення, прийняті однією 

із секцій, що можуть стосуватися кваліфікаційного сертифіката, дозволу або 

відмови в його отриманні, його анулювання внаслідок недоброчесності 

виконавця тощо).  

Іншим актом законодавства, котрий регламентує професійну атестацію 

виконавців, що надають архітектурно-будівельні послуги в Україні, є наказ 

Мінрегіону від 01.09.2011 р. № 172 «Про затвердження Порядку внесення 

плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців 

окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, 

та її розмірів».  

Згідно із пунктом 2 зазначеного порядку, розмір плати за проведення 

іспитової атестації є еквівалентним 1,5 прожиткового  мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого на перший день поточного календарного 

року. Варто додати, що плата за проведення іспиту не повертається 

виконавцеві у випадку не складання ним іспиту [4].  

На Pис. 1 представлено основні елементи системи навчання та оцінки 

відповідності персоналу будівельної галузі в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Навчання та оцінка відповідності будівельного персоналу в 

Україні 

 

Наступним видом оцінки відповідності персоналу є добровільна 

сертифікація.  

За ієрархією, основним законодавчим актом у цій сфері є Закон України 

№ 2407-III від 17.05.2001 «Про акредитацію органів з оцінки відповідності». 

Відтак, задля злагодженого функціонування системи перевірки та оцінки 

персоналу, необхідним є попередній аналіз профпридатності органу з оцінки 

відповідності національним органом України з акредитації [5].  

Рішення про акредитацію органів з оцінки  відповідності, відмову в 

акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове 

зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію приймає 

керівник національного органу [5]. 

Національним органом України з акредитації є Національне агентство з 

акредитації України. Відповідно до Положення, затвердженого наказом 
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Мінекономрозвитку від 13.07.2020 № 1318, основними функціями 

Національного агентства з акредитації України є акредитація органів  з  

оцінки  відповідності та проведення моніторингу їх діяльності шляхом 

здійснення  нагляду та проведення оцінок тощо [6]. 

Також необхідно зауважити, що Національне агентство з акредитації 

України може бути додатково оцінено органами з акредитації іноземних 

держав. Процес взаємного оцінювання, мінімізує ризики некомпетентності та 

упередженості у системі перевірочної процедури [5].  

Разом з тим, згідно із зазначеним вище Законом, пріоритетом в 

управлінні та розробленні вимог щодо органів з оцінки відповідності 

персоналу в Україні є постійна політика консультування. Результатом 

реалізації приписів щодо оцінки органу та провадження його діяльності є 

отримання національного знаку акредитації, яким засвідчується відповідність 

акредитованої організації законодавству України.  

Окрім цього, доцільно у цьому контексті згадати Закон України «Про 

технічні регламенти та оцінку відповідності», котрим виокремлюються 

основи організаційно-правового забезпечення процедури оцінки 

відповідності персоналу в Україні. Необхідно зауважити, що будь-яка 

акредитаційна діяльність відповідно до положень закону повинні бути 

гармонізовані із практикою та приписами щодо оцінки відповідності 

персоналу, що застосовується у Європейському Союзі. У статті 1 

вищенаведеного Закону зазначено, що оцінка відповідності є процесом, 

шляхом якого доводиться відповідність послуги або особи вимогам, котрі 

задані для конкретного сегменту як керівні та які були виконані.  

Окрім того, у статті 24 Закону відмічається, що добровільна оцінка, 

котра не потребує наявності технічного регламенту, здійснюється на засадах 

вільного вибору та включає, зокрема, сертифікаційну форму, а, також, 

виявлення відповідності/невідповідності окремим вимогам. Отже, варто 

зробити висновок про наявність і відповідність міжнародним стандартам 

добровільної сертифікації  персоналу в будівельної галузі Україні [7]. 

Так, у п. 3.6 ISO/IEC 17024:2012 «Загальні вимоги до органів, що 

здійснюють сертифікацію персоналу» (далі - Стандарт) компетентність 

визначено як уміння практично застосувати отримані знання або навички 

задля отримання позитивного підсумку.  

У п. 3.8 та 3.9 Стандарту визначено поняття оцінки та сертифікаційного 

іспиту. Так, оцінка регулює питання відповідності кандидата вимогам, а 

іспит – механізм оцінки професійної придатності кандидата за допомогою 

обраних засобів та методичних основ (письмова/усна форма, спостереження, 

практичне виконання поставленого завдання тощо) [8]. 

Стандартом визначено принципи, на яких має базуватися здійснення 

оцінки відповідності персоналу та його сертифікація. Пунктами 3.15 – 3.18 

наголошується на наявності неупередженого ставлення до особи кандидата 

(неупередженість); рівності шансів під час проходження сертифікаційного 

екзамену відповідальним виконавцями (справедливість); презумпції 
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відповідності оціночного процесу предмету сертифікації (придатність); 

обов’язковість іспитової об’єктивності, проведення екзаменаційного іспиту 

та його перевірка різними експертами (показник надійності професійної 

атестації).  

Діяльність персоналу з сертифікації повинна регламентуватися та 

перевірятися органом з сертифікації персоналу. Даний процес комплексний, 

адже персонал, що сертифікує виконавців у галузі будівництва, повинен і сам 

відповідати вимогам щодо компетентності. Обов’язки персоналу, згідно із 

пунктом 6.1.4 Стандарту, мають бути детально регламентовані органом з 

сертифікації персоналу. Іншим важливим елементом професійної етики, 

котрий має бути дотриманий персоналом органу, є конфіденційне 

збереження отриманої інформації.   

Загалом, відповідно до п. 6.2.2.1 Стандарту, до екзаменаторів 

висуваються такі вимоги: повна компетенція щодо процедури, характеру та 

системи оцінки персоналу; навички у роботі з документами та вміння вірно 

обробляти результати проведених іспитів; компетентність щодо сфери 

проведення екзаменаційного дослідження; володіння мовами проведення 

сертифікації, усна та письмова своєчасна комунікація (із представниками 

оцінки відповідності та відповідальними виконавцями); повністю гласне та 

безстороннє проведення іспиту, що базується на засадах перевірки знань та 

навичок претендента на отримання сертифікаційного посвідчення. 

Прозорість кваліфікаційного оцінювання –– пріоритет для органу 

сертифікації, адже, відповідно до п. 6.2.2.2 Стандарту, робота експертів та 

екзаменаторів повинна своєчасно перевірятися на наявність/відсутність будь-

яких недоліків.  

Порушення умов складання іспиту, згідно із пунктами 7.4.1 та 7.4.2, 

Стандарту не допускається. Задля їх превенції мають бути вжиті заходи, що 

нормуватимуть розміщення та характер матеріалів; шляхи обробки та 

опрацювання іспитової інформації; забезпечення схоронності екзаменаційних 

завдань із неприпустимістю їх розголошення та подальшого 

розповсюдження.  

Процес добровільної професійної атестації персоналу будівельної галузі 

в Україні можна розглянути на прикладі Органу із сертифікації персоналу 

будівельної галузі (далі - ОСП БГ) та Національного атестаційно-навчального 

центру (далі - НАНЦ).  

Діяльність цих інституцій спрямована на підвищення рівня кваліфікації 

фахівців при будівництві та експлуатації об’єктів нерухомості шляхом 

проведення спецпідготовки (навчання, лекцій, конференцій тощо) та оцінки 

відповідності фахівців шляхом їх сертифікації.  

Підготовка та сертифікація фахівців цими організаціями здійснюється із 

залученням висококваліфікованих працівників та експертів у відповідній 

галузі знань за наступними професіями: 

інженер з технічного нагляду (будівництво); 

експерт-будівельний; 
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геодезист; 

інженер-проектувальник; 

інженер-консультант (будівництво); 

інженер з інвентаризації нерухомого майна; 

технік з інвентаризації нерухомого майна; 

інженер-будівельник; 

експерт з енергозбереження та енергоефективності (будівництво та 

експлуатація об’єктів нерухомості у сфері збереження енергетичної 

ефективності будівель); 

інженер-енергетик (будівництво); 

інженер-механік (будівництво); 

інженер з проектно-кошторисної роботи; 

фахівець з управління енергозбереженням в будівлях; 

менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків) тощо [9]. 

Підготовка проводиться для фахівців, кваліфікація яких відповідає 

вимогам, визначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій 

працівників. 

Безпосередньо сертифікацію фахівців, що пройшли навчання в НАНЦ, 

проводить ОСП БГ. 

Варто додати, що ОСП БГ, відповідно до сучасних державно- 

управлінських та владно-урядових реалій України, є органом, що наділений 

особливим виконавчим статусом. Відповідно до даних, отриманих із Реєстру 

акредитованих органів,  ОСП БГ уповноважений контролювати, перевіряти 

та здійснювати проєктно-розробницьку діяльність у сфері сертифікації 

будівельно-галузевих експертів. На додаток, міжнародна співпраця є 

свідченням транснаціонального, уніфіковано-виробничого впливу ОСП БГ на 

міжнародно-будівельне співробітництво у критичних інфраструктурних 

галузях [9,10].  

До компетенції ОСП БГ входить виокремлення меж та специфіки 

спеціалізовано-підготовчих курсів та стажування фахівців, після завершення 

яких відбувається комплексно-атестаційна перевірка на базі навчально-

атестаційних центрів. У випадку, якщо кандидат успішно проходить 

кваліфікаційно-екзаменаційну процедуру, він отримує верифікаційно-

сертифікаційну посвідку, що виступає підтвердженням його відповідності 

кваліфікаційним вимогам та діє від трьох до п’яти років (залежить від типу 

обраної спеціальності). 

Важливо зазначити, що ОСП БГ здійснює моніторинг за професійно-

будівельною активністю сертифікованої особи. Нерідкими є випадки подання 

мотивованих рекомендаційно-роз’яснювальних дефініцій роботодавцю щодо 

необхідності усунення кваліфікаційних проступків працівника. Іншим 

елементом дисциплінарного контролю від ОСП БГ є безповоротне 

анулювання сертифікаційно-кваліфікаційного посвідчення. 

 Відтак, призначення оцінки відповідності персоналу будівельної галузі 

вирішує наступні питання: реалізує державну політику містобудівної сфери, 
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підвищуючи рівень її ефективності; встановлює нові нормативні вимоги 

щодо провадження професійної діяльності та виконання критично-важливих 

завдань; налагоджує процес підприємницько-організаційної взаємодії; 

культивує понятійні процеси науково-технологічної, міжнародно-

торгівельної та товарної взаємодії. Крім того, внаслідок успішного 

проходження навчально-кваліфікаційної процедури працівник отримує карт-

бланш для реалізації власних компетентностей, що мають офіційне 

підтвердження та відкривають нові можливості персонально-професійного 

зростання [11,12].  

 У Таблиці 1 виділено основні вимоги до особи, що проходить іспит 

(кваліфікацію) в будівельній галузі.  

 

Таблиця 1  

Основні вимоги до особи, що проходить іспит (кваліфікацію) в 

будівельній галузі 

 

Вимоги до особи 

виконавця 

Обов’язкова  

професійна атестація  

Добровільна  

сертифікація  

Подання виконавцем 

комплекту документації 

(персональна, професійна, 

робоча, контактна тощо) 

Розгляд особової справи, перегляд інформації на предмет 

наявності відповідних знань, вмінь та навичок, що 

дозволять здійснювати професійну архітектурну 

діяльність за законодавством України 

Встановлення строків 

здійснення науково-

кваліфікаційної підготовки 

виконавця 

Місячний термін як 

максимально можливий у 

контексті розгляду та 

аналізу профпридатності 

відповідного кандидата   

Установлюється 

внутрішніми документами 

органу із сертифікації 

персоналу 

Платна основа професійної 

атестації 

Оплатність процедури 

атестації у розмірі 1,5 

прожиткового мінімуму, 

що встановлений на 01.01 

року календарного року  

Визначається кошторисами 

органів сертифікації 

персоналу 

Підтвердження 

компетентності шляхом 

успішного складання іспиту  

Сертифікат та особиста   

печатки із  зазначенням 

прізвища,  імені, по 

батькові виконавця та 

номера кваліфікаційного  

сертифіката 

Сертифікат, та 

кваліфікаційне посвідчення 

Строк дії сертифікату Для  осіб,  які  

працюють за фахом, та 

підвищують кваліфікацію 1 

раз на 5 років строк дії 

сертифікату не 

обмежується 

Строк дії сертифіката 

становить 3-5 років 

залежно від обраної 

спеціальності та 

кваліфікаційного рівня 

Процедура позбавлення 

/анулювання   

сертифіката 

Виконавець може бути 

позбавлений сертифіката на  

підставі:  

1) заяви виконавця;  

Сертифікат може бути  

анульований у випадках:  

 

1) закінчення терміну дії 
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2) рішення суду;  

3) акта про:  

- виявлення   факту   

подання   виконавцем   для   

проведення  

професійної атестації 

недостовірних документів 

або інформації,  що  

в них міститься;  

- виявлення 

контролюючими    

органами   фактів   

порушення  

виконавцем  вимог   

нормативно-правових   

актів   та   нормативних  

документів у сфері 

містобудування;  

- встановлення  факту  

передачі  сертифіката  

іншій особі для виконання 

окремих видів робіт 

сертифіката;  

2) перерви у роботі в 

будівельної галузі більше 

ніж на 12 місяців;  

3) негативного результату 

інспекційного нагляду за 

професійною діяльністю 

сертифікованого фахівця 

будівельної галузі  

 

 

 

Наостанок зазначимо, що оцінка відповідності персоналу будівельної 

галузі в Україні, незалежно від її типу та специфіки, була систематизована і 

удосконалена Законом України від 17.10.2019 № 199-IX «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання 

адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва». У відповідності до даного 

документу, права спеціалістів, що пройшли будь-яку з верифікаційно-

навчальних процедур, мають однакове юридичне значення за умови внесення 

інформації про них до Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва.  

Висновки. Обидва запроваджені в Україні види оцінки відповідності 

персоналу будівельної галузі – обов’язкова та добровільна сертифікація – 

функціонують у тісному взаємозв’язку та доповнюють одна одну. 

Законодавче регулювання оцінки відповідності персоналу відзначається 

високим ступенем впорядкованості та деталізації, налічуючи велику кількість 

нормативно-правових актів, міжнародних стандартів та нормативних 

документів.  
Логічним можна вважати упереджувальний  розвиток добровільної 

складової оцінки відповідності персоналу як більш гнучкої та усталеної на 
міжнародному рівні, а також постійне вдосконалення обов’язкової 
професійної атестації на основі міжнародного досвіду та кращих вітчизняних 
практик. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

Анотація. У статті розглянуто хронологію розвитку органічного 

виробництва в Україні. Представлені внески та вектори розвитку головних 

асоціацій і громадських організацій, до яких входять: Асоціація учасників 

біовиробництва «БІОЛан Україна» та Федерація органічного руху України. 

Відмічено найбільш поширені акредитовані сертифікаційні компанії України: 

представництво голландської компанії «Control union Ukraine»  та Українська 

компанія «Органік стандарт». 

Визначено та проаналізовано Закон України «Про виробництво та обіг 

органічної сільськогосподарської продукції та сировини», головною метою 

якого, станом на 2018 рік, стало удосконалення засад правового регулювання 

органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та 

адаптації вимог органічного законодавства до правових норм Євросоюзу. В 

Законі враховано всі регламенти і директиви ЄС, що дає змогу адаптувати та 

удосконалити вітчизняне законодавство та виробництво органіки. Проведено 

аналіз сертифікації та маркування, в процесі якого було відмічено перелік 

підзаконних акті, затверджений Кабінетом Міністрів та наказами 

Міністерства економіки. 

В результаті дослідження нами було запропоновано методи 

вдосконалення системи правових, інституційних та фінансових умов на 

державному та регіональному рівні в органічному секторі єкономіки. 

Ключові слова: органічне виробництво, стандарти, сертифікації, 

маркування, державна підтримка, асоціації, нормативні акти, органічна 

продукція. 
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REGULATORY FUNDAMENTALS OF ORGANIC PRODUCTION IN 

UKRAINE 

 

Abstract. The chronology of development of organic production in Ukraine 

is considered in the article. Contributions and vectors of development of the main 

associations and public organizations are presented, which include: Association of 

participants of bioproduction "BIOLan Ukraine" and Federation of organic 

movement of Ukraine. The most common accredited certification companies in 

Ukraine were noted: the representative office of the Dutch company Control Union 

Ukraine and the Ukrainian company Organic Standard. 

The Law of Ukraine “On Production and Circulation of Organic Agricultural 

Products and Raw Materials” was defined and analyzed. Its main goal, as of 2018, 

was to improve the legal regulation of organic production, circulation and labeling 

of organic products and adapt organic legislation to EU legislation. The Law takes 

into account all EU regulations and directives, which allows to adapt and improve 

domestic legislation and production of organic matter. An analysis of certification 

and labeling was conducted, during which a list of bylaws approved by the Cabinet 

of Ministers and orders of the Ministry of Economy was noted. 

As a result of the study, we proposed methods to improve the system of legal, 

institutional and financial conditions at the state, regional and local levels in the 

organic sector of the economy. 

Keywords: organic production, standards, certifications, labeling, state 

support, associations, normative acts. 

 

Постановка проблеми. Органічний сектор сільського господарства є 

одним з найбільш швидкозростаючих у світі. Органічні продукти харчування 

затребувані на вітчизняному та світовому ринках продовольства, причому 

попит значною мірою випереджає пропозицію. Український виробник 

продуктів харчування не може залишатися осторонь від світових тенденцій. 

Однак, до недавнього часу в Україні практично повністю була відсутня 

законодавча база виробництва, переробки, маркування і зберігання 

органічних продуктів, контролю за їх якістю. В даний час перші, але ще 

досить боязкі кроки в цьому напрямку зроблено, потрібне подальше 

уточнення багатьох законодавчих аспектів, механізмів регулювання 

державою органічного сектора сільськогосподарського виробництва в 

Україні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У своїх працях звернули 

увагу на різні аспекти сфери нормативно-правового забезпечення 

органічного сектору економіки такі науковці, як: М.В. Капштик, Н.А. Берлач, 

С.М. Романко, В.І. Артиш та ін., однак проблема регламентації законодавчої 

бази органічного виробництва потребує додаткового дослідження. 

Мета статті: Узагальнення сучасної нормативно-правової бази 

становлення і розвитку вітчизняного сектора органічного сільського 

господарства з виробленням пропозицій щодо її вдосконалення. 
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Виклад основного матеріалу. В Україні з кожним роком дедалі більшої 

популярності набуває органічне виробництво, чому сприяє, в першу чергу, 

зацікавленість асоціацій та громадських організацій.  

Відлік розвитку сектору органіки на українських теренах прийнято 

вважати з 1996 р., коли було зареєстровано перше органічне підприємство 

«Агроекологія» [5]. Проте, згідно з хронологією лише у 2014 році набрав 

чинності Закон України «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини»[1], який став головним 

законодавчим актом у сфері регулювання органічного ринку. У тому ж році 

вперше в держбюджеті була закладена підтримка органічного виробництва. 

Це свідчить про те, що саме громадські організації та асоціації стали 

фундаментом для розвитку органіки в нашій країні. Серед них можна 

виділити Асоціацію учасників біовиробництва «БІОЛан Україна», основним 

вектором діяльності якої є:  

- створення мережі виробників і формування внутрішнього ринку

органічної продукції; 

- розробка законодавчої та нормативно - правової бази;

- гарантування якості органічної продукції шляхом її сертифікації

та стандартизації; 

- впровадження окремого курсу з органічного виробництва в

навчальних програмах спеціалізованих освітніх установ; 

- підвищення суспільної екологічної свідомості [4].

Ще одним важливим кроком в пропаганді цінностей споживання 

органічної продукції та формуванні вітчизняного споживчого ринку органіки 

стала Федерація органічного руху України [3]. 

Складовою інфраструктури органічного виробництва в будь-якій країні 

світу є наявність достатньої кількості акредитованих сертифікаційних 

компаній. Сертифікацію органічного виробництва в Україні здійснюють різні 

компанії, проте найбільш поширеними є: 

- Представництво голландської компанії «Control union Ukraine»,

який проводить сертифікацію відповідно до Regulation (EC) No2092 / 91; 

- Українська компанія «Органік стандарт», яка є лідером в області

стандартизації органічного виробництва в Україні. 

Перший український сертифікаційний орган, який здійснює інспекцію та 

сертифікацію органічного виробництва, ТОВ «Органік стандарт», був 

створений в рамках українсько-швейцарського проекту «Органічна 

сертифікація та розвиток органічного ринку в Україні». На сьогодні, 

компанія працює у всіх регіонах України і проводить органічну сертифікацію 

в партнерстві з Інститутом агроекологічного маркетингу (ІМО, Швейцарія). 

Партнерами компанії є ряд популярних іноземних органічних організацій і 

провідні учасники органічного сектору України. 

Повертаючись до головного Закону України про органіку [1], 

кардинальні зміни в якому відбулись у 2018 році, потрібно підкреслити, що 

його метою стало удосконалення засад правового регулювання органічного 
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виробництва, обігу та маркування органічної продукції та адаптації вимог 

органічного законодавства до правових норм Євросоюзу. В Законі враховано 

всі регламенти і директиви ЄС, що дає змогу адаптувати та удосконалити 

вітчизняне законодавство та виробництво органіки [6].  

Також слід зазначити докорінну зміну вимог та принципів до 

сертифікації та маркування. На сьогодні, вся вітчизняна продукція 

сертифікується представниками іноземних компаній. На початку 

проводиться укладення контракту між підприємством та акредитованою 

сертифікуючою установою. Далі проводиться інспекція господарства за 

визначених стандартами. Відбираються проби ґрунту для проведення аналізів 

на наявність шкідливих залишків. Інспектором проводиться попередній огляд 

підприємства та здійснюється опис господарства, пишеться звіт про 

технології вирощування кожної культури, перевіряється книга ведення історії 

полів з вирощуваними на них культурами , тощо.  

Експерти робочої групи при Мінагрополітики з розробки законодавчої 

бази в органічній сфері України продовжують працювати над розробкою 

підзаконних актів. Так, постановами КабМіну та наказами Міністерства 

економіки вже затверджені: 

- порядок (детальні правила) органічного виробництва та обігу

органічної продукції; 

- порядок ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють

виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері 

органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, 

Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного 

виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру 

органічного насіння і садивного матеріалу; 

- порядок ведення Переліку органів іноземної сертифікації;

- державний логотип для органічної продукції;

- перелік речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється

використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені 

до використання в гранично допустимих кількостях; 

- порядок підтвердження спеціальних знань інспектора з

органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері 

органічного виробництва; 

- порядок сертифікації органічного виробництва та/або обігу

органічної продукції; 

- порядок розгляду апеляцій на рішення органів сертифікації;

- форма заявки на включення до Реєстру органів сертифікації у

сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції; 

- вимоги до матеріально-технічної бази та інших об’єктів

інфраструктури, необхідних для виконання функцій із сертифікації 

органічного виробництва та/або обігу органічної продукції; 

- порядок звітування органів сертифікації до Мінекономіки та

Держпродспоживслужби про видані ним сертифікати; 
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- порядок, періодичність декларування та подання зведених

матеріалів щодо обсягів органічної продукції, яка вводиться в обіг 

органами сертифікації до Мінекономіки та Держпродпоживслужби 

(накази Мінекономіки) [2]. 

Попри все, процес переходу до органічного виробництва в Україні є 

досить проблемним: відсутність відповідної законодавчої й нормативної 

бази, низький рівень обізнаності населення, недостатній рівень державної 

підтримки та фінансування, все це гальмує розвиток органіки. Окрім того, 

велика кількість органічних стандартів ускладнює процес сертифікаціі для 

виробників органічної продукції. Вибір найбільш гідного органічного 

стандарту для сертифікації, в першу чергу, залежить від кінцевого споживача 

органічної продукції, яка повинна бути сертифікована відповідно до 

постанов або стандартах тієї країни, на ринок якої орієнтується виробник. 

Перехід до «зеленої економіки» та органічного сільського господарства 

України повинен включати створення системи правових, інституційних та 

фінансових умов на державному, регіональному і місцевому рівні. На 

державному рівні необхідно: створити правову базу органічного сільського 

господарства, що включає закони, національні стандарти та технічні 

регламенти на продукцію; забезпечити державну підтримку через бюджетні 

виплати (дотації, компенсації), пільгове кредитування та оподаткування; 

сприяти створенню системи сертифікують організацій і контролю технології 

виробництва органічної продукції та її якості за участю міжнародних 

організацій і аудиторів; організувати наукові дослідження і підготовку кадрів 

з органічного сільського господарства в профільних, державних вищих та 

середніх навчальних закладах. 

На регіональному рівні державного управління пропонуємо: прийняти 

регіональне законодавство про органічне землеробство, створити реєстри 

органічних товаровиробників, визначити уповноважені органи з регулювання 

діяльності в сфері органічного сільського господарства; розробити та 

забезпечити реалізацію програм розвитку органічного сільського 

господарства, що включають визначення ареалів розміщення органічного 

виробництва, заходи і умови підтримки; створити акредитовані 

сертифікуюючі центри, затвердити вимоги до виробництва, переробки, 

маркування і торгівлі органічною продукцією; створити центри по 

інформатизації, консультування та маркетингового супроводу органічної 

продукції. 

Висновки. Розвиток органічного виробництва в Україні, безумовно, 

вимагає створення системи правових, інституційних та фінансових умов, 

перш за все на державному рівні. Необхідно створити законодавчі основи 

розвитку органічного сільського господарства (з внесенням необхідних змін 

до чинного законодавства), технічні регламенти на продукцію і 

гармонізувати національні стандарти. Всебічно використовувати заходи 

аграрної політики як інструменту щодо підтримки трансферу знань і 

інновацій, а також для розвитку і зміцнення потенціалу ринку. Забезпечити 
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державну підтримку через бюджетні виплати (дотації, компенсації), пільгове 

кредитування та оподаткування для розвитку цього сектора сільського 

господарства. Держава повинна сприяти створенню системи сертифікації 

організацій і контролю технології виробництва органічної продукції та її 

якості за участю міжнародних організацій і аудиторів. Нарешті, організувати 

наукові дослідження і підготовку кадрів з органічного сільського 

господарства в профільних НДІ, державних вищих та середніх навчальних 

закладах. Населення має отримувати додаткову інформацію про те, як різні 

моделі сільськогосподарського зростання впливають на харчування і 

здоров'я, що сприятиме підвищенню грамотності споживачів щодо 

харчування і наслідків харчових переваг. Для реалізації цих завдань потрібно 

більш глибоке розуміння взаємозв'язку між сільським господарством, 

харчуванням і здоров’ям. 
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ФОРМУВАННЯ БЕЗБАР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СКЛАДОВА 

НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ 

Анотація. Визначено, що безбар’єрність передбачає усунення бар’єрів 

для повноцінної участі громадян у економічному та соціальному житті, тому 

належне врядування спрямовується на захист прав всіх категорій громадян та 

забезпечення комфортного проживання і самопочуття кожної людини у 

публічній сфері. 

Доведено, що значна частина громадян, яких ми відносимо до 

маломобільних груп, кожного дня стикаються з викликами доступності 

освіти, зайнятості, отримання адміністративних послуг, доступу до 

інфраструктурних об’єктів, реалізації права на громадську, політичну участь. 

Відмічено, що серед основних перешкод, з якими стикаються 

маломобільні групи, слід виділити такі як: труднощі при переміщені, 

соціальна підтримка. ризик дискримінації, непристосованість середовища. 

Загалом, існуючі бар’єри можна умовно віднести до наступних груп: 

інституційні, ментальні, фізичні, інформаційні. 

Обгрунтовано, що наявність таких бар’єрів означає актуальність 

протидії дискримінації та досягнення реальної рівності всіх громадян у 

різних сферах суспільно-політичного, економічного, культурного життя 

шляхом реалізації відповідного інклюзивного врядування. 

Визначено, що основними пріоритетами інклюзивного врядування є 

реалізація концепції «соціальної інклюзії», розвиток людини, причетність та 

участь, територіальна близькість як спільне користування фізичним і 

соціальним простором, наявність матеріальних ресурсів, розумне 

пристосування, універсальний дизайн. 

Відмічено важливість застосування при формуванні безбар’єрного 

простору Міжнародної класифікації функціонування, обмежень 

життєдіяльності та здоров'я. 

Доведено, що безбар’єрний підхід в належному врядуванні передбачає 

верховенство права, дотримання основних демократичних принципів, 

політичну волю, сприятливе законодавство, чіткі процедури, довгострокову 

підтримку та ресурси для сталого громадянського суспільства і спільний 

простір для діалогу та співпраці. 
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FORMATION OF AN INCLUSIVE ENVIRONMENT AS A COMPONENT 

OF GOOD GOVERNANCE 

 

Abstract. In the article it is determined that inclusion involves the removal of 

barriers to the full participation of citizens in economic and social life, so good 

governance aims to protect the rights of all categories of citizens and ensure 

comfortable living and well-being of everyone in the public sphere. 

It has been proven that a significant part of the citizens, who are referred to as 

low-mobility groups, face daily challenges of access to education, employment, 

administrative services, access to infrastructure, and the right to participate in 

public and political activities. 

It is noted that among the main obstacles faced by low-mobility groups are 

such as: difficulties in moving, absence of social support, risk of discrimination, 

maladaptation of the environment. In general, the existing barriers can be 

conditionally attributed to the following groups: institutional, mental, physical, 

informational. 

It is determined that the main priorities of inclusive governance are the 

implementation of the concept of «social inclusion», human development, 

involvement and participation, territorial proximity as a shared use of physical and 

social space, availability of material resources, reasonable accommodation, 

universal design. 

The importance of using the International Classification of Functioning, Life 

and Health Restrictions in the formation of an inclusive space has been noted. 

An inclusive approach to good governance has been shown to include the rule 

of law, adherence to fundamental democratic principles, political will, favorable 

legislation, clear procedures, long-term support and resources for a sustainable 

civil society, and a common space for dialogue and cooperation. 

Keywords: inclusion, good governance, low-mobility groups, intelligent 

adaptation, universal design. 

 

Постановка проблеми. Безбар’єрність як норма суспільства без 

обмежень, в якому забезпечуються рівні права та можливості для всіх людей 

у самореалізації, зайнятості, пересуванні, сервісах, здобутті освіти, 

спілкуванні, дозвіллі, розвитку, є актуальним питанням належного 
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врядування у демократичній державі. З цією метою для усунення бар’єрів 

щодо повноцінної участі громадян у економічному та соціальному житті 

створюються умови захисту прав маломобільних груп, що сприяє 

інклюзивності системи охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, 

інфраструктури, технологій та ринку праці. Інклюзивність належного 

врядування та формування відповідного безбар’єрного простору в широкому 

розумінні стає важливою складовою загальної культури та толерантності 

суспільства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика дослідження 

безбар’єрності викликає активний інтерес серед соціологів, економістів, 

психологів (С. Богданов, Г. Гаврюшенко, А. Колупаєва, Н. Найда, Н. Софій, 

Л.Ткаченко, І. Ярмощук та ін.) і спрямована на пошук різних варіантів 

залучення всіх громадян до публічного простору та повноцінного 

соціального, політичного, економічного та культурного життя. В науці 

публічного управління за останній час теж з’явилися роботи, які 

досліджують питання безбар’єрності, зокрема публікації таких авторів як 

О.Дрюма, С.Зубченко, О.Зубчик, Ю.Каплан, Л.Ємельяненко, О.Роговський, 

Ю.Тищенко, О.Шульга, О.Царькова, К.Сахарова та інші. 

Мета статті: обґрунтувати основні засади безбар’єрного підходу у сфері 

належного врядування, визначити принципи формування інклюзивного 

суспільства, особливості інклюзивного врядування. 

Виклад основного матеріалу. Необхідність створення безбар’єрного 

середовища зумовлена тим, що значна частина громадян, яких ми відносимо 

до маломобільних груп, кожного дня стикаються з викликами доступності 

освіти, зайнятості, отримання адміністративних послуг, доступу до 

інфраструктурних об’єктів. Часто це стосується доступності та реалізації 

права на громадську, політичну участь, забезпечення безбар’єрного доступу 

до сфери культури, туризму тощо. Серед основних перешкод, з якими 

стикаються маломобільні групи, слід виділити такі як: труднощі при 

переміщені, необхідність соціальної підтримки, підвищений ризик 

дискримінації, непристосованість середовища. Обмеження мобільності 

громадян можуть бути пов'язані з фізичними особливостями людини - 

інвалідністю, дитячим чи літнім віком, або пов'язані з тимчасовими станами - 

вагітність, стрес, хвороба, травма.  

Якщо визначити основні проблеми безбар’єрності для цих груп, вони 

стосуються таких питань: 

для осіб з функціональними порушеннями працездатності та 

інвалідністю - доступність транспортної, вуличної та соціальної 

інфраструктур, проблеми працевлаштування  (За даними Міністерства 

соціальної політики, в Україні налічується 2,6 млн. людей з особливими 

потребами. Це 6% усього населення країни, із них – 168 280 дітей) [1]; 

для осіб третього віку - потреби у працевлаштуванні, освіті впродовж 

життя з метою працевлаштування та саморозвитку, участі у громадському та 

політичному житті, 
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для матерів з дітьми до 6 років - доступність транспортної, вуличної та 

соціальної інфраструктур, проблеми з працевлаштуванням, 

для молоді - потреби у працевлаштуванні, освіті, культурі, участі у 

громадському та політичному житті; 

для представників національних меншин, міграційних спільнот – 

проблеми працевлаштування, освіти, участі у громадському та політичному 

житті, 

До проблематики безбар’єрності можуть залучатися ситуації неповаги та 

зневажливого ставлення до особливостей та унікальності людей; упереджене 

ставлення до літніх людей, людей з інвалідністю; упереджене ставлення з 

боку інших дітей, батьків, адміністрації освітніх закладів до дітей з 

особливими потребами; упереджене ставлення до людей з інвалідністю з 

боку роботодавців та колег; неготовність роботодавців брати на роботу 

молодь, літніх людей, людей з інвалідністю та облаштувати для них робоче 

місце тощо. 

Часто відчуття ворожості і нерозуміння суспільством проблем людей, 

які мають відмінності, приводить до того, що люди з інвалідністю 

приховують діагноз або наявність інвалідності при пошуку роботи/на роботі 

або не готові працювати загалом. Особливо страждають люди з інвалідністю, 

які мають фізичні бар’єри, брак інформації у доступних форматах, 

відсутність доступних транспортних послуг. Це може перешкодити людям з 

інвалідністю добиратися до місць роботи або навчання, користуватися 

закладами охорони здоров’я та реабілітації, культури, спорту тощо. 

Відсутність доступної інформації про політичні процеси обмежує реалізацію 

їх права брати участь у політичному і суспільному житті. 

Загалом, існуючі бар’єри можна умовно віднести до наступних груп: 

інституційні: закони, програми, які забороняють або не здатні 

полегшити «доступ» вразливих категорій до реалізації прав людини: 

ментальні: існуючі в суспільстві міфи та стереотипи про людей з 

особливими потребами, представників різних маломобільних груп, 

нерозуміння суті проблем людей з інвалідністю; 

фізичні: бар’єри, які існують у будівлях та спорудах, у транспортній 

інфраструктурі; 

інформаційні: форма подачі інформації та її зміст є недоступною для 

людей з особливими потребами.  

Необхідність протидії дискримінації та досягнення реальної рівності 

всіх громадян у різних сферах суспільно-політичного, економічного, 

культурного життя була визначена на глобальному рівні у 1995 р. на 

Всесвітній зустрічі на найвищому рівні в інтересах соціального розвитку 

держави, на якій члени ООН взяли на себе зобов’язання сприяти соціальній 

інтеграції шляхом створення інклюзивного суспільства, яке є стабільним, 

безпечним, справедливим, гуманним, поважає людське різноманіття, рівність 

можливостей та участь усіх людей, в тому числі бідних та уразливих груп 

населення [2]. 
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У концепції соціального розвитку, прийнятій на зустрічі, були визначені 

риси, притаманні суспільству для того, щоб підвищувати якість життя 

громадян на основі зміцнення соціальної справедливості, згуртованості та 

інтеграції, сприяння продуктивній зайнятості та розширенні їхніх прав і 

можливостей [2].  

У 2000 р. була прийнята Декларація тисячоліття, яка включила 

категорію соціальної інтеграції в синтез миру, безпеки, розвитку і прав 

людини [3]. 

З метою втілення принципів інклюзивності та захисту прав осіб з 

інвалідністю 13 грудня 2006 року Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято 

Конвенцію про права осіб з інвалідністю, яку підписали та ратифікували майже 

всі країни світу, у тому числі й Україна [4]. 

Завдяки цим рішенням, концепція «суспільства для всіх» стала світовим 

трендом і полягає в тому, що кожна людина має право брати участь у процесі 

економічного, соціального, культурного і політичного розвитку та 

користування всіма благами. Як зазначається у Загальній декларації  прав 

людини, «рівність, соціальна справедливість і повага до людської гідності, 

права і основні свободи є основоположними цінностями, які повинні 

розділятися і дбайливо охоронятися в будь-якому суспільстві. Вони не тільки 

зміцнюють соціальну згуртованість, але й сприяють скороченню масштабів 

або ліквідації багатьох корінних причин соціальних конфліктів» [5].  

Реалізація цієї мети полягає наразі у створенні інклюзивного 

суспільства, яке можна розглядати одночасно як мету і як процес, який 

передбачає створення відповідних структур та інституцій, за допомогою яких 

окремі люди і групи осіб формують життєздатне суспільство. Але 

формування інклюзивного суспільства вимагає комплексного, системного, 

нормативного, стратегічного підходу, який ставить людину в центр розвитку 

суспільства, що розглядається як основа належного інклюзивного 

врядування. Зокрема, в політичному плані інклюзивне врядування має 

забезпечувати зміцнення демократії, транспарентності, гарантуючи всім 

групам населення доступ до процесу прийняття рішень, які їх стосуються, а в 

соціальному плані - скорочення бідності, нерівності, заохочення соціальної 

справедливості та соціальний захист.  

Для створення інклюзивного суспільства потрібно більш глибоке 

розуміння існуючих бар’єрів, забезпечення практичних механізмів для 

прийняття політичних рішень, тому, формуючи інклюзивне суспільство, 

потрібно враховувати наступні принципи:  

- повага до прав і свобод людини, верховенство закону є 

основоположними;  

- забезпечення безпеки середовища та життя всіх осіб має першочергове 

значення в створенні атмосфери участі в суспільстві;  

- всі члени суспільства мають бути мотивованими брати участь в 

громадській, соціальній, політичній та економічній діяльності як на 

національному, так і місцевому рівнях;  
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- існування сильного громадянського суспільства є основою для 

активної участі та формування політики відкритості, відповідальності, 

підзвітності;  

- необхідний доступ всіх без виключення громадян до суспільної 

інфраструктури (громадські центри, місця відпочинку, бібліотеки, центри, які 

надають послуги, школи, лікарні, і т. п), також до інформації.  

Формування інклюзивного суспільства передбачає не просто ліквідацію 

бар’єрів чи ризиків, які стримують участь частини людей в суспільному 

житті, але формує концепцію інклюзивного врядування, основними 

пріоритетами якого можна вважати наступні:  

інклюзія як широкий спектр стратегій, ресурсів, орієнтованих на ті 

групи населення, які є мало мобільними та перебувають у несприятливому 

становищі; 

розвиток людини як створення умов зростання особистості, вибору 

дітьми і дорослими способу життя, яке вони цінують і яке заслуговує на 

підтримку;  

участь у прийнятті рішень, що стосуються кожного особисто в питаннях 

сім’ї та життя у суспільстві; 

спільне користування фізичним і соціальним простором; 

наявність матеріальних ресурсів для підтримки соціальних програм з 

тим, щоб люди з інвалідністю могли повною мірою, на рівні з іншими, брати 

участь у житті суспільства; 

розумне пристосування – внесення, коли це потрібно в конкретному 

випадку, необхідних модифікацій і коректив для забезпечення реалізації або 

здійснення інвалідами нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних 

свобод; 

універсальний дизайн – дизайн предметів, обстановок, програм та 

послуг, покликаний зробити їх максимально можливою мірою придатними 

для використання для всіх людей без необхідності адаптації чи спеціального 

дизайну.  

Важливе значення для визначення основних характеристик 

безбар’єрного простору  має наразі ухвалена в 1992 році ВООЗ Міжнародна 

класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я (МКФ) 

як уніфікований класифікатор «компонентів здоров’я», який оцінює функції 

та структуру організму, активність і залученість людини, зовнішнє 

середовище, особистісні фактори [6]. Класифікація описує стан здоров’я 

спеціальним загальноприйнятим кодом і використовується для лікування, 

реабілітації та соціалізації людей з хронічними захворюваннями або 

інвалідністю. І хоча класифікація спрямована переважно на людей з 

обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями, вона 

може застосовуватися до кожного, незалежно від стану здоров’я, тому що 

МКФ шукає відповіді на питання: як забезпечити доступність зовнішнього 

середовища? як повернути людину до улюбленої справи? як дати якісну 

освіту? Це потужний інструмент розбудови інклюзивного суспільства, який 
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надає можливість зрозуміти індивідуальні потреби кожної людини та 

усунути бар’єри для її комфортного функціонування. 

Аналіз наукових джерел та аналітичних досліджень щодо безбар’єрного 

середовища в сучасному світі надав можливість виділити наступні види 

безбар’єрності та їх суттєві характеристики (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Основні види безбар’єрності та їх характеристики 

Види Основні характеристики 
Суспільна/Соціальна 

безбар'єрність 

забезпечення рівних можливостей участі всіх людей та 

суспільних груп у житті громад та держави, рівного 

доступу до суспільно-політичного та культурного життя, 

сприятливого середовища для самовираження і розвитку, а 

також інклюзивного середовища як передумови для участі 

у всіх формах суспільного життя та громадської активності 

Освітня 

безбар'єрність 

створення рівних можливостей та вільного доступу до 

освіти, включаючи освіту протягом життя, а також 

перенавчання та опанування додаткових навичок.  

Економічна 

безбар'єрність 

забезпечення умов та можливостей для працевлаштування, 

отримання фінансових та інших ресурсів для заняття 

підприємництвом для таких суспільних груп, як молодь, 

жінки, літні люди, дорослі з інвалідністю. 

Громадянська 

безбар'єрність 

участь у політичних процесах, у політичному житті і 

державних інституціях 

Цифрова 

безбар'єрність 

забезпечення якісною цифровою інфраструктурою і 

високим рівнем цифрових навичок із метою кращого 

доступу до державних і соціальних онлайн-послуг для всіх 

суспільних груп 

Фізична 

безбар'єрність 

створення шляхом розробки та реалізації відповідних 

стандартів, планів проектування, реконструкцій, 

закупівель, будівництва середовища, в якому громадські 

споруди та публічні місця, транспорт і послуги на рівні 

громади та держави є фізично доступними для всіх 

суспільних груп, упровадження принципів універсального 

дизайну 

Інформаційна 

безбар’єрність  

умови, за яких люди, незалежно від їх функціональних 

порушень чи комунікативних можливостей, мають доступ 

до інформації в різних форматах та з використанням 

технологій, що враховують їх потреби та можливості. 

 

Для створення безбар’єрного середовища за вищенаведеними 

напрямами потрібна синергія зусиль держави, бізнесу, громадськості та 

відповідний інклюзивний діалог. В першу чергу, це стосується впливу на 

процес прийняття рішень тих громадських організацій, які здатні збирати та 

поширювати пропозиції своїх членів, зацікавлених осіб, підвищувати його 

якість з урахуванням потреб та інтересів тих, кого стосується питання 

безбар’єрності. 
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Інклюзивне врядування має здійснюватися на засадах відкритості, 

відповідальності, чіткості та підзвітності органів державної влади. Такий 

підхід забезпечує своєчасне коригування прийнятих рішень, розширення 

кола зацікавлених сторін, підтримку тих ініціатив, які додатково з’являються 

як з боку громадськості.  

Можливість кожної з сторін захищати своє бачення проблем, яке може 

відрізнятися від бачення іншої сторони, потребує підтримки інклюзивного 

діалогу, тому ті виклики, які виникають у процесі створення безбар’єрного 

середовища, можуть долатися шляхом компромісу та пошуку консенсусу. 

Для цього можуть використовуватися такі форми співпраці як: 

інформування, консультація, спільна діяльність. 

Висновки. На основі наведених характеристик можна зробити висновок, 

що основними цілями інклюзивного врядування є наступні:  

створення умов для кожного громадянина, щоб безперешкодно 

пересуватися громадським простором та отримувати інформацію у 

найзручніший спосіб, мати спрощений доступ до цифровізованих та 

аналогових державних та соціальних послуг;  

рівні умови участі всіх громадян у всіх сферах життя суспільства, 

політичних процесах та громадській діяльності з урахуванням потреб 

маломобільних груп;  

забезпечення умов та можливостей для отримання освіти, 

працевлаштування, а також підтримка підприємництва для представників 

маломобільних груп. 

Створення та функціонування безбар’єрного середовища має 

здійснюватися на засадах інклюзивного діалогу, із залученням організацій 

громадянського суспільства та бізнесом. 

Інклюзивне врядування має стати загальним підходом у сфері 

публічного управління і передбачає верховенство права, дотримання 

основних демократичних принципів, політичну волю, сприятливе 

законодавство, чіткі процедури, спільний простір для діалогу та співпраці. Це 

допоможе створити безбар’єрне середовище для всіх груп населення, 

забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, 

отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, 

інформаційної, цифрової, соціальної, громадянської, економічної та освітньої 

безбар’єрності. 
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ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІВ ЛІДЕРСТВА 

У РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Анотація. У статті досліджено питання використання стилів лідерства у 

вітчизняному та закордонному досвіді. Зважаючи на те, що кожен лідер у 

процесі своєї управлінської діяльності виконує обов'язки у тільки йому 

властивому стилі, саме цей процес виражається в тому, якими прийомами 

керівник оперує, спонукаючи команду до реалізації місії організації, 

ініціативного і творчого підходу до виконання покладених на обрану 

структуру завдань, як координує та контролює результати діяльності 

співробітників. Прийнятий певний стиль лідерства може служити 

характеристикою якості діяльності керівника, його здатності забезпечувати 

ефективну управлінську діяльність, створюючи в організації особливу 

атмосферу, сприяє розвитку сприятливих взаємин і поведінки. Ступінь, до 

якої лідер делегує свої повноваження, типи влади, що ним використовується, 

його турбота, все це відображає стиль лідерства певного керівника. Стиль 

лідерства являє собою інтегральний підхід до розвитку організації, 

виконання нею певних функцій.  

 Проведено порівняльний аналіз десяти стилів лідерства, що є 

актуальними на сьогодні у сфері публічного управління та комерційних 

організаціях як за кордоном, так і в Україні. Ураховуючи багаторічні 

надбання, теорія менеджменту на сьогодні налічує багато різнопланових 

стилів лідерства в організації. За нинішніх непередбачуваних умов, які 

щоденно відбуваються в суспільстві та глобальних трансформаційних 

перетворень, лідер повинен бути гнучким, вміти змінювати свій стиль в 

залежності від ситуації. На практиці ж більшість управлінців не можна 

назвати гнучкими: раз обравши свій стиль керівництва, вони не прагнуть 

його міняти. Визначення та напрацювання ефективного стилю лідерства 

передбачає баланс. Для цього потрібно чітко відрізняти стилі управління, які 

відповідають сильним сторонам як лідера, так і самої організації, а також 

будуть більш практичні. 

Доведено, переваги та недоліки кожного зі стилів, а також надано 

рекомендації щодо використання кожного з них за певних обставин.  

https://doi.org/
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Також запропоновано розглянути коучинговий стиль лідерства, як один 

з варіантів, що може використовуватися сучасними лідерами під час 

реалізації реформи публічного управління. 

Ключові слова: лідерський потенціал, механізми державного 

управління, стиль лідерства, реформа публічного управління,  державна 

служба, коучинг. 
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USING LEADERSHIP STYLESIN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC 

GOVERNANCE REFORM 

Abstract. The article examines the use of leadership styles in domestic and 

foreign experience. Given that each leader in the process of his management 

activities performs duties in his own style, this process is expressed in what 

techniques the leader operates, encouraging the team to implement the mission of 

the organization, proactive and creative approach to the assigned tasks. task 

structure, how it coordinates and controls the results of employees. The accepted 

certain style of leadership can serve as the characteristic of quality of activity of 

the head, his ability to provide effective administrative activity, creating in the 

organization special atmosphere, promotes development of favorable relations and 

behavior. The degree to which a leader delegates his authority, the types of power 

he uses, his concern, all reflect the leadership style of a particular leader. 

Leadership style is an integrated approach to the development of the organization, 

the performance of certain functions. 

A comparative analysis of ten leadership styles that are relevant today in the 

field of public administration and commercial organizations both abroad and in 

Ukraine. Given the many years of experience, management theory today has many 

different leadership styles in the organization. Under the current unpredictable 

conditions that occur daily in society and global transformational transformations, 

the leader must be flexible, able to change his style depending on the situation. 

In practice, however, most managers cannot be called flexible: once they have 

chosen their leadership style, they do not seek to change it. Defining and 

developing an effective leadership style involves balance. This requires a clear 

distinction between management styles that are in line with the strengths of both 

the leader and the organization itself, and will be more practical. 

The advantages and disadvantages of each style are proved, as well as 

recommendations for the use of each of them in certain circumstances. 
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It is also proposed to consider the coaching style of leadership as one of the 

options that can be used by modern leaders in the implementation of public 

administration reform. 

Keywords: leadership potential, mechanisms of public administration, 

leadership style, public administration reform, civil service, coaching. 

 

Постановка проблеми. В основі розвитку лідерського потенціалу є 

визначення його пріоритетів, вибір стратегії та формування програми її 

реалізації. За умов активізації процесів суспільної трансформації та викликів 

сьогодення, нагальним постає питання обрання стилю лідерства, відповідно 

до якого буде діяти керівник та в подальшому розвивати свої відповідні 

компетентності з метою забезпечення оперативного реагування на вимоги та 

виклики, що виникають.  

Досвід багатьох іноземних компаній свідчить, що використання 

актуального для певних умов стилю лідерства з метою ефективного 

керівництва та в управлінні персоналом дає змогу підвищити ефективність 

роботи, вдосконалити професійні та особисті навички співробітників, 

досягти поставлених цілей та забезпечити виконання місії організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку 

лідерського потенціалу керівників сфери публічного управління, а також 

стилів лідерства висвітлені як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями: 

Н.Т. Гончарук,    А.В. Ліпенцевим, М.С. Орлів, Н.С. Орловою, Л.А. Пашко, 

І.Г. Сурай, М. Біром, Дж. Брайсоном, Б. Кросбі, М. Фіннстремом,                   

Д. Шредером. Однак, за сучасних умов розвитку українського суспільства, 

зважаючи на складнощі реалізації реформи публічного управління, 

надзвичайно актуальним є розгляд питання перегляду доречності 

використання тих чи інших стилів лідерства на державній службі, й 

відповідно до них перегляду пріоритетів розвитку.  

Мета статті – аналіз особливостей стилів лідерства та їх впливу на 

розвиток лідерського потенціалу під час здійснення реформи публічного 

управління в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Підґрунтям ефективного та прозорого 

демократичного врядування є якісне та належне функціонування механізмів 

державного управління. Вони являють собою стрижень життєздатності 

країни, що визначає спроможність влади здійснювати координацію та 

організацію надання відповідних послуг громадянам, а також сприяти 

зростанню та конкурентності на світовій арені. 

Беручи до уваги основні напрями реалізації реформи публічного 

управління, а також ураховуючи курс розвитку української держави в умовах 

трансформаційних змін і несподіваних викликів сьогодення, лідерство стає 

стратегічною, обов’язковою складовою успішності заявлених перетворень. 

На сьогодні вирішальна роль у державному врядуванні надана 

талановитим керівникам з комунікативним потенціалом, високим рівнем 

знань персонал-технологій, вмінням врегулювати управлінські та соціальні 
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конфлікти, сформувати лідерів з кола своїх підлеглих, – службовцям нової 

генерації, лідерам в системі державної служби [1]. 

Ще у ранніх дослідженнях на тему лідерства у державному управлінні 

зроблено висновок про те, що відмінності серед осіб, які опинилися на 

керівній посаді, та варіації у життєвих циклах організацій створили 

практично безмежну кількість перестановок і комбінацій. 

Лідерство було складним завданням в усіх історичних епохах, але 

здається, що сьогоднішні керівники стикаються з додатковими проблемами. 

Хоча середовище з розподілом влади, створене у другій половині двадцятого 

століття, розширило аспекти демократії, це також робить лідерство більш 

важким.  

Громадськість сьогодні має можливість спостерігати лідерів – особливо 

лідерів у державному управлінні – завдяки ЗМІ, Інтернету, соціальним 

мережам та більш високому рівню обізнаності. В той же час громадськість 

стає більш скептичною та менш терпимою до помилок і слабкостей лідерів. 

Крім того, очевидно, що з інтенсивним розвитком конкуренції в умовах нової 

глобальної економіки, навіть серед організацій державного управління, 

спектр навичок, необхідних для лідерів, значно виріс і змінився [2].  

Зважаючи на це, посеред іншого, важливими складовими механізму 

планування розвитку лідерського потенціалу керівних кадрів сфери 

державного управління на сьогодні визначено[3]: індивідуальні цілі, 

пріоритети; оцінка наявних якостей; стратегія індивідуального розвитку; 

профіль керівника-лідера, виконання яких неможливо забезпечити без 

визначення конкретного стилю лідерства, який буде використовуватися, з 

притаманними тільки йому важливими характеристиками. 

Тому, зважаючи на непередбачувані глобальні перетворення сьогодення, 

що носять світовий масштаб, вважаємо за доречне розглянути основні 

характеристики та риси провідних на сьогодні типів лідерства, враховуючи 

те, що зважаючи на швидкоплинні обставини, які відбуваються в суспільстві, 

існуючі в публічному управлінні стилі не дають ефективних результатів 

діяльності установ і організацій. 

Тим більш, що для того, щоб успішно долати періоди невизначеності та 

привести свою команду до успіху, потрібні гнучкі, проактивні та резільєнтні 

лідери, які здатні зберігати стійкість під впливом зовнішніх і внутрішніх 

загроз, впоратися зі складними подіями та відновлюватися після труднощів. 

Є багато переваг у розумінні різних підходів до обрання стилів 

лідерства [4], таких як: 

- гнучкість - розуміння різних підходів дає можливість обирати стиль –

або, навіть, конкретні характеристики кожного стилю, які найкраще 

підходять ролі керівника і особистості за певних обставин, враховуючи 

специфіку організації та її спрямованість; 

- самосвідомість - проаналізувавши кожен стиль лідерства, є можливість 
виявити, що резонує з певними ідеями або чинить їм опір, а також розвинути 

самосвідомість сильних сторін і потенційних можливостей власного  підходу 
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 до лідерства в кожному окремо взятому випадку; 

- міцний фундамент – це знання, які є основою для будь-якого

майбутнього розвитку лідерства. 

Стилі лідерства проаналізуємо, розглядаючи їх від найжорсткішого, 

структурованого стилю до самого гнучкого.  

1. Автократичне лідерство. Визначається підходом зверху вниз, коли

справа стосується прийняття всіх рішень, процедур і політик в організації. 

Автократичний лідер менше зосереджується на зборі інформації від 

членів команди і схильний приймати управлінські рішення, яким, як 

очікується, будуть слідувати інші. Його характеристиками є: 

структурованість; строга відповідність правилам і нормам; довіра тільки 

ретельному нагляду; зберігання всієї влади і контролю.  

Що стосується переваг цього стилю: такий лідер може бути ефективним, 

особливо коли справа доходить до прийняття рішень; підтримує 

згуртованість і узгодженість команд, так як відповідальність бере на себе 

одна людина; може змусити всіх виконувати індивідуальні ролі, які більш 

зрозумілі, оскільки вони будуть делеговані через конкретні посадові 

обов'язки.  

2. Транзакційне лідерство визначається контролем, організацією і

короткостроковим плануванням. Припускає чіткий обмін між лідером і 

членами команди. Наприклад, в обмін на дотримання вимог і високу 

продуктивність співробітник може отримати підвищення по службі.  

Транзакційний лідер покладається на систему заохочень і покарань, щоб 

мотивувати своїх послідовників і забезпечує:  орієнтацію на короткострокові 

цілі; структурованість; віру в ефективність мотивації.  

Вказаний стиль може бути ефективним способом досягнення 

короткострокових цілей; чітко визначає очікувану поведінку членів команди 

з винагородою і покаранням; забезпечує структуру і стабільність. Однак, у 

той же час: обмежує творчість, зростання та ініціативу; може не вплинути на 

людей, яких «не включає» мотивація; бентежить тих, хто шукає можливості 

для розвитку. 

Може бути ефективним, якщо: керувати великою за організаційною 

структурою організацією чи установою, якій необхідно створити структуру і 

процеси для забезпечення однаковості в глобальних офісах; є 

короткостроковий проект, який вимагає успішного результату; є команди, які 

мотивовані грошима, пільгами і статусом. 

3. Бюрократичне лідерство - покладається на чіткий ланцюжок

підпорядкування, строгі правила і згоду з боку своїх послідовників. 

Зазвичай зустрічається в державних установах, а також у військових і 

громадських організаціях. Лідер при ньому: ієрархічний; орієнтований на 

завдання; суворо дотримуйтеся правил, норм, і процесів; система заохочень, 

заснована на заслугах. 

Перевагами є: стабільність з точки зору гарантії зайнятості та 

результатів;  дуже чіткі ролі, обов'язки і очікування; добре помітний набір 
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процесів і правил. Однак, зважаючи на постійні зміни обставин діяльності 

організацій, є неефективним, так як все має відбуватися по ланцюжку 

команд; немає заохочення співробітників в особистому або професійний 

рості; пригнічує творчість, новаторство і вільне мислення; не сприяє 

співробітництву або побудові відносин всередині команд; може 

ускладнювати реагування на зміни. 

4. Харизматичне лідерство визначається лідером, який використовує 

свої комунікативні навички, переконливість і привабливість, щоб впливати 

на інших.  

Кожен харизматичний лідер виглядає унікально. Однак, є багато 

ключових характеристик, які поділяють більшість харизматичних лідерів:  

сильний комунікатор; чуйний і вмотивований; привабливий; оптимістичний; 

дуже надихає і мотивує; заохочує почуття товариськості, співробітництва та 

єдності; змушує послідовників відчувати, що їх чують і розуміють;  створює 

рух до позитивних змін. 

Тим не менш, є у цього стилю і недоліки: лідер може стати більш 

зосередженим на собі, ніж на своїх людях; має потенціал стати корисливим;  

часто розглядається як поверхневий або лицемірний. 

5. Трансформаційне лідерство – прагне змінити статус-кво. 

Трансформаційні лідери створюють бачення, засноване на виявлених 

потребах, і спрямовують свої команди до цієї єдиної мети через натхнення і 

мотивацію. 

Основна відмінність трансформаційного лідерства від інших стилів - 

фокус на зміні систем і процесів. Перевагами є: мотивація для команди;   

сприяє побудові міцних відносин і заохочення співробітництва; 

співробітникам можна надавати автономію у виконанні їх роботи; може 

вести до творчості, зростання і емпатії в командах.  

Проте, може викликати почуття нестабільності і порушити статус-кво; 

сильний тиск на лідера, якому потрібно постійно подавати приклад іншим. 

І якщо керівник обирає такий стиль, то йому потрібно: мати бачення, 

засноване на поточних потребах або існуючих проблемах; отримувати 

зворотній зв'язок, відгуки та додаткові ідеї від своєї команди, що підвищить  

зацікавленість співробітників.  

6. Коучингове лідерство - стиль, який визначається співпрацею, 

підтримкою і керівництвом. Лідери коучингу зосереджені на виявленні 

кращих в своїх командах, допомагаючи їм долати перешкоди і досягати 

поставлених цілей.  

Цей лідер обнадійливий, уміє давати зворотний зв'язок і ставити корисні 

питання, підтримуючий, зосереджений на зростанні та розвитку інших, 

заохочує двостороннє спілкування і співробітництво, сприяє особистому та 

професійному розвитку співробітників, зосереджений на підтримці, а не на 

засудженні, створює можливості для зростання і творчого мислення. 

Проте, цей стиль є ресурсовитратним для самого лідера, так як вимагає 

багато часу і енергії; не завжди призводить до найшвидших і ефективних 



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

169 

результатів; може бути, не ідеальним вибором для організацій, що прагнуть 

до високого тиску або строгої орієнтації на результат. Під час нього потрібен 

активний зворотній зв'язок (співробітники  повинні мати можливість 

надавати зворотний зв'язок незалежно від того, позитивний він або 

негативний); сприяння зростанню; вміння ставити правильні питання. 

7. Демократичне лідерство, яке також широко відоме як колективне 

лідерство, полягає в тому, щоб дозволити кільком людям брати участь в 

процесі прийняття рішень. Демократичний стиль вважається дуже 

справедливим і інклюзивним. 

Демократичні лідери зазвичай мають певні характеристики: розширення 

прав та можливостей; єдність; об'єктивність і чесність; зосередженість на 

делегуванні повноважень; відкритість. Вони заохочують співпрацю, 

включають різноманітність думок і способів мислення, підвищують 

залученість і продуктивність групи, що також може привести до більш 

творчих рішень, результат підтримується більшістю. 

8. Спільне лідерство направлено на те, щоб спонукати людей працювати 

разом, долаючи організаційні кордони, для досягнення загальних цілей.

 Характеристики спільних лідерів:  орієнтація на командну роботу; 

здобуття довіри; орієнтація на самосвідомість; веде до більш творчого, 

новаторського мислення. Завдяки цьому з’являється  більше можливостей 

для різноманітності;  можна зміцнити міжгрупові відносини; забезпечується 

довіра в середині організації.  

9. Лідерство-служіння ставить зростання і благополуччя своєї 

організації, співробітників і суспільства понад усе.   

Лідер-слуга самовідданий і скромний, в нього відсутній інтерес до влади 

або матеріальних переваг. Він об’єднуючий;  емпатічний; зосереджений на 

розвиткові та зростанні інших; може привести до підвищення 

продуктивності, інновацій та співпраці; створює безпечне середовище; 

знижує плинність кадрів і роз'єднаність; підвищує довіру до лідерів. . 

Однак, не зважаючи на масу позитивних якостей, за такого стилю лідер 

може легко «згоріти». Крім того, це є ресурсовитратним процесом, важко 

навчити інших лідерів менталітету служіння, може знадобитися більше часу, 

щоб побачити результати або досягти цілей. 

10. Лідерство, засноване на принципах невтручання. 

Лідер дотримується принципу невтручання і дає іншим свободу 

приймати рішення. В цей же час він: довірливий; розуміє, коли втручатися, а 

коли поступатися місцем; зосереджений на загальній картині; дає можливість 

людям практикувати свої лідерські навички; може привести до розвитку 

творчих здібностей та інновацій;  знижує страх перед невдачею; заохочує 

довіру між членами команди і собою; прищеплює почуття незалежності. 

Однак, як й інші стилі, має свої слабкі сторони: може привести до 

низької продуктивності; створити конфлікт між членами команди; призвести 

до плутанини щодо ролей та обов'язків; неможливо бути ефективним з 

некваліфікованою або невмотивованою командою. 
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Принцип невтручання стає все більш популярним на сучасних робочих 

місцях, які віддають перевагу великій свободі для співробітників. І хоча цей 

стиль, безумовно, підходить для значної частини організацій, він не кращий 

вибір для всіх, у тому числі, й для державної служби.  

Принцип невтручання в лідерство можливий тільки в тому випадку, 

якщо є високовмотивована, незалежна, професійна, згуртована команда. 

Якщо застосувати підхід невтручання до команди початкового рівня, можна 

отримати провал. 

Розуміння різних стилів лідерства, аналіз їх характеристик, недоліків та 

переваг - це тільки один з кроків для застосування в публічному управлінні. 

Для лідерів є безліч додаткових ресурсів, щоб поліпшити свої професійні 

компетенції та досягти поставлених перед організацією цілей. Потрібно 

використовувати такі інструменти, як навчання лідерству і наставництво, 

щоб визначити свої сильні сторони і потенційні можливості й завдяки цьому 

приности користь як організації, так і в реалізації себе як професіонала. 

Наприклад, країни Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) вкладають значні кошти в навчання, розвиток, матеріальне 

забезпечення персоналу державного сектора. Так, у 2017 році оплата праці 

службовців сектора державного управління становила в середньому  9,2% 

ВВП і 22,8% загальних державних витрат країн ОЕСР [5].  

Інвестиції такого масштабу вимагають ретельного управління, щоб 

гарантувати очікувану віддачу від політик і послуг, які покращують життя і 

добробут громадян. Це вимагає кваліфікованого і професійного лідерства в 

публічному управлінні. 

В академічному дослідному співтоваристві існує загальна згода з тим, 

що розвиток лідерського потенціалу керівників державного сектору 

призводить до підвищення ефективності та продуктивності організації. 

Вказані країни також прагнуть підвищити довіру до державних 

інституцій, тому, що саме лідери грають дуже важливу роль у встановленні 

етичного тону організації і в поширенні цінностей, якими керуються при 

прийнятті рішень на всіх рівнях [6]. 

Нещодавні дослідження демонструють, що професіоналізація вищої 

ланки державної служби є одним з найбільш важливих факторів зниження 

корупційних ризиків в бюрократичному середовищі [7].  

Відбір на основі заслуг також може безпосередньо підвищити довіру 

суспільства до державних установ, якщо громадяни будуть впевнені, що 

державні службовці, які очолюють установи, знаходяться там тому, що вони 

володіють необхідними компетенціями, досвідом, цінностями і етикою [8]. 

Крім того, криза, що виникла завдяки COVID-19, поставила розвиток 

лідерства в сфері публічного управління в центр уваги, встановивши нову 

планку для гнучкого прийняття рішень, з використанням залучення 

працівників в складних (віддалених) умовах і спільної координації між 

розрізненими структурами та рівнями.  

        І  тому для лідерів на державній службі  важливо  розуміти, як   їх стиль, 
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особистісні якості, реакція на зміни можуть вплинути на результативність та 

поведінку інших, підтримувати та розвивати продуктивну співпрацю та 

стосунки; як ефективніше отримувати та надавати зворотній зв’язок, як 

краще управляти собою, як виділити та розвивати потенціал інших у повній 

мірі.  

Для того, щоб бути спроможними виконувати ці функції є необхідним 

відповідне навчання, яке сприятиме спроможності управляти людьми, 

формуванню власного лідерського стилю [1]. 

Тим більш, що мета лідерства в сфері публічного управління буде все 

більше полягати у вирішенні завдань державної політики новаторськими 

способами за підтримки цифрових технологій. Це говорить про необхідність 

нових здібностей (тобто навичок, поведінки, поглядів, знань і т.д.) на вищому 

рівні державної служби.  

Це має на увазі трансформацію організаційних структур і перегляд 

процесів, здатних сприяти цим змінам. А значить, обравши актуальний стиль 

лідерства, працювати в партнерстві зі співробітниками, які готові до 

інновацій, змін, багатозадачності, незалежно від формальних організаційних 

кордонів.  

Лідери керуватимуть все більш різноманітними організаціями зі 

співробітниками з різним досвідом, компетентностями тощо. Крім того, саме 

лідери будуть відігравати провідну роль у формуванні культури навчання, 

щоб у існуючих співробітників була можливість вчитися на ходу, зважаючи 

на непередбачувані та швидкі зміни.  

Лідери також будуть відігравати дедалі помітнішу роль в якості послів 

організацій, в авангарді та центрі війни за таланти, формулюючи ціннісну 

пропозицію роботодавця в державному секторі і залучаючи необхідний набір 

навичок до лав публічного управління. 

З урахуванням цих викликів, на нашу думку, коучинговий стиль 

лідерства, а також спільне лідерство стають дедалі актуальними для 

використання в державних структурах. Досвід багатьох іноземних компаній 

свідчить, що використання коучингу в управлінні персоналом дає змогу 

підвищити ефективність роботи, вдосконалити професійні та особисті 

навички співробітників.  

Так, наприклад, Естонський центр підвищення кваліфікації державних 

службовців спочатку проводить індивідуальну оцінку компетенцій вищої 

ланки, а потім пропонує навчання лідерів для усунення виявлених прогалин. 

Центр надає 20 годин коучингу кожні 6 місяців під керівництвом 

сертифікованих незалежних тренерів. В Естонії коучинг став настільки 

популярним, що деякі керівники виявили бажання самі стати 

сертифікованими коучами і Центром була розроблена відповідна програма. 

Програми коучингу також можуть бути націлені на досягнення 

конкретних цілей, таких як цифрове лідерство. Наприклад, у французькому 

тематичному дослідженні розглядається проблема впровадження цифрових 

навичок   і   світогляду   до    рамок   професійних   компетентностей    вищих  
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державних службовців [5].  

Було виявлено, що деякі з високопосадовців самостійно обирають 

добровільне навчання (тренінги, які вони можуть відвідувати). Цифрове 

управління Франції (DINSIC) тестує програму коучингу, реалізація якої 

підтримується командою, що включає професійного тренера і експерта з 

цифрових технологій.  

Також є місце для формальних програм навчання, але вони повинні 

будуть ретельно розроблятися, щоб забезпечити актуальність. Ці 

спеціалізовані програми і семінари, часто присвячені інноваціям і 

цифровізації, не тільки ознайомлюють з різними методами, але і викликають 

питання про власний стиль лідерства, і про те, як їм, можливо, доведеться 

адаптуватися. 

Дані, опубліковані в Government at a Glance у 2019 році, демонструють 

те, що розвиток вищого керівництва і наставництва є вищим пріоритетом для 

25 країн ОЕСР. Однак, 14 країн віддають пріоритет навчання керівників 

середньої ланки, і тільки 11 країн виявляють потенціал старших менеджерів 

на ранньому етапі їх кар'єри [6] 

Стратегією реформування державного управління України на період до 

2021 року та Планом заходів з її реалізації на 2019-2021 роки, схвалених 

розпорядженням Кабінету Міністрів України в редакції від 18 грудня 2018 

року № 1102-р, модернізацію державної служби та управління людськими 

ресурсами визначено, одним з пріоритетних напрямів реформування [10]. 

Наразі йде активне обговорення Стратегії реформи державного 

управління до 2025 року. І однією з найважливіших складових реформи – є, 

безумовно, професійна державна служба, складовою якої є лідерство. 

Причому з важливою характеристикою – відповідальне. 

Тобто таке, що має на увазі не тільки дії керівників різних рівнів. А 

готовність і спроможність ухвалювати важливі, важкі та, часом, непопулярні 

рішення у складній ситуації. Це не тільки лідерство у процесах, а й 

готовність брати відповідальність незалежно від рівня посади в потрібний 

момент. 

Висновки. Зважаючи на все вищезгадане, розуміємо, що розвиток 

лідерських якостей на вищому рівні державної служби потребує системного 

підходу. Тематичні дослідження показують, що жодне окреме втручання не 

може істотно змінити здатності лідера та сприяти розвиткові лідерського 

потенціалу. Дослідження також надають можливість усвідомити, наскільки 

розвиток лідерського потенціалу залежать від місця, часу, специфіки 

організації. Сьогоднішні лідерські здібності можуть відрізнятися від 

минулих, спираючись не тільки на ієрархічну владу, а й на співпрацю в 

мережах.  

Приклади демонструють, що розвиток можливостей на сьогодні не може 

бути досягнуто за допомогою традиційних засобів - нові можливості 

вимагають корегування старих систем. У міру того, як змінюються умови, 

повинні  змінюватися  і  системи,  а  з ними і стилі діяльності лідерів, які їх  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80#n268
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-rozporyadzhen-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-24-chervnya-2016-r-474-i-vid-27-grudnya-2017-r-1013
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-rozporyadzhen-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-24-chervnya-2016-r-474-i-vid-27-grudnya-2017-r-1013
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забезпечують.  

Узагальнено специфічні характеристики основних стилів лідерства, із 

виокремленням відповідних особистих якостей державного службовця як 

лідера. 

На основі вивчення міжнародної наукової думки визначено, що розвиток 

лідерського потенціалу керівників державного сектору призводить до 

підвищення ефективності та продуктивності організації, а коучингове 

лідерство – один із стилів, що все частіше використовується у світі.  

Впровадження коучингу як методу управління персоналом у 

вітчизняних організаціях може дати змогу здійснити якісні зміни в 

державних структурах, а саме: 

- сформувати відповідальність у лідера, а також і співробітників за 

прийняті рішення і отриманий результат; 

- створити умови для щирості та відкритості всіх учасників процесу 

реалізації управлінських рішень; 

- надати можливість працівникам управляти своєю діяльністю: 

розподіляти час, визначати необхідні ресурси, що розкриє їх внутрішній 

потенціал, забезпечить внутрішню мотивацію, а також підвищить 

задоволеність від роботи; 

- по-іншому поглянути на власне життя, удосконалити його якість, 

позбутися внутрішніх бар’єрів, що перешкоджають досягненню цілей, і 

навчитися знаходити власні ресурси як керівникам, так і їх підлеглим. 

За умов ефективного проведення, коучинг може стати корисним і 

гнучким інструментом, адаптованим до власних і конкретних лідерських 

компетенцій і завдань публічного управління. Однак, впровадження цього 

стилю лідерства в організації досліджено та вивчено в усіх аспектах зовсім у 

незначній мірі: зокрема, недостатньо розкритим залишається питання 

практичного застосування коучингу в діяльності компаній, а тим більш у 

сфері публічного управління. 

Отже, в подальшому планується здійснити дослідження саме в цьому 

напрямку. Зважаючи на те, що важливими умовами розвитку лідерського 

потенціалу є: правильність визначення стилю лідера відповідно до певних 

умов, що дасть можливість сформулювати чіткі цілі, використати 

комплексний підхід до вибору методів розвитку, який базується на сучасних 

принципах навчання і враховує індивідуальний стиль. 

Таким чином, розвиток лідерського потенціалу керівника буде включати 

широкий спектр напрямів – від розвитку окремих якостей, які забезпечують 

ефективність професійної діяльності, до рефлексивної самоорганізації на 

основі відповідності потребам організації, викликам сьогодення, особистим 

цілям професійної реалізації. 

Основний постулат цієї статті полягає в тому, що який би стиль 

лідерства не був обраний, у нього є три необхідні компоненти: перший - це 

керівництво через відносини з іншими, другий - ведення їх до оновлення, з 

урахуванням швидкоплинної реальності та викликів; третій – самосвідомість, 
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особиста відповідальність і прагнення до власного професійного 

удосконалення.  
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THE FEATURES OF THE AUTHOR`S TEXTUAL NOTATION IN MUSIC 

SCORES BY S. RACHMANINOFF: THE PERFORMING KEYS AND THE 

STRATEGY OF INTERPRETATION 

Abstract. The article highlights some aspects of understanding the author's 

musical notation in piano works of S. Rachmaninoff. The relevance of chosen facet of 

the research is caused by the interplays of S. Rachmaninoff’s composition and 

performing experience and their projections to the author's textual notation in 

music scores. The results might be used in the work of performer on the 

interpretation of piano music, and in the practice of teaching and the methodology of 

performance art. The purpose of this article is to study the author's textual 

notation in music scores in the field of S. Rachmaninoff’s performance style that is 
fixed in the system of performance remarks. 

Keywords:  Rachmaninoff’s art, composer’s style, performing style, 
performing repertoire, musical notation, performing expressivity features, author's 
remarks.

Актуальність теми дослідження. Серед тенденцій сучасного 

музикознавства поряд з науковим осмисленням новітніх музичних феноменів 

та стилів, міждисциплінарною спрямованістю теоретичних та історичних 

векторів дослідження тощо, музична інтерпретологія, в якій класичне 

музикознавство корелюється з науковим осмисленням виконавського 

аспекту в музиці, стає все більш потужною та універсальною галуззю 

музичної науки. У цьому сенсі дослідження творчого доробку                           
С. В. Рахманінова в аспекті перехрещень його композиторського та 

виконавського досвіду та їх проекцій в його авторському записі нотного 

тексту постає доволі актуальним та перспективним.

Постановка проблеми. Особистості митців, які уособлюють в собі 

гармонічне поєднання творця та інтерпретатора-виконавця в музичному 

мистецтві скоріше правило, ніж виключення. Адже дуальність природи 

музиканта формувалася паралельно зі становленням професійного музичного 

мистецтва, і взаємопов’язаність композиторства та виконавства існувала ще 

за часів барокової доби. І хоча, первинність чи домінантність певного виду 

діяльності музиканта у парі композитор-виконавець протягом історії музики 

змінювалась, тим не менш взаємовплив цих сфер творчості є безсумнівним 

та позачасовим. Дослідження виконавської сфери творчості митців минулих 

епох доступне здебільшого в історичному аспекті систематизації існуючих 

даних про їх виконавський стиль та концертне життя. Фокус уваги на 

авторському нотному записі – документі, в якому відображені та зафіксовані 

не лише компоненти композиторського, але й риси виконавського стилю, 

особливо продуктивним вбачається на матеріалі аналізу нотного тексту 

авторських творів та транскрипцій С. В. Рахманінова. При цьому авторський 

текст композитора відкриває свої нові смисли в щільній кореспонденції з 

виконавським   контекстом   (дослідження  виконавської  діяльності  митця  у 
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комплексі з аналізом його аудіо-записів та виконавського стилю). 

Аналіз останніх досліджень. Зважаючи на багатовекторність теми 

статті, яка охоплює широке коло теоретичних та історичних аспектів, а також 

аналітичних матеріалів, у процесі дослідження вищезазначеної проблематики 

було залучено монографічні праці та статті, що присвячені проблемам 

розуміння феномену музичного тексту та його музично-теоретичної 

інтерпретації (М. Г. Арановський [1], Н. П. Корихалова [6], А. В. Ляхович[8], 

В. Г. Москаленко [10], Є. В. Назайкинський [11], О. В. Сокол [16]); 

проблемам вивчення композиторського та виконавського стилю 

(О. І. Кандинський [3], Є. Я. Ліберман [7], М. К. Михайлов [9]); музично-

історичні, історіографічні матеріали та теоретичні дослідження творчості 

С. В. Рахманінова (В. М. Брянцева [2], Ю. В. Келдиш [4], Г. М. Коган [5], 

Ю. В. Понізовкін [12], В. В. Протопопов [13]) та виконавська, літературна й 

мемуарна спадщина С. В. Рахманінова [14; 15]тощо. 

Мета даної статті полягає у дослідженні особливостей нотного запису 

авторського тексту С. В. Рахманінова в площині особливостей виконавського 

стилю митця, які зафіксовані в системі композиторських засобів виразності 

та є ключовими координатами у виконавському вирішенні інтерпретації його 

фортепіанних творів. 

Виклад основного матеріалу. Усталеною думкою є твердження, що 

однією з визначних особливостей, що вирізняє Рахманінова-композитора з-

поміж сучасників є те, що в його творчій особистості об’єдналися 

композитор, диригент та піаніст. Чи можемо ми говорити у випадку 

С. В. Рахманінова про те, що якась із цих сторін є домінуючою і диктує свій 

власний шлях?.. Встановлення визначальної сфери діяльності 

С. В. Рахманінова кожен музикознавець вирішує в залежності від сфери 

наукового інтересу, але завжди на користь синтезу. Цікаві думки самого 

композитора щодо взаємозв’язку композиторської та виконавської складової 

в особистості музиканта-митця. В розділі «Спогади. Статті. Інтерв’ю» 

першого тому видання «С. В. Рахманінов. Літературна спадщина» 

виконавська проблематика є важливим стрижнем його мистецьких роздумів. 

Рахманінов розгортає цю проблему в площині авторського виконання твору 

та процесу пізнання композиторського твору виконавцем. «Як композитор я 

вже так багато думав над нею /своєю музикою – С. Г./, що вона вже стала 

частиною мене самого. Як піаніст я підхожу до неї зсередини, розуміючи її 

глибше, ніж її може зрозуміти будь-який інший виконавець. Адже чужі твори 

завжди вивчаєш, як щось нове, що знаходиться поза тобою. Ніколи не можна 

бути впевненим, що своїм виконанням правильно здійснюєш задум іншого 

композитора» [15, 128]. 

Продовжуючи лаконічні спостереження композитора, зрозуміло, що 

сфера розуміння спирається на розгортання сенсів і смислів автора. При 

чому, власне поняття нотного запису як таке не фігурує в його роздумах. Він 

акцентує увагу на контекстах: знання стилю епохи, інструментарію тощо. В 

той же час, маючи досвід роботи над власними творами з іншими 
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виконавцями, він підкреслював, що розуміння твору навіть при особистому 

спілкуванні з автором не є досконалим: «Я переконався, коли розучував свої 

твори з іншими піаністами, що для композитора може виявитись досить 

нелегким завданням розкрити своє розуміння твору, пояснити виконавцю, як 

повинна бути зіграна п'єса» [15, 128]. Таким чином, Рахманінов оминає 

питання взаємозв’язку, і тим більше, взаємовпливу композиторської та 

виконавської складової в творчості, хоча й розпочинає міркування зі згадки 

про Ф. Ліста та А. Г. Рубінштейна («Той факт, що два найвеличніших в 

історії піаніста – Ліст і Рубінштейн – обидва були композиторами…» [15, 

128]) та визначає домінуючою саме їх виконавську складову. 

Питання розуміння та процесу пізнання композиторського твору 

виконавцем, що піднімається у суто виконавських дискурсах «Інтерпретація 

залежить від таланту та індивідуальності», «Нове про піанізм», «Десять 

характерних ознак фортепіанної гри» С. В. Рахманінова [14; 15], вирізняється 

великою деталізацією та конкретикою. Він звертається до різноманітних 

прикладів застосування виконавських засобів виразності (динаміка, рубато, 

педалізація, розвиток техніки), розмірковує над питанням виконавського 

репертуару та композиційно-драматургічними принципами інтерпретації. 

Говорячи про вивчення нового твору, в статті «Десять характерних ознак 

чудової фортепіанної гри» він підкреслює, що, «дуже важливо зрозуміти його 

загальну концепцію, необхідно спробувати зануритись у основний задум 

композитора. /…/ У кожному творі є певний структурний план. Насамперед 

необхідно його виявити, а потім вибудовувати композицію у тій художній 

манері, що властива його автору» [14, 232]. Ці тези митця свідчать про його 

глибоке й відповідальне ставлення не тільки до процесу виконавського 

пізнання концепції та композиційної структури музичного твору, але й до 

самого феномену авторської музично-композиційної драматургії. Адже як 

композитор, С. В. Рахманінов досить чітко розмежовував поняття 

«створювати» та «записувати» твір. Багато з його творів спершу 

створювались лише в творчій уяві композитора та лише потім текст 

фіксувався на нотному папері. 

Спираючись на наукові позиції бінарної дихотомії музичного тексту 

(інваріант, який матеріалізований у нотному записі та звуковий варіант), 

спробуємо проаналізувати типові риси рахманіновського стилю фіксації 

нотного тексту музичного твору з акцентом на ті його компоненти, які 

спрямовані на суто виконавські засоби виразності. Слід зауважити, що окрім 

облігатних компонентів музичного тексту (зокрема, звуковисотна, ритмічна 

організація, а також деякі виконавські засоби виразності), в нотному записі 

композитор також фіксує цілу групу текстових позначень, трактування яких 

носить рекомендаційний характер, допускає варіантність у мірі втілення. 

Одна з тенденцій першої третини XX століття демонструє намагання 

композиторів розширити облігатні компоненти графічної форми нотного 

тексту. Так, традиційно варіантні виконавські засоби виразності у сфері 

артикуляції, динаміки, агогіки та педалізації в нотних текстах К. Дебюсі, 
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М. Равеля, О. М. Скрябіна тяжіють до більшої окресленості. Амплітуда 

динамічних нюансів розширюється (від pppp до ffff), агогічні вказівки 

набувають деталізації у розгортанні (композитори вказують тривалість та 

інтенсивність рубато), артикуляційні вказівки та педалізація набувають 

диференційованості, розширюється сфера образно-емоційних або 

програмних коментарів та ремарок. 

На перший погляд Рахманінов йде іншим шляхом. Адже його нотні 

тексти не містять розгалуженої системи графічної фіксації всього комплексу 

виконавських засобів виразності, які є традиційним каналом зв’язку між 

композитором та виконавцем для тлумачення нотного тексту. Для 

Рахманінова «ключем до інтерпретації» є сфера пізнання семантичного рівню 

музичного тексту. Проте попри схожість оформлення нотного тексту з 

практикою композиторів-неокласиків, які стали апологетами прозорого 

стилю нотного запису (І. Ф. Стравінський, П. Гіндеміт та ін.), рахманіновська 

графіка фортепіанних творів в процесі аналізу відкриває приховані від 

недосвідченого ока секрети виконавських вирішень авторського задуму. 

Через вибіркові записи в області аплікатури, педалізації, артикуляції 

композитор наводить піаністу приклади інтонування (та/або технічного 

прийому) окремих фрагментів музичного тексту, які є ключем, кодом та 

виконавським принципом. 

У сфері визначення темпу твору (характер руху та метрономічне 

значення) стиль рахманіновських ремарок продовжує класико-романтичну 

традицію. Лаконічність італійських темпових характеристик інколи 

доповнюються жанровими та образними визначеннями (Andante, Moderato, 

Allegro, Presto, Andante cantabile, Allegro scherzando, Allegro con brio, Allegro 

appassionato, Tempo di Menuetto, Alla marcia, Grave, Maestoso тощо). Щодо 

метрономічних вказівок звертає на себе увагу їх відсутність у виданнях після 

op. 30 (Концерт для фортепіано з оркестром № 3). Така закономірність 

можливо пов’язана з тим, що С. В. Рахманінов бачив своїми потенційними 

виконавцями досвідчених музикантів, і напевно не вважав за потрібне 

остаточно фіксувати швидкість пульсу. 

Вибірковість аплікатурних рекомендацій частково могла бути також 

спричинена сподіваннями композитора на певний виконавський досвід 

піаніста. «Коли учень береться за твори Бетховена, Шумана чи Шопена, /а 

також С. В. Рахманінова?.. – С.Г./ йому вже не потрібно витрачати час на 

спеціальне вивчення аплікатури. Він вже майже інтуїтивно знає її та може 

вільно зануритись в уважне дослідження художньої сторони твору» [15, 89]. 

Цікаво, що С. В. Рахманінов вказує аплікатуру вкрай вибірково, якщо це 

оригінальне вирішення. Часом у цілому творі лише один пасаж 

супроводжується записом аплікатури. В той же час в інших місцях, навіть 

там, де аплікатура не є очевидною, композитор її не вказує, покладаючись на 

виконавця. Ключем до розуміння аплікатурних позицій інколи слугують ліги 

(інтонаційні, фразувальні). 

Оригінальність   аплікатурних   вирішень   С. В. Рахманінова пов’язана з 
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інтонаційними завданнями або оптимальними варіантами надскладних та 

нетипових фактурних викладів: 

 аплікатура як артикуляційне вирішення («ковзання» в рамках однієї

позиції – Прелюдія op.32 №2 тт. 22, 25, 37, Прелюдія op.32 №3 тт. 45; 

використання сильного першого пальця для підкреслення інтонаційного 

акценту – Прелюдія op.32 №3 т. 1, Прелюдія op.32 №8 т. 30, підлаштування 

позиційної логіки задля вірного інтонування –Прелюдія із транскрипції 

Сюїти для скрипки соло Мі мажор Й. С. Баха тт.124-126, варіація №20 з 

Варіацій на тему Шопена op.22 т.105 тощо); 

 аплікатура як агогічне вирішення (використання великих стрибків в

комплексі зі зміною позиції) – op.22, варіація №4 з Варіацій на тему Шопена 

op.22 т. 4, Прелюдія op.32 №3 тт. 32-37, Прелюдія із транскрипції Сюїти для 

скрипки соло Мі мажор Й. С. Баха тт.124-126; 

 аплікатура складних фактурних викладів (подвійні ноти в

нестандартній інтерваліці) – варіація №21 з Варіацій на тему Шопена op.22 

тт. 37-40, Прелюдія op.23 №9 тт. 1-2, 13-14, 30-34; пасажі з нетрадиційними 

мелодичними малюнками – Прелюдія op.32 №10 тт. 46-48; 

 аплікатура, яка відображає властивості піаністичного апарату

Рахманінова (велика розтяжка – Прелюдія op.32 №3 т. 6, пластичність та 

реактивність п’ястки – Жига із транскрипції Сюїти для скрипки соло Мі 

мажор Й. С. Баха тт.1, 2, 15). 

Слід зауважити також, що особливості будови та розмірів руки та 

пальців С. В. Рахманінова багато в чому визначили новаторські риси його 

аплікатурних принципів. Його аплікатура завжди обумовлена художнім 

задумом і не завжди може бути екстрапольована на подібні за фактурою 

епізоди навіть в межах одного твору. 

Педальні вказівки в фортепіанних творах С. В. Рахманінова 

зустрічаються дуже рідко. Наприклад в добірці Прелюдій ор. 32 знак Ped. 

позначений лише один раз в кінці Прелюдії ор. 32 №11. Здебільшого на 

застосування правої педалі композитор вказує довжиною басових нот або 

витриманих акордів, так званими французькими лігами та ремаркою laissez 

vibrer (Варіації на тему Кореллі op. 42, варіація №7). Таким чином в манері 

фіксації педалі С. В. Рахманінов продовжує традиції композиторів-

романтиків та імпресіоністів. В той же час запис педалі довгими нотами та 

лігами доволі прямолінійний, імперативний. Адже вказівку зняття педалі 

виконавець може варіювати, а довжину довгих нот в авторському тексті 

неможливо ігнорувати. А в свою чергу довгі ноти дуже часто вказують на 

опорність або агогічно сильний такт побудови. 
У визначенні програмних та образно-емоційних характеристик звучання 

рахманіновські фортепіанні тексти цілком відображають романтичну 
традицію запису. Коло його образних ремарок доволі вузьке та не 
відрізняється прагненням до ошатної вишуканості К. Дебюссі або 
О. М. Скрябіна. До того ж композитор неодноразово підкреслював його 
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прохолодне ставлення до програмності в музиці: «Абсолютна музика може 
навести на думку або викликати у слухача настрій, але її первинна функція – 
доставляти інтелектуальне задоволення красою і різноманітністю своєї 
форми» [15, 64]. У відповідь на питання про джерело натхнення та програму 
його Прелюдії до дієз мінор, композитор зазначав, що «Прелюдія за своєю 
природою абсолютна музика, та її не можна обмежити рамками програмної 
або імпресіоністичної музики» [15, 63]. Елементи програмності у його 
сольній фортепіанній музиці здебільшого виводяться у сферу визначення 
жанру або епіграф (за винятком Полішинеля з П’єс-фантазій op. 3 та Першої 
сюїти для двох фортепіано op. 5). Цікаво, що порівняно зі О. М. Скрябіним, 
С. В. Рахманінов у свій текстовій стратегії йде зовсім іншим шляхом. Якщо 
видання творів О. М. Скрябіна доповнюється ошатним списком музичної 
термінології французькою мовою, то фіксація рахманіновського тексту на 
швидкий погляд вражає своєю традиційною прозорістю та простотою. Він не 
застосовує вишуканих термінів для уточнення емоційного відтінку 
відповідного фрагменту твору. Зрідка dolce та misterioso трапляються у 
темпово-образному визначенні руху або для підкреслення особливого 
відтінку звучання. 

Динамічна палітра нюансів рахманіновських текстів розвиває 

романтичну традицію та характеризується багаторівневістю. Поліфонізація 

фактури напряму відображається в поліфонії динамічних процесів. І це 

пов’язано з оркестровим трактуванням інструмента, диференціацією 

фактурних пластів фортепіанної музики композитора. 

Сфера артикуляції в фортепіанних творах С. В. Рахманінова включає 

декілька складових. Артикуляційні позначки, що пов’язані з прийомами 

звуковидобування, як і динаміка, в цілому продовжують напрацювання 

романтиків. Звертає на себе увагу велика ретельність виписаних штихів: 

наприклад в Гавоті з транскрипції Сюїти Мі мажор для скрипки соло 

Й. С. Баха кожна восьма нота позначена стакато, або тенуто, або поєднана 

короткою мотивною лігою. Дуже часто завдяки поліфонічному викладу 

багаторівневої фактури в одному акордовому комплексі композитор 

застосовує різні артикуляції. Тенуто, акцент, їх комбінація або відсутність 

одночасно у вертикалі можна зустріти зокрема на сторінках Прелюдій op.32. 

№2, 4, 9, 13 тощо. Такий детальний запис підсилює артикуляційні 

характеристики різних фактурних шарів музичної тканини та свідчить про 

надзвичайно вимогливий виконавський слух композитора. 

Інший шлях застосування артикуляції для прояснення процесів музичної 

агогіки або мікромотивної побудови С. В. Рахманінов реалізує через 

комбінацію різноманітних знаків маркування та ліг різного рівня. Яскравим 

прикладом багаторівневості і багатофункціональності ліги у 

С. В. Рахманінова може слугувати Прелюдія з транскрипції Сюїти Мі мажор 

для скрипки соло Й. С. Баха. В ній ми можемо знайти короткі ліги, які 

вказують на інтонаційну будову та направленість мотиву; фразувальні ліги, 

які поєднують мотивні структури; агогічні ліги, які вказують на опорні долі  

побудови в цілому. 
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На перший погляд присутність цих трьох типів ліг в межах одного 

розділу п’єси (наприклад тт. 1-12) здається парадоксальною та видається 

випадковою. Проте при навіть побіжному аналізі розгалужена система 

лігатури в Прелюдії відкриває інтонаційні принципи С. В. Рахманінова як 

блискучого виконавця і знавця музики барокової доби. Адже за існуючими 

дослідженнями концертної діяльності та репертуару С. В. Рахманінова, його 

барокова добірка включала Й. С. Баха, Д. Скарлатті, Г. Ф. Генделя, 

Ж.Ф.  Рамо, Л. К. Дакена, численні барокові транскрипції Ф. Ліста, 

К. Таузіга, Ф. Бузоні, Л. Годовського. Рахманіновські записи цього 

репертуару в повній мірі демонструють його майстерність в інтерпретації 

старовинної музики та глибоке знання законів промовляння барокової 

музичної тканини. 

Мотивні та фразувальні ліги Прелюдії відображають природу 

бахівського інтонування, в якому мелодичний потік складається з коротких 

мотивів переважно ямбічного типу. Таким чином вони є документальним 

свідченням рахманіновської виконавської системи інтонування Бароко. 

Агогічні ліги, що підкреслюють опорні долі побудов та вказують за зміну 

аплікатурної позиція втілюють виконавські технічні підказки 

С. В. Рахманінова як істинного майстра виконавського мистецтва. 

Висновки. Слід зазначити, що послідовний виклад вибіркових 

прикладів для демонстрації головних груп виконавських засобів виразності в 

композиторському записі авторського тексту не означає, що С. В. Рахманінов 

їх застосовує поза їхнім взаємозв’язком. Навпаки, дослідження його 

фортепіанних творів дає безмежну кількість можливих комбінацій 

одночасного застосування різних груп виконавських засобів виразності. Тому 

скрупульозне й ретельне вивчення рахманіновського нотного запису 

відкриває інтерпретатору не тільки ключ до розуміння, але й шлях до 

виконавського інтонування його тексту. Не применшуючи значення 

осягнення контекстних оболонок тексту музичного твору, необхідно 

розуміти, що нотний запис – це єдиний документальний канал спілкування 

між автором та виконавцем. Тому пошук виконавських вирішень та стратегій 

художньої інтерпретації слід шукати й відкривати саме у ньому. Адже 

Рахманінов-піаніст зашифрував ключі й коди інтерпретації, свій 

виконавський досвід саме у нотному записі.
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СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ НА ЕТАПАХ НАВЧАННЯ У 

ЛІКАРІВ З ФАХУ "ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА" 

Анотація. Синдром емоційного вигоряння серед лікарів є глобальною 

проблемою. Окрім психологічних змін особистості, цей стан призводить до 

фізичного нездужання. 
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Метою дослідження було визначити динаміку розвитку синдрому 

емоційного вигоряння та оцінити ступінь його поширення серед студентів, 

які отримали розподіл, лікарів-інтернів та лікарів циклів вторинної 

спеціалізації за фахом "Загальна практика - сімейна медицина".  

Проаналізовано 150 анонімних анкет студентів медичного університету, 

лікарів-інтернів та лікарів циклів вторинної спеціалізації за фахом "загальна 

практика - сімейна медицина". Опитування було проведене за методом В.В. 

Бойко. Визначалися наступні компоненти синдрому емоційного вигоряння: 

напруга, резистенція та виснаження. 

Аналіз результатів анкетування зазначеного контингенту показав, що 

емоційне вигоряння починає формуватися ще на етапі додипломної освіти. 

Однак, ступені сформованості компонентів синдрому емоційного вигоряння і 

їх частота в найбільшій мірі зростають в процесі практичної професійної 

діяльності. У 16,7% лікарів даного фаху прояви синдрому емоційного 

вигоряння характеризуються фазою виснаження, а у 33,3% з них виснаження 

формується. 

Ці факти підтверджують значну актуальність розробки системи 

профілактики емоційного вигоряння для лікарів загальної практики-сімейних 

лікарів на всіх етапах їх навчання і практичної роботи з метою надання ними 

якісної медичної допомоги населенню та збереження ефективного кадрового 

(лікарського) потенціалу. 

Ключові слова: cиндром емоційного вигоряння, лікарі загальної 

практики-сімейні лікарі. 
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EMOTIONAL BURNING SYNDROME AT THE STAGES OF TRAINING 

IN DOCTORS IN THE GENERAL PRACTICE-FAMILY MEDICINE 

Abstract. Emotional burnout syndrome among doctors is a global problem. 

In addition to psychological personality changes, this condition leads to physical 

illness. 

The aim of the study was to determine the dynamics of the development of 

emotional burnout and assess the extent of its spread among students who received 

distribution, interns and doctors of secondary specialization in the specialty 

"General Practice - Family Medicine". 

150 anonymous questionnaires of medical university students, interns and 

doctors of secondary specialization cycles in the specialty "general practice - 

family medicine" were analyzed. The survey was conducted by the method of VV 

Boyko. The following components of the emotional burnout syndrome were 

determined: stress, resistance and exhaustion. 

The analysis of the results of the questionnaire showed that emotional burnout 

in general practitioners-family doctors begins to form at the stage of undergraduate 

education. However, the degree of formation of the components of the emotional 

burnout syndrome and their frequency increase to the greatest extent in the process 

of practical professional activity. In 16.7% of physicians in this specialty, the 

manifestations of emotional burnout are characterized by a phase of exhaustion, 

and in 33.3% of them exhaustion is formed. 

These facts confirm the significant relevance of developing a system of 

prevention of emotional burnout for general practitioners-family doctors at all 

stages of their training and practical work in order to provide them with quality 

medical care and maintain effective human (medical) potential. 

Keywords: emotional burnout syndrome, general practitioners-family 

doctors. 
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Мedice, cura te ipsum! 

Євангеліє від Луки, глава IV 

  

Постановка проблеми. За визначенням ВООЗ, синдром емоційного 

вигоряння – це фізичне, емоційне, або мотиваційне виснаження, що 

характеризується порушенням продуктивності в роботі, втомою, безсонням, 

підвищеною схильністю до соматичних захворювань, а також вживанням 

алкоголю або інших психоактивних речовин для отримання тимчасового 

полегшення, що має тенденцію до розвитку фізичної залежності та навіть 

суїцидальної поведінки. Цей синдром розцінюється як стрес-реакція на 

тривалі виробничі та емоційні вимоги, які виникають унаслідок надмірної 

відданості людини своїй роботі з одночасним нехтуванням сімейним життям, 

власним здоров'ям та відпочинком. За Міжнародною класифікацією хвороб X 

перегляду, цей стан належить до рубрики «Стрес, пов'язаний з труднощами 

підтримки нормального способу життя» [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До найбільшого ризику 

розвитку синдрому професійного вигоряння схильні медичні працівники. 

Синдром формується ще на додипломному етапі освіти, триває протягом 

усього періоду резидентури і проявляється у повсякденному житті 

практикуючих лікарів. Так, за даними J. Cecil et al. (2014), у студентів-

медиків високий рівень емоційного виснаження (ЕВ) присутній у 54,8% 

випадків; підвищений рівень деперсоналізації (ДП) - у 34,0% опитаних; 

високий рівень редукції професійних досягнень (РПД) - у 46,6%     

респондентів [2]. 

Особливість роботи лікаря загальної практики-сімейного лікаря полягає 

в тому, що він працює самостійно і несе основну відповідальність за 

забезпечення безперервної кваліфікованої медичної допомоги кожному 

пацієнту незалежно від віку та статі, віросповідання, характеру захворювання 

тощо [3]. За даними вітчизняних та закордонних авторів сімейні лікарі мають 

один з найвищих рівнів професійного вигоряння серед медичних 

працівників. Фактори, що сприяють виникненню цього стану серед лікарів 

первинної ланки, включають: значне робоче навантаження, брак часу і 

ресурсів, постійний контакт зі «складними» пацієнтами та їх родичами, 

адміністративний тиск. Встановлено, що до 45,8% лікарів повідомляли хоча б 

про один симптом вигоряння. У дослідженні European General Practice 

Research, у якому брали участь 1400 сімейних лікарів з 12 країн, до 43% мали 

хоча б один параметр синдрому, а 12% страждали від вигоряння в усіх 3 

вимірюваннях [4]. 

Синдром емоційного вигоряння в медичному середовищі та серед 
сімейних лікарів, зокрема, являє собою проблему всесвітнього масштабу. 
Фізичне та психічне виснаження, що виникає у працюючих у стресовому 
середовищі, діагностовано у 50% всіх  медпрацівників та у 63% сімейних 
лікарів США, і ця цифра поступово зростає. Навіть при роботі у задовільних 
умовах до 40% американських лікарів повідомляли про те, що мають 
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симптоми вигоряння [5, 6]. ]. Опитування з цієї проблеми серед лікарів 
первинної ланки (Південна Африка) показало, що 27% респондентів 
страждали на депресію середнього ступеня тяжкості, 76% мали високий 
рівень вигоряння [7], а у Сполучених Штатах Америки - цей показник був 
меншим - 42,3% [8]. Результати інших досліджень, що були опубліковані у 
доступних літературних джерелах, наведені у табл.1. 

Таблиця 1. 

Результати дослідження складових синдрому емоційного 

вигоряння у лікарів загальної практики-сімейних лікарів у різних 

країнах 
Країна Емоційне 

виснаження 

Деперсоналі

зація 

Професійне 

вигоряння 

Україна: Ужгород та 

Краматорськ [1, 10] 

83% 94% 88% 

Україна: 

Дніпровський регіон 

[11]  

38% 84% 40% 

Європа (12 країн) [12] 43% 35% 32% 

Емірат Кувейт [13] 19% 27% 33% 

США: Техас [14] 39% 27,1% 37,7% 

Королівство Іспанія 

[15,16] 

30% 19% 50% 

Королівство 

Саудівська Аравія [17] 

29,5% 15,7% 19,7% 

Сербська Республіка 

[18] 

29,7% 25,7% 37,8% 

Султанат Оман [19] 17,8% 38,2% 21,5% 

Португальська 

Республіка [20] 

25,3% 16,2% 16,7% 

Емірат Катар [21] 59,7% 36,1% 31,2% 

Французька 

Республіка [19] 

16% 34% 40% 

 

Мета статті: вивчити динаміку розвитку синдрому емоційного 

вигоряння на етапах навчання лікарів за фахом "Загальна практика - сімейна 

медицина", оцінити ступінь поширення даного процесу серед студентів 

медичного університету, які отримали розподіл за спеціальністю, лікарів 

інтернів та лікарів циклів вторинної спеціалізації, намітити шляхи 

попередження і профілактики професійного вигоряння. 

Виклад основного матеріалу. Проаналізовано 150 анонімних анкет 

студентів медичного університету, лікарів-інтернів та лікарів-слухачів циклу 

вторинної спеціалізації за фахом "загальна практика - сімейна медицина". 

Було проведене опитування за методом В.В. Бойко, коли респондентам 

пропонували відповісти на 84 питання за принципом «так» або «ні». 

Визначалися компоненти синдрому: напруга, резистенція та виснаження. При 

цьому показник вираженості кожного симптому оцінювався як 
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несформований симптом при 9 і менше сумарних балів, симптом, що 

формується - при 10-15 балах та сформований - при 16 та більше балів [9, 10]. 

Результати та обговорення. Процес навчання потенційно також 

містить у собі небезпеку розвитку синдрому емоційного вигоряння (СЕВ). На 

молодших курсах стан спричиняється стресом переходу від суто навчальної 

діяльності до навчально-професійної, у студентів-випускників вищих 

навчальних закладів може виникнути невпевненість у виборі професії та 

можливостях подальшої самореалізації. Певна частка майбутніх фахівців 

повинна працювати у нічний час для матеріального забезпечення життя і 

навчання. Все це може прислужитися факторами, що провокують стан 

емоційного вигоряння [9, 11].  

Бойко В.В. розглядає професійне вигоряння з позицій загального 

адаптаційного синдрому Сельє Г. [10] визначають 3 стадії розвитку 

вигоряння, кожна з яких проявляється у вигляді 4 симптомів: 

1. Фаза напруження. Наявність настороженості служить провісником 

розвитку і запускає механізм формування СЕВ. Тривожне напруження 

включає наступні симптоми: переживання психотравмуючих обставин, 

незадоволеність собою, «загнанність до клітки» (виникає не завжди, 

характеризується відчуттям безвиході, безнадії, тривоги та депресії). 

2. Фаза резистентності. Визначення цієї фази як самостійної вельми 

умовне. При усвідомленні наявності тривожного напруження людина прагне 

уникати впливу афективних чинників за допомогою обмеження емоційного 

відгуку: неадекватного виборчого емоційного реагування, емоційно-

моральної дезорієнтації, розширення сфери економії емоцій, редукції 

професійних обов'язків. 

3. Фаза виснаження. Характеризується падінням загального 

енергетичного тонусу та знесиленням нервової системи: емоційний дефіцит, 

емоційна відстороненість, особистісна відстороненість (деперсоналізація), 

психосоматичні та вегетативні прояви [1, 10, 12]. 

Емоційне вигоряння Бойко В.В. визначає як створений особистістю 

механізм психологічного захисту у формі повного або часткового 

виключення емоцій (зниження їх енергетики) у відповідь на психотравмуючі 

агенти. Вигоряння він вважає набутим функціональним стереотипом 

емоційної, частіше професійної, поведінки, що дозволяє людині дозовано та 

економно витрачати енергетичні ресурси. Цей процес автор характеризує як 

конструктивний, а дисфункціональними  вважає його наслідки, коли 

«вигоряння» негативно позначається на виконанні професійних обов'язків та 

міжособистісних відносинах. Тоді емоційне вигоряння призводить до 

професійної деформації [10]. 

Зустріч зі смертю, стражданнями та іншими емоційними 

навантаженнями сприяє виникненню студентського вигоряння. З іншого боку 

- це збільшення обсягу необхідної для вивчення інформації, введення нових 

форм контролю (іспити, заліки, тестування). В умовах пандемії Covid - 19 у 
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майбутніх колег з'являється постійне відчуття неспокою, невизначеності, 

"синдрому жертви". Встановлено, що вигоряння серед студентів-медиків 

вище, ніж у їхніх однолітків інших спеціальностей [13]. Цей процес 

активується з продовженням навчання: ступень тяжкості за всіма 

показниками вигоряння більше у клінічному, ніж у доклінічному періоді [14]. 

Отримані у нашому дослідженні результати аналізу анонімних анкет 

студентів, інтернів та лікарів вторинної спеціалізації наведені у табл. 2. 

 

           Таблиця 2 

Ступені сформованості компонентів синдрому емоційного 

вигоряння на етапах навчання за фахом "Загальна практика-сімейна 

медицина"    

Компо

ненти 

вигоряння 

Суб'єкти 

навчання 

Ступень сформованості 

Не сфор-

мований 

Той, що 

формується 

Сформо-

ваний 

Напруження Студенти 45,8% 24,0% 30,2% 

Інтерни 45,6% 24,1% 30,3% 

Лікарі вторинної 

спеціалізації 

41,7% 25,0% 33,3% 

Резистенція Студенти 46,5% 23,1% 30,4% 

Інтерни 39,6% 22,1% 38,3% 

Лікарі вторинної 

спеціалізації 

33,3% 25,0% 41,7% 

Виснаження Студенти 72,6% 16,3% 11,1% 

Інтерни 51,5% 32,1% 16,4% 

Лікарі вторинної 
спеціалізації 

50,0% 33,3% 16,7% 

 

Сформований ступень напруження спостерігається ще на етапі 

додипломного навчання при наявності досить високого ступеня формування, 

у подальшому  ці показники незначно прогресують. При цьому у переважної 

більшості опитаних домінуючими симптомами були переживання 

психотравмуючих обставин, тривога та депресія.  

Найвищий ступень сформованої резистенції показали лікарі вторинної 

спеціалізації, що пояснюється дією захисного психологічного механізму, 

оскільки зміна спеціальності у поважному віці провокує неабияку стресову 

ситуацію, у лікарів-інтернів цей показник трохи нижчий, а у студентів - 

менший на чверть. Формування цієї складової емоційного вигоряння в усіх 

групах дослідження знаходиться на досить високому рівні. Звертає на себе 

увагу, що в усіх групах домінуючим симптомом (у значному кількісному 

відриві від інших) є неадекватне вибіркове емоційне реагування. У наших 
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попередніх роботах ми торкалися соціально-психологічної характеристики 

сучасної молоді [3, 9]. Надвисока самооцінка, практично повна 

некомпетентність у виробничих міжособистісних відносинах, бажання 

отримувати швидкий результат тощо є основними рисами образу сучасного 

інтерна, та в умовах, коли йому щось не вдається, тоді виникає стресова 

ситуація. 

Сформований ступень виснаження на перший погляд здається 

незначним, але спричиняє занепокоєність значне зростання показників 

формування цієї фази при вторинній та навіть первинній спеціалізації, 

залишаючись значно нижчим на етапі додипломної освіти. 

При порівнянні отриманих нами даних з результатами дослідження 

Vysochina, I.L.,  Kramarchuk, V.V. (2019) у лікарів загальної практики – 

сімейних лікарів Дніпровського регіону з певним стажем практичної роботи 

[15] можна зробити висновок, що емоційне вигоряння у більшій мірі 

формується не на етапах навчання, а під час практичної роботи. 

Приєднуються ознаки емоційного виснаження. Всі отримані авторами 

показники складових синдрому перевищують наші результати, здебільшого 

за рахунок деперсоналізації. 

Синдром професійного емоційного вигоряння на різних етапах 

навчання та підвищення кваліфікації медичних працівників являє собою 

серйозну проблему сьогодення. Окрім психологічних змін особистості, цей 

стан призводить до фізичного нездужання. Причинами поширення синдрому 

є збільшення емоційної та фізичної напруги лікарів для забезпечення 

виконання своїх професійних обов'язків [9]. Наслідком емоційного вигоряння 

є такий негативний прояв професійної діяльності, як стандартизація 

спілкування, застосування в роботі стереотипних навичок, неодноразових 

шаблонів, підміна творчої продуктивної діяльності формальним виконанням 

своїх обов'язків, бажання знизити обсяг роботи, бо лікарю у цьому стані 

здається, що його відчуття хронічної втоми та напруження пов'язані з 

перенавантаженням. У нього з'являється бажання усуватися від додаткових 

стресів, збільшувати дистанцію у спілкуванні з пацієнтами та колегами, 

уникати нових обов'язків [12]. Встановлено, що лікарі, які мають синдром 

професійного вигоряння, роблять велику кількість медичних помилок і 

подекуди надають пацієнтам неякісну медичну допомогу [16]. 

Лікарям загальної практики – сімейним лікарям притаманне високе 

почуття емпатії, тобто співчуття, співпереживання, що для медичних 

працівників є необхідною професійною якістю [17].  Для допомагаючої 

професійної діяльності, до якої традиційно відносять роботу сімейних 

лікарів, характерно, що у більшості ситуацій лікар взаємодіє з фізично або 

морально страждаючою людиною. При цьому дії, що здатні припинити або 

полегшити страждання іншої людини, включені до його посадових 

обов'язків. У фахівця немає вибору, допомагати або не допомагати, як це 

можливо в нашому повсякденному житті. Не тільки у популярній, але й у 

науковій літературі досить часто стверджується, що ненавмисне емоційне 
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зараження станом іншої людини, практично не піддається регулюванню, і в 

результаті висока схильність до емпатії обов'язково призводить фахівця 

допомогаючої професії до вигоряння [18, 19]. Відмічено, що  рівень емпатії 

студентів-медиків знижується за мірою їх проходження курсу навчання. 

Багато з них стають емоційно відключеними від людей, про яких вони 

піклуються, - і це роз'єднання може завдати шкоди догляду. Низьке 

співчуття, мабуть, пов'язано з сильним вигорянням, особливо з деякими 

компонентами синдрому [20, 21, 22]. Чи так це? У наших попередніх 

дослідженнях [23] ми визначили досить значний рівень професійної емпатії у 

лікарів-інтернів різних спеціальностей, що навчалися за циклом "Невідкладні 

стани".  Навпаки, виявлена Карягіною Т.Д. та співавт. (2017) відсутність 

зв'язку симптомів вигоряння з високим рівнем емпатії «дестигматизує» 

допомагаючих професіоналів, робота яких часто роздивляється через призму 

уявлення про неминучість вигоряння у високоемпатичних осіб. На перший 

план виходить проблема професіоналізації емпатії як розвитку її регуляції. 

Проведений аналіз «симптомокомплексу позитивних емпатичних феноменів» 

та «симптомокомплексу особистого дистресу» дозволяє намітити можливі 

«мішені» тренінгу, програми супроводу та супервізії фахівців [24]. 

Поєднання високого ступеня емпатії з низьким рівнем самовигоряння є 

оптимальним сполученням характеристик сучасного сімейного лікаря. Більш 

того, співчуття пацієнтові може служити профілактичним фактором для 

розвитку цього синдрому [20]. 

Як було сказано раніше, самовигоряння лікарів первинної ланки являє 

собою важливу сучасну проблему світового масштабу. Згідно з даними 

ФДБУ «Національного наукового центру наркології» (2012) визначена 

тенденція може незабаром призвести або до скорочення кількості сімейних 

лікарів, які раніше підуть з професії, або до скорочення їх робочих годин, в 

той час як потреба у цій професії у США постійно зростає з причини 

постаріння населення [21].  

У цивілізованих країнах права лікаря закріплені законодавством. 

Акцент зроблено на адекватність розміру винагороди лікаря відповідно до 

його праці. Крім цього, у США, Канаді, Франції допомогу лікарям надають 

неурядові суспільства, асоціації лікарів. Наприклад, спільними зусиллями 

американської та канадської медичних асоціацій кожні два роки проводиться 

Міжнародна конференція зі здоров'я лікарів. Існують проекти 

"Відроджуйся!" Американської колегії лікарів та Американського товариства 

внутрішньої медицини та ряду інших організацій. Дуже важливо відзначити, 

що передбачається комплексна підтримка лікаря: соціальна, психологічна, а 

також правова - вже на етапі студентства. На Заході абітурієнти вищих 

навчальних медичних закладів проходять тести на визначення схильності до 

емоційного вигоряння. 

Слід зазначити, що стрімкий науково технічний прогрес, зворотна 

сторона якого - постійне напруження, стреси, перевантаження, дефіцит часу, 

переінформірованность та інші небажані інциденти, поряд зі сформованими 
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несприятливими соціально-економічними факторами, вираженість яких в 

нашій країні з кожним роком збільшується, супроводжується зростанням 

невротизації та психопатизації населення, що в комплексі робить суспільство 

більш агресивним [26]. Фахівець відчуває невдоволеність своїми 

професійними якостями, невідповідністю матеріальної винагороди 

докладеним зусиллям, зубожінням культури спілкування населення, 

приниженням гідності професії лікаря, що штучно підсилюється 

некомпетентними співробітниками ЗМІ та популістськими керівними 

рішеннями при збільшеному навантаженні на лікарську особу в порівнянні з 

таким у нещодавній час. Цей стан досить часто призводить до фізичного 

нездужання [27], зниження імунітету. Тобто потрібні термінові 

профілактичні заходи. 

У чималій мірі успіхи навчальних програм, особливо тренінгових, 

пов'язані з тим, що люди, які приходять у ці групи, вже орієнтовані на 

особисті зміни та на сприйняття нового. Навчати людей новій поведінці 

реально тільки в тому випадку, якщо вони самі схочуть змінитися. Питання в 

тому, як спонукати до змін тих, хто не схильний до цього. 

Не секрет, що більшість вітчизняних лікарів недостатньо опікуються 

власним здоров'ям. Під час пандемії Covid-19 їх психічне та фізичне 

навантаження значно зросло: майже тотальна вірогідність зараження; 

нагальна потреба замінити колег, що захворіли. Переважна кількість 

сімейних лікарів не мають фізичної можливості відвідувати тренінги, що 

вимагають особистої присутності. Знизити особисте навантаження на лікаря 

у наш час - взагалі утопічне припущення. Забезпечити адекватний 

відпочинок в умовах пандемії не тільки малореально, але й небезпечно. На 

жаль, після проведеного дослідження виникло більше питань, ніж було 

знайдено відповідей.  

Висновки: 

1. Розвиток і прогресування синдрому емоційного вигоряння серед 

лікарів загальної практики – сімейних лікарів є надзвичайно важливою 

проблемою. 

2. Емоційне вигоряння у лікарів даного фаху починає формуватися 

на етапі додипломної освіти. 

3. Під час практичної професійної діяльності 50,0% лікарів 

загальної практики-сімейних лікарів мають прояви синдрому емоційного 

вигоряння в фазі виснаження (16,7%) або його формування (33,3%). 

4. Значну актуальність для лікарів загальної практики має розробка 

системи профілактики емоційного вигоряння на всіх етапах їх навчання і 

практичної роботи з метою надання ними якісної медичної допомоги 

населенню та збереження ефективного кадрового (лікарського) потенціалу. 

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту 

інтересів та власної фінансової зацікавленості при підготовці даної статті. 
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MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION OF HYBRID ENERGY SYSTEM 

OF SOLAR RECHARGEABLE AIRCRAFT 

Abstract. This article aims on the development of structural models of 

structural elements of the UAVs that incorporates solar energy system with the 

usage of hybrid energy systems using the multi-objective optimization approach. 

Proposed models taking into account the parameters of the optimization procedure. 

Simulation environment is built to check the behavior of a given UAV structure 

obtained during multi-objective optimization stage for objectives validation. 

Results of the article are obtained by using the proposed UAV design procedure 

with a verification based on the Simulink environment. 

Keywords: hybrid energy system, solar power system, rechargeable aircraft, 

UAV. 

Introduction. The availability of an alternative energy source in the form of 

solar panels can significantly increase the flight time compared to unmanned aerial 

vehicles (UAV), which use only batteries or fuel systems as the main source of 

energy. Solar-powered UAVs use solar panels to collect solar energy during 

daylight hours, which after conversion can be used to maintain flight and onboard 

systems. 

In the case of an optimal aircraft design and appropriate environmental 

conditions, it is possible that there will be enough solar energy to charge the 

onboard energy storage system, in order to then use the stored energy during the 

night flight cycle and then enter the daytime phase. This is the so-called continuous 
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flight capability, in which the energy stored in the energy system is cycled during 

the night period and recharged during the daytime period. 

UAVs using solar energy can be divided into three main types according to 

the nature of the choice of flight altitude [1, 2]: 

–  UAVs are designed for long-term high-altitude flight (HALE, High-Altitude 

Long-endurance). These include large-scale aircraft with a large wingspan (most 

often used as mobile telecommunications platforms); 

–  UAVs are designed for long-term flight at low altitude (LALE, Low-

Altitude Long-endurance). This includes UAVs with a small wingspan (most often 

used for monitoring and collecting information); 

–  UAV with continuous flight capability. A special class of UAV that can 

perform continuous flight under specified restrictions (flight altitude, horizontal 

flight, aircraft size etc.). 

The main differences between high-altitude flight and low-altitude flight are 

different weather conditions (rain, wind, cloud cover) and meteorological 

phenomena (thermal processes). 

Analysis of recent research and publications and problem statement. 

UAVs with solar energy systems (SES) have been the subject of research for quite 

a long time [3, 4]. To date, many light UAVs have been developed, the main 

researchers in this field are the laboratory at ETHZ, Switzerland and the group of 

works [1, 2, 3]. In these works, the tasks of determining the possibility of 

continuous flight using solar energy are set, taking into account the features of the 

operating environment (height, width, date and time of flight, meteorological 

conditions), as well as the tasks of determining the main geometric parameters of 

the aircraft structure, the area of solar panels, in order to ensure the maximum 

duration of the flight, taking into account the user-specified parameters (payload, 

technological parameters, design parameters of the UAV structure). 

One of the fundamental works on the topic of designing solar UAVs is [3]. In 

which the main goal is to design a solar UAV that will perform continuous flight 

using solar energy under the conditions of a given operating environment, time of 

year and place, as well as structural and technological parameters of the UAV. The 

paper focuses on three main models: UAV aerodynamics in steady-state horizontal 

flight, the UAV energy model with subsystems and payload taken into account, 

and approximating mass models. At the stage of conceptual design, only the search 

for solutions for three parameters of the aircraft layout is carried out: span, wing 

extension and weight of the UAV.  

At the same time, the conceptual design is built around one criterion: that 

there is a sufficient energy reserve (energy balance), so that the aircraft can carry 

out continuous flight. Accordingly, an accessible solution is sought for it by 

iterating through or solving the inequality that will satisfy the energy balance for 

the implementation of steady-state horizontal flight. 

Also, the paper [3] does not set a multi-criteria optimization problem, only 

one criterion is introduced, the search for the optimal configuration of the aircraft 

layout is not carried out, the UAV power consumption is not optimized (except for 
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 the introduction of MPPT), as well as its performance indicators for the tasks set. 

The task of developing a solar-powered UAV covers many areas of design 

and development [5]: 

– aircraft design (aircraft structure, aerodynamics, flight mechanics);

– design of on-board power systems (power electronics, power supply, solar

power plant); 

– development of autopilot navigation software.

Problems that arise when designing a UAV:

– low energy reserves low energy reserves do not provide resilience to worse

weather conditions (such as clouds or downdraft), nor do they allow night-time 

flights with payloads 

– actual absence of payload;

– the high complexity of operation, low power consumption and significant

weight of the UAV leads to sluggish flight dynamics, which requires advanced 

autopilot algorithms.; 

– limited autonomy without environmental awareness. UAVs, and in

particular solar UAVs, are affected by the environment. In addition to the terrain, 

local weather effects can quickly damage the aircraft (for example, due to wind 

gusts, precipitation, or thunderstorms) or reduce its performance (for example, 

through clouds). 

The development of a solar UAV begins with the stage of specification of the 

use scenario and operating environment parameters, as well as available 

technological parameters, based on which the main structural parameters of the 

UAV are determined. 

The result of the design will be the design parameters of the UAV, as well as 

the structure of the onboard systems. 

Purpose and objectives of the study. The goal of the project is to develop an 

approach to designing a solar-powered UAV using solar panels based on hybrid 

energy system (HES), applying multi-criteria optimization methods and building a 

CAD system using a hybrid energy storage system. It is based on mathematical 

models and the conceptual design approach developed in [3] with the improvement 

of mathematical models of the energy system. 

To achieve this goal, it is required to solve the following tasks: 

– to develop models of structural elements of UAVs on the SES with the use

of HES, taking into account the parameters of the optimization procedure, 

simulation models that allow to check the behavior of a given UAV structure, as 

well as formalize a set of criteria; 

– perform a search for the optimal configuration of the UAV using multi-

criteria optimization using genetic algorithms, using mathematical models of 

elements. 

Results of research 

4.1. Development of UAV structural elements models 
Structurally,  the  UAV  (Fig. 1),  like  a  conventional  aircraft,  consists  of  a 

fuselage,   wings   and   tail,   which  is  also  equipped  with a SES, and also has  a 
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 certain layout scheme. 

 
Fig. 1. Layout of a glider aircraft 

 

According to the structure of the solar UAV consists of: 

–  UAV housing with taking into account its layout and wing profile; 

–  solar power system (solar panels, batteries, set of converters, MPPT), 

representing the energy part of the power complex; 

–  propulsion group (propeller, electric motor), which is part of the power 

complex to create thrust; 

–  flight and navigation equipment (flight controller, INS); 

–  radio and telemetry equipment; 

–  payload equipment for operating scenario. 

Solar panels cover the upper part of the wing of the aircraft, which 

accordingly forms many different angles of incidence of sunlight on the solar 

modules. 

When designing an unmanned aerial vehicle, an adapted version of the SES is 

used in terms of weight and size. Communication and integration of UAV 

subsystems with SEM subsystems is shown on the Fig. 2. 

The SES provides solar energy conversion for the on-board network of the 

unmanned aerial vehicle and provides appropriate energy levels for the 

continuous operation of electrical equipment, including battery charging, as well 

as controlled energy support for the payload. 
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Fig. 2. Solar UAV structure 

 

CAD is a system that contains a set of blocks, where each block represents a 

set of models, configurations, software and algorithmic software for solving the 

problem of conceptual design, as well as the ability to check the results. 

 
Fig. 3. Structure of a solar UAV 

 

The CAD structure and block relationships are shown in Fig. 3. Let's look at 

each block in more detail: 

The mission subsystem. This block represents user input of the flight 

configuration, targets that will be set in front of the UAV to guide the design 

process for solving application problems. Parameters that this device uses: 

payload mass, power consumption, mission type, as well as the expected route 

type and critical points (flight from point A to point B, flight with or without 

return, circular flight, circular flight along waypoints, etc.). 
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Environment subsystem. This block is an input of information expected by the 

user about the environmental conditions in which the UAV will fly. Parameters 

that the device works with: the time of year, as well as the range of working dates 

for expected weather conditions (alternatively, use a historical database that will 

be used to make assumptions about weather conditions). 

Solar energy subsystem. This block is a model of a solar power plant, 

including its own CAD system for calculating and designing adapted SES for the 

usage scenario. Input parameters: specification of requirements for the main 

nodes and subsystems of the SES (solar panels, MPPT or PWM, storage, load 

requirements, etc.). Output parameters: specification of the adapted SES (type 

and capacity of solar panels, connection configuration, expected node 

specifications, operating voltage range, and generating capacity). 

Multi-purpose optimization subsystem. This block is a subsystem of multi-

criteria optimization, in which the optimization process of many objective 

functions is started under specified constraints. Accordingly, the problem of 

finding the optimal UAV configuration is solved taking into account many 

factors, such as: flight specifics, environmental features and flight time, as well as 

additional user restrictions on weight, size, etc. 

The aerodynamics subsystem. This block is a subsystem for calculating the 

UAV's aerodynamic component, such as drag and lift coefficients. 

Flight dynamics subsystem. This block is a subsystem of the solar aircraft 

flight dynamics, which will be used to configure the validation system and 

calculate the flight mechanics parameters.  

Aircraft layout subsystem. This block is used as a subsystem for calculating 

the layout. 

Energy balance subsystem. This unit is a subsystem for calculating and 

evaluating UAV energy requirements in the context of available solar energy 

generated by SES. 

Validation subsystem (simulation modeling).  This is a set of UAV simulation 

models, including the aircraft's aerodynamic model, the navigation system 

configured for flight, the aircraft's energy model, layout, environment model, and 

available solar radiation model. Performs simulations and analyzes several days 

of flight of a configured UAV to generate a report on all onboard subsystems, 

including the power one. 
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Fig. 4. UAV design cycle with multi-objective optimization 

 

The reference point is the concept of continuous flight, on this basis, the 

concept of energy balance, mass balance and energy balance: weight balance 

provides that the lifting force needs to compensate for the total weight of the 

aircraft and must be balanced; the energy balance represents some of the values of 

the available solar energy during the day that is going solar panels placed onboard, 

which should equal or exceed the value of the energy consumed at all power 

components of the aircraft. 

A methodology for conceptual design is proposed in [3] is the following 

form:  

1. an expression of the required UAV power is formed under the condition of 

continuous horizontal flight; 

2. an expression of available solar energy is constructed during the day; 

3. we have developed weight models that allow us to close the cycle of 

searching for an analytical solution to the design problem. 

 

An extension of the concept of UAV design with SES is that the SES is 

complemented by a hybrid energy storage and storage system (HESS). 

The UAV mass model, which takes into account all the main subsystems of 

the UAV, proposed in [3] has the following form: 

 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑣 + 𝑚𝑝𝑙𝑑 + 𝑚𝑎𝑓 + 𝑚𝑠𝑐 + 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡 + 𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 + 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑝 

where: 𝑚𝑎𝑣- avionics mass; 𝑚𝑝𝑙𝑑- payload mass, 𝑚𝑎𝑓- aircraft body mass, 

𝑚𝑠𝑐, - solar panel mass, 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡 - MPPT controller mass, 𝑚ℎ𝑒𝑠 - battery mass, 

𝑚𝑝𝑟𝑜𝑝 - mass of the engine group.  
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HESS is introduced using rechargeable batteries and supercapacitors: 

𝑚𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 = 𝑁𝑠𝑐𝑚𝑠𝑐𝑘𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 + 𝑁𝑏𝑎𝑡𝑚𝑏𝑎𝑡(1 − 𝑘𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒) 

where 𝑘𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 is the mass distribution coefficient between the 

supercapacitors and the battery. 

 

5.2. Multi-objective optimization and validation of rechargeable solar 

aircraft with hybrid energy storage 

The task of determining the size of HES elements is to find the optimal 

number of HES elements, namely batteries (𝑁𝑏𝑎𝑡) and supercapacitors (𝑁𝑠𝑐), 

provided that the weight of HESS is minimized, as well as the requirements of the 

load, available power and limitations of system elements are met. 

There are many studies of the size of the storage system, including on the 

basis of a bunch of batteries and supercapacitors [6, 7].  
The HESS size optimization problem is to find the optimal combination 

𝑜𝑓 (𝑁𝑏𝑎𝑡 , 𝑁𝑠𝑐) 
Minimize 𝑓(𝑁𝑏𝑎𝑡 , 𝑁𝑠𝑐) 
under restrictions 

𝑁𝑏𝑎𝑡𝑃𝑏𝑎𝑡
𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑃𝑏𝑎𝑡(𝑡) 

𝑁𝑠𝑐𝑃𝑠𝑐
𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑃𝑠𝑐(𝑡) 

𝑁𝑏𝑎𝑡𝑃𝑏𝑎𝑡,𝑜𝑛𝑒 ≥ 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 

𝑁𝑏𝑎𝑡𝑃𝑏𝑎𝑡,𝑜𝑛𝑒 + 𝑁𝑠𝑐𝑃𝑠𝑐,𝑜𝑛𝑒 ≥ 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑
𝑚𝑎𝑥 

𝑁𝑏𝑎𝑡𝐸𝑏𝑎𝑡,𝑜𝑛𝑒 + 𝑁𝑠𝑐𝐸𝑠𝑐,𝑜𝑛𝑒 ≥ 𝐸𝑙𝑜𝑎𝑑
𝑚𝑎𝑥 

𝑃𝑠𝑐
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑠𝑐(𝑡) ≤ 𝑃𝑠𝑐

𝑚𝑎𝑥 

𝑃𝑏𝑎𝑡
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑏𝑎𝑡(𝑡) ≤ 𝑃𝑏𝑎𝑡

𝑚𝑎𝑥 

𝑆𝑂𝐶𝑏𝑎𝑡
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑏𝑎𝑡(𝑡) ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑏𝑎𝑡

𝑚𝑎𝑥 

𝑆𝑂𝐶𝑠𝑐
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑠𝑐(𝑡) ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑠𝑐

𝑚𝑎𝑥 

 

At each time step of the load model, 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑(𝑡) is the sum of the instantaneous 

power of the battery (𝑃𝑏𝑎𝑡) and the supercapacitor (𝑃𝑐𝑠) equal to the load power 

consumption: 

𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑(𝑡) = 𝑃𝑏𝑎𝑡(𝑡) + 𝑃𝑠𝑐(𝑡) 

 
In turn, the instantaneous power can be expressed in terms of energy for a 

moment in time: 

𝑃𝑠𝑐 =
𝐸𝑠𝑐(𝑡) − 𝐸𝑠𝑐(𝑘 − 1)

Δ𝑇
 

 

Connection of energy with voltage:  

𝐸𝑠𝑐(𝑡) =
𝐶𝑉𝑠𝑐

2(𝑡)

2
 

𝐸𝑠𝑐
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐸𝑠𝑐(𝑡) ≤ 𝐸𝑠𝑐

𝑚𝑎𝑥 

𝑃𝑠𝑐
𝑚𝑖𝑛(𝑡) ≤ 𝑃𝑠𝑐(𝑡) ≤ 𝑃𝑠𝑐

𝑚𝑎𝑥(𝑡) 
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The maximum discharge/charge power can be expressed as follows (the 
maximum discharge/charge currents are determined by the characteristics of): 

𝑃𝑠𝑐
𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝑠𝑐𝐼𝑠𝑐

𝑚𝑖𝑛 
𝑃𝑠𝑐

𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑠𝑐𝐼𝑠𝑐
𝑚𝑎𝑥 

 
To solve the optimization problem and synthesize a multi-criteria optimization 

subsystem for an automated design system, we used the method of the advanced Pareto 
evolution algorithm (SPEA2 [8]). This method has proven itself for solving this type of 
problem and is an improved version of the method with the same name. 

The main goal of the SPEA2 algorithm is to support and search for solutions in the 
form of a pareto-optimal set.  

The main differences between SPEA2 and SPEA are: 

–  an improved fitness assignment scheme is used, which takes into account for 

each person how much a person dominates and what they dominate over; 

–  included is a method for estimating the density of nearest neighbors, which 

allows you to navigate more accurately during the search process; 

–  new methods of archive reduction guarantee the preservation of marginal 

solutions. 

Multi-criteria optimization was performed for the input parameters, which are 

presented in Table 1 with a reduced set of critical parameters. 

 

Table 1  

Design parameters 
Start Time 1/August/2019 

End Time 1/Sep/2019 

Location Kiev, Ukraine 

Target height 100 m 

Solar cell efficiency 0.18 

Solar MPPT efficiency  0.98 

SoC  Full 

Charge/discharge Efficiency 0.98 

Power Payload 0.5W 

 
Solutions that were found using multi-criteria optimization of the subsystem 

are shown in Table 2. 
 

Table 2 
Aircraft parameters 

Total weight 2.8 kg 

Wingspan 3.4 m2 

Endurance 25h 

Cruise power 17W 

Solar Cells area 0.75 m2 

Battery capacity 150Wh 

Speed (climb) 0.1 m / sec 

Power (climb) 20W 

Avionics Power 2.5 W 

Payload power 0.5 W 
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The analysis tool developed in Simulink is used as input parameters for the 

characteristics of the flight environment, launch time, and UAV parameters. 

Modeling is performed using three basic subsystems:  

–  a model of solar radiation intensity, which is a model of the available 

energy provided by the sun;  

–  model of the power system that is used to calculate the current power 

distribution; 

–  UAV model that is used to calculate and track the actual flight parameters 

of the UAV.  

The analysis tool is shown in Fig. 5. It represents the following types of 

blocks: input parameters and simulation models; 

Analysis Tool Inputs: 

–  day of the year (start the simulation); 

–  placement parameters, such as longitude and latitude; 

–  parameters of the area of solar cells that are associated with the conversion 

of power from solar to electric energy; 

–  the battery bank parameters that are responsible for storing and providing 

additional energy, if required, can be configured with different battery charge 

states; 

–  UAV flight parameters, which represent the parameters of the designed 

aircraft, such as the required power for horizontal flight, the parameters of the 

UAV structure, the expected ascent speed and additional power required for climb, 

and the initial take-off height; 

–  a block of UAV power requirements that describes the required additional 

power for the system. 
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Fig. 5. Simulink UAV Analysis Tool (Simulink) 

Location Irradiance - An illumination model that uses the Duffie & Beckman 

model, which can provide an estimated level of illumination depending on the time 

of year and current geographical location; 

Irradiance to Power, which provides the ability to convert the actual light 

level using a solar cell array with certain parameters (the efficiency of solar cells 

and its configuration efficiency) and the efficiency of the MPPT block; 

The Battery Bank Power System, which is an energy storage system, 

simulates a power management system that can make a decision based on the state 

of charge of the batteries to charge or not. Because the inputs control parameters 

like available power and required power for flight, and can provide a difference in 

power during the discharge phase. Because the internal state provides the current 

state of charge and excess energy; 

The Flight Controller is the most complex unit, it is configured with flight 

parameters and provides the logic for using the ascent strategy (keeping altitude or 

increasing energy as potential energy), taking into account the current charging 

status. Provides both current altitude and power. 

Time simulations are performed using a 48-hour time scale to test possible 

continuous flight capability, with a detailed view of all internal states of 

subsystems at a selected location in Kiev, Ukraine. 
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The simulation parameters were chosen for an average UAV that could 

provide a theoretical continuous flight, the location in Kiev, and the date was used 

as not the best day duration, but during the summer. The full set of parameters is 

shown in Table 4.4 below. 

Table 3 

Modeling input parameters 

Start time 1/Aug/2019 10:00 

Location Kyiv, Ukraine 

Simulated Altitude 100m 

Solar cells area 0.6 m2 

Solar cells efficiency 0.18 

MPPT efficiency 0.98 

Battery initial SoC 168Wh 

Battery Capacity 168Wh 

Charge/Discharge efficiency 0.98 

Level flight power 12W 

Velocity (climbing) 0.1 m/s 

Power (climbing) 14W 

Power Avionics 2.5 W 

Power Payload 0.5 W 

 

From the simulation results, we could achieve that continuous flight is 

possible for these parameters. In Fig. 4.10 compares the available power 

(represents the power received from the solar cells after conversion to electric), 

used with power (the power required for all aircraft systems connected to the grid, 

such as avionics and payload) and power charge (which represent the power flow 

from and to the battery). Fig. 5 shows the state of charge of the battery, which 

shows the current capacity. 
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Fig. 0.Error! Bookmark not defined. – Comparison of available and used 

battery charge energy 

This simulated flight over time could be divided into several stages: 

Phase 1: Initial launch and daylight flight. 

At this stage, the simulation started with a battery with full capacity, it is 

shown in both Fig. 4-5, charging power and SoC battery, there are straight lines 

here. This means that for this simulated day and for this start time, it is possible to 

start with a less initial SoC, where we could additionally recharge the battery at full 

capacity at night. 

Phase 2: Fly at night. 

Night flight time is due to the fact that it is not possible to charge the battery, 

this type of flight is completely dependent on the availability of energy from the 

battery. After simulating the time at this stage, we could analyze the available 

power reserve after the night end. 

Stage 3: Continuous flight. 

The next step is the ability to provide continuous flight, at this stage there 

may be few indicators to achieve this. First of all, this is not a preliminary stage, 

but a second one, at this stage in daylight, the battery should be charged enough for 

the upcoming night flight. In the current simulation, it is shown as a straight 

horizontal line between 21h and 28h flight. In this case, the battery can be charged 

quickly enough, even to the maximum solar radiation. 

As a result, this simulation tool could create a "real" picture of flight 

efficiency, with some ideas where we could improve some design parameters or 

how we can use excess power, for example, as shown between 21 and 28 hours of 

flight, is excess power. This power can be saved by increasing the altitude, or it 

can be used by additional payload functions. 

Conclusions. The structure of solar-powered solar power plants for UAVs 

(which includes a hybrid energy storage system based on rechargeable batteries 

and supercapacitors) has been developed, the parameters of which are determined 

as a result of solving an optimization problem, which makes it possible to increase 

reliability, increase flight time, and increase the peak maximum power of the UAV 

power system. 
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Анотація. Показано новий підхід для проектування випробувальних 

стендів навігаційного обладнання з використанням штучного інтелекту. 

Випробувальний стенд представляє собою складну мехатронну систему, що 

потребує одночасного оптимізування параметрів, що відносяться до різних 

дисциплін. Використання штучного інтелекту призначене для вирішення 

завдання координації прийняття оптимальних рішень в процесі проектування 

випробувального стенду. Ієрархічний підхід «від загального до детального» 

використовується для побудови моделі агентів на основі процесу 

проектування випробувального стенду. Цей підхід може бути використаний 

для проектування інших складних технічних систем. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONFIGURATION OPTIMIZATION 

Abstract. This paper proposes multi criteria decision making methodology to 

investigate the optimal configuration of navigation inertial unit dynamic test table. 

A new approach for designing navigation equipment test tables using artificial 

intelligence is described. A test table is a complex mechatronic system, which 

requires simultaneous optimization of parameters belonging to different 

disciplines. The use of artificial intelligence is implemented to solve the problem 
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of coordinating optimal decision-making in the design process of the test bench. A 

top down hierarchical approach is used to build an agent model based on the test 

bench design process. This approach can be used to design other complex technical 

systems. 

Keywords: Navigation equipment test table, System Optimization, Multi 

criteria decision making 

 

Постановка проблеми. Процес розробки випробувальних стендів (ВС), 

сумісний з вимогами четвертої промислової революції вимагає зміни як 

методів, так і систематичної процедури в процесі розробки. 

Центральної мірою тут є інтегрована і синхронізована співпраця різних 

учасників виробничого процесу випробувальних стендів (механіка, 

електротехніка та електроніка, інформаційні технології) з самого початку 

розробки. Зростаюча технологічна складність і неоднорідність динамічних 

випробувальних стендів змушує приділяти більше уваги між-організаційному 

проектуванню в майбутніх процесах розробки такого обладнання. 

Поведінку ВС повинно бути досліджено і оптимізовано не тільки на 

рівні окремих підсистем, на рівні ВС в цілому, а й на рівні взаємодії 

постачальників елементів всіх частин ВС  - механіки, електротехніки / 

електроніки, інформаційних технологій.   Це призводить до необхідності 

досліджувати і оптимізувати функціональну поведінку не тільки на рівні ВС, 

а й на рівні оточення загальної системи мережі компаній, що причетні до 

створення кінцевого продукту ВС та підтримки його життєвого циклу. Для 

цього необхідно проводити розрахунки з різними цілями і рівнями 

деталізації, які відповідно до поставленого завдання як конкретно 

висвітлюють окремі дисципліни (наприклад, електроніку), так і аналізують 

між-організаційні взаємодії між функціонально і просторово пов'язаними 

підсистемами в рамках різних дисциплін та постачальників відповідного 

обладнання. Застаріла модель проектування та виробництва, де апаратне 

забезпечення визначає структуру комплексу ВС навігаційного обладнання, 

функції пов'язані з апаратним забезпеченням, обмін інформації проходить від 

одного ієрархічного рівня до іншого, а ВС ізольований,  повинна бути 

перетворена на: 

• Гнучкий випробувальний комплекс навігаційного обладнання, де 

функції розподілені по мережі. 

• Мережа проектування ВС може перетинати кордони компаній та 

виробничих організацій. 

• Учасники процесу проектування ВС взаємодіють між ієрархічними 

рівнями. 

• Всі учасники процесу проектування ВС можуть обмінюватись 

інформацією один з одним. 

• Випробувальний стенд є частиною мережі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Штучний інтелект (ШІ) 

може допомогти вирішенню автоматизованих завдань у промислових 
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процесах та налагодженню взаємодії між людьми або між постійно 

розширюваною спільною роботою команд людей, таким чином підвищивши 

ефективність. Декілька автономних підсистем за допомогою ШІ можна 

об’єднати разом у одну загальну автономну систему більш високого порядку. 

Інтелектуальна технічна система характеризується здатністю зв'язуватися з 

іншою, гнучко координувати свої дії, постійно модифікуватися протягом 

свого життєвого циклу та демонструвати стійкість до зовнішніх втручань. 

Автономні системи зустрічаються по всіх етапах промислових процесів: 

починаючи з аналізу вимог та закінчуючи проектуванням [1,2], закупівлями 

та управлінням поставками компонентів [3], диспетчеризацією [4, 5], 

виробництвом та виробничими процесами [6]. 

Весь процес проектування, а також необхідні підпроцеси можуть 

плануватися та обмінюватися даними з іншими задіяними процесами або з 

іншими автономними системами. У разі зміни робочих параметрів завдання 

динамічно переглядається та передається іншим учасникам процесу. 

Присутність людини необов’язкова. Мета такої системи - повна 

автоматизація проектування та виробництва, вимоги і критерії 

верифікуються та валідуються автоматично [6, 7, 8]. 

Мета статті:  У разі проектування за допомогою ШІ система, що 

навчена в процесі початкового навчання та разом з класичним 

запрограмованим програмним забезпеченням, отримує можливість виконати 

промисловий процес. Таким чином постає необхідність розробки 

автоматизованої системи проектування ВС з використанням ШІ. Окреме 

питання стосується формулюванню вимог, що необхідні для навчання 

системи ШІ процесу проектування ВС навігаційного обладнання. Таким 

чином у процесі проектування та виробництва ВС навігаційного обладнання 

ШІ застосовується як технологічна процедура, створена для вдосконаленні 

процесів проектування, оптимізації динаміки руху випробувального стенду, 

його точності, та інших технічних характеристик ВС, та для автоматизації 

процесів проектування, заснованих на знаннях. 

Виклад основного матеріалу. Проектування випробувальних стендів 

можна розглядати як класичне завдання оптимізації багатокритеріального 

мультидисциплінарного процесу, де задіяні експерти та САПР з механіки, 

електроніки та інформаційних технологій. 

Для вирішення конфліктів у такому процесі проектування зазвичай 

використовуються методи TOPSIS, Viktor, Electra, Promethey [2, 4, 5]. Якщо 

багатокритеріальне завдання дозволяє звести його до більш простіших 

однокритеріальних формулювань, зазвичай використовуються генетичний 

алгоритм та інші природничі обчислювальні методи [2,9]. Також 

розповсюдженими є методи нечітких обчислень та іх похідні [3, 9, 10]. 

Для повторюваних та стандартизованих виробничих процесів останнім 

часом використовуються різноманітні архітектури нейронних мереж, де 

основної проблемою є пошук оптимальних архітектур та навчання [4, 8]. 

Випробувальний    стенд     не    належить     до     поширених     виробів  
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машинобудування, та зазвичай розробляється за індивідуальним 

замовленням. 

Для вирішення завдання проектування ВС пропонується наступна 

процедура: 

1. Метамоделювання процесів та моделей проектованих

підсистем ВС. 

2. Створення протоколу координації з використанням ШІ.

Структуру трьох-осевого випробувального динамічного стенду наведено 

на рис.1. Випробувальний стенд складається  з: механічної частини, 

виконавчої частини , випробувального столу,  системи керування та системи 

підтримки виконавчих підсистем стенду, робочого місця оператора, 

програмного середовища. 

Стенд представляє собою керований кардановий підвіс, що містить блок 

управління приводними двигунами, керуючий пристрій системи управління 

та персональний комп’ютер (ПК). Керуючий пристрій на базі ПЛІС приймає 

сигнали датчиків на осях підвісу стенду та виробляє алгоритм управління 

двигунами 

Випробувальний стенд складається з: 

ККП - керований карданний підвіс;

Дα, Дβ, Дγ - двигуни осей тангажу, крену та курсу;

ДКα, ДКβ, ДКγ – датчики кутового положення осей тангажу,

крену та курсу; П - платформа випробувального стенда; 

НО – навігаційне обладнання;

КП - керуючий пристрій на базі ПЛІС;

АГ, АФ, АУ - алгоритми генерування, формування та управління;

БУД – блок управління двигунами,

ПК – комп’ютер для обробки, зберігання та документування

результатів випробувань та керування експериментом. 

Керуючий пристрій на базі ПЛІС має структуру, описану нище: 

 ПЛІС з кількістю програмованих логічних схем не менше 8000;

 Цифро-аналоговий інтерфейс, що містить АЦП і ЦАП з

програмованою частотою дискретизації (розрядність не менше 16) для 

прийому сигналів з ланцюгів зворотного зв'язку БУД та датчиків кутів та 

для видачі сигналу на вхід суматора; 

 паралельний портовий інтерфейс (розрядність не менше 16) для

передачі дискретної інформації з датчиків кута, а також інтерфейс шини 

ПК і внутрішні шини зв'язку між окремими вузлами модуля керування. 

Крім того, передбачається установка на кільце карданного підвісу 

термокамери з випробуваним приладом. ПК через КП формує закони 

зміни кутів тангажу α, крену β, курсу γ в часі, відповідно до 

експлуатаційних умов.  

Цими законами можуть бути: 

• синусоїдальна   хитавиця   з   різними  по  осях  тангажу, крену та 
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курсу амплітудами, частотами та фазовими зміщеннями; 

 випадкові процеси типу «білого шуму» із заданою матрицею

спектральної густини; 

 комбінований закон (для осі тангажа), що імітує кругове

обертання із заданою кутовою швидкістю з накладенням коливань, 

гармонійних або випадкових. 

У схемі керування забезпечується формування керуючих впливів на 

систему БУД, яка формує керуючі впливи для двигунів по всіх осях. 

Значення кутів α, β, γ виміряні відповідними датчиками кута ДКα, ДКβ, ДКγ, 

передаються через цифровий інтерфейс (RS-485) в КП на базі ПЛІС, який 

здійснює порівняння заданих значень кутів і вимірюваних на кожному такті 

управління. Сигнали різниці надходять на КП і далі на БУД для коригування 

відтворених законів руху по осях підвісу випробувального стенду. 

Інформація з навігаційного обладнання заводиться в ПК. 

Рис 1. Функціональні компоненти ВС навігаційного обладання 

Стенд може бути віднесений до тривісних імітаційно-калібрувальних 

випробувальних стендів. Він може бути використаний для вирішення завдань 

калібрування вимірювачів кутових швидкостей за динамічними 

характеристиками та для випробувань всіх типів гіроскопічних приладів в 

умовах, що імітують роботу на платформі з хитавицею. Використання 

випробувального стенду в якості калібрувальної платформи для атестації 

датчиків кутових швидкостей за статичними характеристикам можливе 

тільки для датчиків середньої точності та грубих датчиків. Керуючий 

пристрій на базі ПЛІС (КП) генерує незалежні білі шуми, з яких блоком АФ 
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за допомогою алгоритму формування генерується векторний випадковий 

процес із заданою матрицею спектральних густин. Блок АУ формує алгоритм 

управління двигуном, тобто стенд має замкнуту систему управління за 

кутовим положенням карданового підвісу. Кути за трьома осями карданового 

підвісу вимірюються датчиками ДКα, ДКβ, ДКγ. Випробувальний стенд, 

таким чином, імітує хитавицю по осях тангажу, крену та курсу. Завдання 

контурів позиційного регулювання полягає в тому, щоб якомога точніше і без 

затримки відстежувати переміщення окремих осей карданового підвісу 

відповідно до заданої траекторії динамічної хитавиці. Приводи по осях 

тангажу, крену та курсу використовуються для виконання необхідних рухів 

динамічних випробувань і для створення необхідних зусиль переміщення 

карданового підвісу. Елементи рами і основна опора разом утворюють 

механічну несучу конструкцію ВС. Її функція полягає в передачі механічних 

сил у обладнання, що випробовується. Для того, щоб в точці встановлення 

навігаційного обладнання зі статичними і динамічними силами 

навантаження, що виникають в результаті роботи системи, було якомога 

менше зсувів і відносних вібрацій, необхідна висока ступінь жорсткості і 

достатня амортизація конструкції ВС і приводів 

Розглянемо окремі системи випробувального стенду більш детальніше. 

1.  Механічна частини складається з карданового підвісу та інших 

опорних конструкцій стенду. 

2. Виконавчої частини складаєтся з електричних приводів, системи 

кодування положення, система передачі сигналу в обладнання для 

випробувань. 

Загалом з опорними підшипниками це уворює підсистему механічної 

частини, що має приводити в рух кардановий підвіс разом с іншим 

обладанням. 

3. Випробувальний стіл з термокамерою, або іншими приладами для 

додаткових умов випробування. Випробувальний стіл має бути 

спроектований для можливості встановлення та підключення до нього 

навігаційного обладнання та мати всі необхідні механічні, електричні та інші 

відповідні вузли. 

4. Система керування та система підтримки виконавчих підсистем 

стенду (електричних, гідравлічних, пневматичних, тощо). 

5. Робоче місце оператора для проведення випробувань 

6. Програмне середовище проведення випробувань та середовище 

керування, моніторингу, перевірки, налаштування випробувального стенду. 

Середовище має забезпечувати всі вимоги програми випробувань 

навігаційного обладнання та мати можливість калібрування та перевірки 

придатності випробувального стенду та відповідність стенду специфікаціям 

виробника — програма самодіагностики. 

Вищезазначений перелік не є вичерпним, його можна продовжити до 

декількох десятків разноманітних блоків, підсистем нижчого рівня, що 

складають комплекс випробувального стенду навігаційного обладнання. 
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Завдання проектування на першому етапі починається з верхнього рівня  

підсистем та прямує на рівні підсистем, що підпорядковані за ієрархією. 

В цьому дослідженні основна увага сконцентрована на двох верхніх 

рівнях р.1 та р.2.  Інші підсистеми можуть бути спроектовані раніше ніж р.1 

та р.2, однак такі обмеження накладають суттєві проблеми та 

унеможливлюють проектування оптимальних підсистем р.1 та р.2. Основні 

обмеження та параметри проектування р.3 використовуються як обмеження 

при проектуванні р.1 та р.2. 

Рівень 4 проектується з використанням обмежень р.1 - р.3. Проектування 

оптимальної системи керування складає окреме комплексне завдання 

досліджень та виходить за межі цієї роботи. 

Рівні проектування 5, 6 та інші підсистеми нижчого рівня мають 

проектуватись тільки з використанням параметрів обмежень р.1 – р.4. 

Оптимальне проектування програмного середовища для  комплексу 

випробувального стенду навігаційного обладнання потребує окремих засобів, 

методології та інструментів дослідження, що не висвітлюються в даній 

роботі. 

Різні підсистеми стенду, що використовуються для оцінки та аналізу під 

час проектування визначені в Таблиці 1. 

Таблиця 1  

Проектні рішення окремих підсистем завдання проектування 

стенду 
Підсистема Проектні 

рішення 

Діапазон значень параметрів, 

кількість варіантів 

Критерії для оцінки та 

аналізу 

Карданна 

конфігурація 

і матеріали 

виготовлення 

стенду 

Матеріал 

основи 

Граніт, залізобетон Стабільність у часі, 

вартість виробництва 

Матеріал 

карданового 

підвісу 

Алюміній, композит Термічний опір, вимоги 

до обертового моменту, 

вартість виробництва, 

час виходу на ринок, 

найнижчий торсійний 

резонанс 

Конфігурація 

карданового 

підвісу 

Прямокутна, сферична Жорсткість перерізу, 

стабільність розмірів, 

складність інтерфейсу 

корисного 

навантаження, 

складність  досягнення 

вимог та допусків 

точності під час 

виробництва, 

вартість 

Опорні 

підшипники 

Тип 

підшипників 

Механічні шарикопідшипники, 

гідростатичні масляні 

підшипники, гідростатичні 

повітряні підшипники, магнітні 

підшипники 

Хитавиця (биття), 

тертя, ортогональність 

осей, жорсткість, 

надійність, простота 

зовнішньої системи 

підтримки, вартість 
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Система 

кодування 

положення 

Тип датчика 

кутового 

положення 

Інерційні датчики, синусно-

косинусний диференційний 

трансформатор (СКДТ), 

оптичні екодери, індуктосин 

Перешкодостійкість, 

Точність, 

Короткострокова 

стабільність, похибка, 

Вартість, 

Складність. 

Система 

приводів 

Тип приводу Синхронний двигун з 

постійними магнітами: 

електродвигуни з явно 

вираженими полюсами; 

електродвигуни з неявно 

вираженими полюсами; 

синхронний двигун c 

поверхневої установкою 

постійних магнітів; 

синхронний двигун з 

вбудованими магнітами; 

з розподіленою обмоткою; 

з зосередженої обмоткою. 

пульсації обертового 

моменту, 

синхронний момент, 

безперервний 

обертовий момент, 

простота системи 

керування, вартість 

Передача 

сигналу в 

обладнання 

для 

випробувань 

Тип передачі 

сигналу 

Провідний обмежений, 

провідний необмежений, 

беспровідний   

Перешкодостійкість, 

Вартість, 

Складність. 

 

Показані підсистеми, з якими пов'язана кожен проектний параметр, 

вибір проектного рішення, кількість доступних параметрів для проектного 

рішення та критерії для оцінки та аналізу. 

Процедури розробки ВС, що використовуються на практиці в 

машинобудівній промисловості, можуть бути описані відповідно до загальної 

моделі процедур стандарту VDI 2206 [11,12]. При розробці ВС складна 

функціональна структура ВС приводить до виникнення безлічі завдань, що 

вимагають компетенцій з різних дисциплін. Як правило завдання 

механічного проектування, електричного проектування і проектування 

системи управління вирішуються відділами, які розділені за організацією 

процесів в дуже послідовному процесі розробки. З метою скорочення часу 

розробки, використовується процес одночасної і інтегрованої обробки всіх 

підзавдань і етапів з використанням методів спільної розробки. 

Розповсюджене використання стандартних компонентів, що поставляються 

ззовні, або повних функціональних вузлів, таких як поворотні столи чи 

системи керування приводами. 

Процес проектування ВС складається с наступних етапів: 

1. Розробка завдання на проектування: 
- Визначення цільової вартості, експлуатаційних характеристик, робочих 

умов, завдань випробувань, ступені автоматизації. 
2. Ескізне проектування 
- Вибір типу динамічних випробувань 
- Визначення типу ВС та кількості осей 
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- Вибір типу і кількості пристосувань для встановлення навігаційного

обладнання на ВС, пристосувань для підключення до системи обробки 

данних і необхідного додаткового обладнання 

- Призначення рухів окремих компонентів ВС

- Визначення просторового положення осей переміщення

- Вибір датчиків зворотного зв’язку і приводів

3. Детальне проектування

- Вибір, визначення розмірів і просторового положення, що визначають

конструкцію компонентів ВС: такі компоненти, як датчики, приводи, 

елементи для встановлення навігаційного обладнання 

- З'єднання, що визначають конструкцію компонентів через компоненти

карданного підвісу. Це компоненти, що залежать від форми елементів стенду. 

- Вибір і визначення розмірів відповідних конструкцій рам карданного

підвісу, функціонально-обумовлених отворів і детальних геометричних форм 

для компонентів карданного підвісу та несучої конструкції 

4. Підготовка ВС до виробництва

- Геометрична деталізація у спеціалізованих САПР

- Доповнення виробничих специфікацій ВС

- Детальне визначення точної структури підсистем ВС

Приклад завдання для початку процесу проектування випробувального

стенда наведено далі. 

Стенд повинен виконувати завдання випробувань навігаційного 

обладнання: 

1. Стенд повинен бути розрахований на випробування обладнання вагою

P, яке займає обсяг V і вимагає для підключення N електричних з'єднань. 

2. Стенд повинен забезпечувати максимальну точність випробувань,

тобто його загальна сумарна похибка по всіх осях не повинна перевищувати 

A кутових секунд вимог випробування обладнання для якого він 

проектується. 

3. Стенд повинен обертати обладнання, що випробовується навколо

взаємно перпендикулярних осей Z. Кількість осей Z задається завданням 

випробувань обладнання, для якого він проектується. Відлік осей 

карданового підвісу стенду йде із зовнішнього осі до внутрішньої, зовнішня 

вісь лежить в горизонтальній площині. 

Вихідні параметри проектування: 

P = 50 кг; 

V= 1м3 (1м х 1м х 1м); 

N=12; 

A=50; 

Z=2. 

Обмеження, що накладають вимоги до випробування того чи іншого 

виду навігаційного обладнання є основними для підготовки технічного 

завдання на проектування випробувального стенду.  

Завдання  проектування  стенду полягає в тому, щоб в будь-яких  умовах 
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застосування виявити властивості випробувального комплексу, які 

забезпечували б його максимальну ефективність. 

Формалізацію задачі оптимізації проектних параметрів випробувального 

стенду при методах проектування за допомогою САПР можна представити у 

вигляді: 

xi = opt; i = l, ..., k; C = min; М = max; A = min; T = max; R = max, 

де xi, С, M, W, T, R - проектні параметри; вартість; маса випробуваного 

обладнання; граничні відхилення параметрів від заданих; довговічність; 

надійність. 

На рис. 2 показано пропозицію системної моделі процесу розробки ВС 

навігаційного обладнання. Виходячи з розгляду ВС як мехатронної системи в 

цілому і використовуючи модель RAMI 4.0 [13], пропонується процедура 

структурованої обробки завдання проектування і виробництва ВС 

навігаційного обладнання, яка заснована на загальній системі проектування 

відповідно до директиви VDI 2206 [11,12] та IEC PAS 63088 [14]. 

Рис. 2. Автономна система проектування ВС за домогою ШІ 

Традиційні підходи для проектування оптимального випробувального 

стенду використовують аналітичні і стимуляційні методи. Однак ці підходи 

часто вимагають складних моделей з точним описом характеристик і функцій 

підсистем ВС. Інженерні розробки для цих систем часто є вирішальним 

аспектом, який обмежує реалізацію оптимальної системи випробувань 

навігаційного обладнання. З цих причин методи проектування без моделей 

[7,8] та нові алгоритми штучного інтелекту розглядаються як доповнення 

існуючих методів. 

Пропонована процедура розробки спрямована на забезпечення 

характеристик ВС на етапі розробки до такої міри, щоб можна було надійно 
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забезпечити необхідні робочі характеристики і виключити функціональні 

дефекти. 

Спочатку формулюється багатокритерійне завдання оптимізації ВС у 

вигляді спостережуваної марківської гри [15,16]. Потім на його основі 

створюється середовище навчання агентів, що моделює мережу гнучких 

проектних завдань з можливостями зміни і поліпшення підсистем ВС. Для 

створення моделі навчання агентів використовується декілька 

мультиагентних завдань з цілями, де різні агенти повинні не тільки навчитися 

оптимізувати свої параметри, але і координувати вивчені стратегії для 

досягнення парето-оптимального глобального рішення. Результатом 

навчання та побудови системи є те що агенти проектування підсистем ВС 

мають побудувати моделі координації, щоб поліпшити параметри всього 

випробувального стенду та виконати завдання на проектування. Заходи щодо 

модифікації, засновані на результатах, отриманих в ході введення в 

експлуатацію та випробувань реального прототипу ВС, повинні бути зведені 

до мінімуму і зводитися до тонкої настройки. Але навіть ці заходи можуть 

бути обмежені тільки змінами в програмному забезпеченні, як наприклад, 

параметризація контролера траекторії управління рухом, і більше не 

вимагають етапів проектних робіт. Випробування реального прототипу ВС 

додатково дозволяють оцінити результати розрахунків. У цьому контексті 

експериментальні випробування системи і компонентів розуміються як 

невід'ємні компоненти методології розробки, які необхідні в достатній мірі і 

без яких не можна повністю обійтися. Вони служать як для постійної 

валідації і, при необхідності, для поліпшення методів моделювання, так і для 

визначення інформації про параметри, яку неможливо визначити іншим 

способом. 

Ця модель процесу може бути використана в якості методичної основи 

для розробки ВС з метою досягнення високої якості продукції при низькому 

ризику розробки. На наступному етапі деталізації завершується оптимізована 

ШІ конструкція ВС і готується до виробництва. Потім процес завершується 

виробництвом і введенням в експлуатацію першого реального зразка ВС. 

Висновки. Проектування спеціалізованих інтелектуальних САПР для 

ВС є складним завданням не тільки через зростання складності ВС та вимог 

проектування, але і через складний багато дисциплінарний процес його 

проектування. В даний час не існує загальноприйнятої методології для 

концептуального проектування мехатронних систем, а тим більше систем 

пректування ВС за допомогою ШІ. Щоб підтримати процес проектування ВС 

ми розробили і представили новий підхід з використанням ШІ. 

Запропоновано введення інтелектуальних агентів для знаходження 

оптимального рішення інтелектуальних підсистем САПР, а також єдину 

модель багатокритеріальної задачі оптимізації ВС. Ця модель системи агентів 

дозволить усім учасникам процесу розробки ВС використовувати 

міждисциплінарні рішення під час оптимізації підсистем. Також 

представлено використання цього рішення в рамках проектування системи 
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випробування навігаційного обладнання. Таким чином, показано 

багатокритерійний вибір рішень на основі вимог і функцій та системний 

підхід до проектування трьох-осевого випробувального динамічного стенду.  

У нашій наступній науковій роботі ми збираємося докладно описати 

модель координації інтелектуальних агентів. Крім того, ми хочемо 

побудувати систему навчання агентів, що дозволяє вирішити завдання 

оптимізації параметрів випробувального стенду як завдання прийняття 

рішень в умовах невизначеності. Це дозволить різним агентам проектування 

підсистем стенду виявити різні стратегії координації, щоб поліпшити 

параметри всього випробувального стенду навігаційного обладнання. 
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САМОВИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ: РЕФЛЕКСІЯ, ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ТА ПОЛІТИЧНИЙ 

ДОСВІД 

Анотація. Актуальність нашої теми зумовлена з одного боку 

бурхливими змінами у політичному просторі, до яких ми можемо віднести 

вибори Президента 2019 року, позачергові вибори до Верховної Ради 2019, 

місцеві вибори 2020 року і подальшою реакцією суспільства на діяльність 

даних інститутів влади. А з іншого боку, не з’ясованим з психологічної точки 

зору місцем молоді у даних процесах. 

Умови соціальної та політичної нестабільності в країні, прагнення 

суспільства до нових, якісних, насамперед, політичних змін, вимагають від 

науковців та широкого загалу розуміння саме психологічних особливостей, 

їх взаємозв’язків щодо самовизначення молоді, як активних учасників 

виборчого процесу. 

Феномен самовизначення молоді щодо участі у виборчому процесі 

починається з психологічних особливостей особистості, її мотиваційно-

ціннісної сфери, когнітивно-рефлексивних особливостей, емоційно-вольових 

особливостей і логічно завершується у політичній сфері життєдіяльності 

особистості через участь у виборчому процесі[1]. 

Саме тому, в статті наведені емпіричні дані, які складають науковий 

інтерес щодо прояву та зв’язку «психологічного» та «політичного» в умовах 

виборчого процесу. 

Мета статті полягає у відображенні з’ясованих у ході емпіричного 

дослідження зв’язків між участю у попередніх виборчих процесах та рівнем 

рефлексії респондентів та висвітленні інших статистично значущих зв’язків. 

Метод і методологічні засади дослідження. Одна з частин анкети 

відображала міру визначення себе, як виборця,  виходячи із семантичного 
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диференціалу Ч. Осгуда з опозиційними смисловими полюсами, які були  задані 

на основі матеріалів попереднього етапу і їх контент-аналізу. 

Друга частина була спрямована на визначення рівня рефлексії 

потенційних виборців серед молоді за методикою рефлексивності 

А.В.Карпова – В.В. Пономарьової, включала також у себе запитання до 

учасників опитування щодо їх попередньої участі у виборчих процесах в 

Україні і короткий опитувальник рівня політичної участі (КОРПУ) 

Краснякової&Кияшко.  

Також в загальній комплексній анкеті опитувальник для визначення 
емоційної спрямованості самооцінки Білобрикіної, анкета фактору соціальної 
сміливості за методикою 16P опитувальника Кеттела, тест-опитувальник 
С.Марлоу-Крауна. 

Результати дослідження. В даній статті ми зосередимося на 
результатах другої частини, в яку увійшли дані про рівні рефлексії учасників 
опитування, про досвід і форму участі респондентів у попередніх виборчих 
процесах та рівні їх політичної участі . 

Було виявлено значущі зв’язки між рівнем рефлексії по стенам та 

досвідом участі у попередніх виборчих процесах серед учасників 

опитування. Також незначний зв’язок  спостерігається між рівнем політичної 

участі та рівнем рефлексії. 

Висновки. Узагальнення результатів дослідження дає підстави 
стверджувати що існує певний взаємозв’язок між рівнем рефлексії молоді та 
досвідом участі у попередніх виборчих процесах. Це може свідчити про різну 
міру усвідомлення себе, як виборця, в залежності від більш або менш 
розвиненої рефлексії молодої людини та її попередніх «спроб себе» у 
виборчому процесі, які відкарбувалися у пам’яті. 

В свою чергу виявлені зв’язки між рівнем політичної участі молоді та 
рівнем розвитку рефлексії можуть вказувати на те, що переосмислення себе 
та своєї ролі у політичних процесах, припускаємо, може залежати від тієї 
міри участі молодої людини, яку вона для себе обрала щодо залучення у 
політичні процеси. 

Практична значущість полягає у врахуванні при розробці 
партисипаційних проектів з політичної просвіти для молоді, факту 
взаємозв’язку рефлексії, політичного досвіду та рівня політичної участі 
кожної окремої молодої людини.  

Ключові слова:  виборчий   процес;  досвід  політичної  участі;  молодь; 
політичне самовизначення;  рефлексія; рівень політичної участі.  
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SELF-DETERMINATION IN THE CONDITIONS OF THE POLITICAL 

SYSTEM OF UKRAINE: REFLECTION, POLITICAL PARTICIPATION 

AND POLITICAL EXPERIENCE 

Abstract. The relevance of our topic is due on the one hand to rapid changes 

in the political space, which include the 2019 presidential election, early 

parliamentary elections in 2019, local elections in 2020 and the subsequent 

reaction of society to the activities of these institutions of power. On the other 

hand, the place of young people in these processes is not clarified from a 

psychological point of view. 

The conditions of social and political instability in the country, the desire of 

society for new, qualitative, first of all, political changes, require scientists and the 

general public to understand the psychological features, their relationship to self-

determination of young people as active participants in the electoral process. 

The phenomenon of self-determination of young people to participate in the 

electoral process begins with the psychological characteristics of the individual, his 

motivational and value sphere, cognitive-reflexive features, emotional and 

volitional characteristics and logically ends in the political sphere of the individual 

through participation in the electoral process [1]. 

That is why the article presents empirical data that are of scientific interest in 

the manifestation and connection of "psychological" and "political" in the election 

process. 

The goal of the article is to reflect the empirical study of the links between 

participation in previous election processes and the level of reflection of 

respondents and to highlight other statistically significant links. 

Method and methodological principles of research. One part of the 

questionnaire reflected the extent of defining oneself as a voter, based on the 

semantic differential of Charles Osgood with the oppositional semantic poles, 

which were set on the basis of the materials of the previous stage and their content 

analysis. 

The second part was aimed at determining the level of reflection of 
potential voters among young people by the method of reflexivity AV 
Karpov -  VV Ponomareva, also included questions to respondents about 
their previous participation in the election process in Ukraine and a short 
questionnaire on the level of political participation (CORPU) Krasnyakova & 
Kiyashko. 

Also in the general complex questionnaire is a questionnaire to determine the 
emotional orientation of Bilobrykina's self-esteem, a questionnaire of 
social courage factor according to the 16P method of the Kettel 
questionnaire, a S. Marlowe-Crown test questionnaire. 

Results of the research. In this article, we will focus on the results of 
the second part, which includes data on the levels of reflection of respondents, 
the experience and form of participation of respondents in previous election 
processes and the level of their political participation. 

Significant  links  were  found between the level of reflection on the walls and 
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the experience of participating in previous election processes among respondents. 

There is also a small relationship between the level of political participation and 

the level of reflection. 

Conclusions. The generalization of the results of the research suggests that 

there is a certain relationship between the level of reflection of young people and 

the experience of participation in previous election processes. This may indicate a 

different degree of self-awareness as a voter, depending on the more or less 

developed reflection of the young person and his previous "attempts to self" in the 

electoral process, which were etched in the memory. 

In turn, the identified links between the level of political participation of 

young people and the level of development of reflection may indicate that 

rethinking themselves and their role in political processes, we assume, may depend 

on the degree of participation of a young person political processes. 

The practical significance lies in taking into account the development of 

participatory projects on political education for young people, the fact of the 

relationship between reflection, political experience and the level of political 

participation of each individual young person. 

Keywords: election process; experience of political participation; young; 

political self-determination; reflection; level of political participation. 

Постановка проблеми. Аналіз наукових доробок нижче зазначених 

дослідників дає нам підстави для припущення, що самовизначення, в тому 

числі й у політичних процесах, має психологічну природу разом із своїми 

особливостями для кожного окремого випадку [2]. 

Окрім зовнішніх умов, соціальних та економічних обставин відіграють 

важливу роль у самовизначенні щодо участі у політичниих процесах 

особистий індивідуальний досвід, психологічні особливості окремого 

громадянина, молодої людини. 

Краснякова А.О. стверджує, що саме людина своєю усвідомленою, 

активною діяльністю визначає акторів політичного життя і формує поле 

політики [3], яке в свою чергу теж має певний вплив на подальше 

становлення молоді в рамках політичної системи України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, які 

досліджували різні аспекти нашої теми політичного самовизначення та участі 

молоді у політичних процесах, слід зазначити з останніх  наукові розвідки та 

результати Кияшко, 2014; Краснякова, 2014; Малиш, 2019; Позняк, 2019; 

Резнік, 2019; Скнар,2019; та ін. 

Серед зарубіжних авторів доцільними є роботи Алмонда Г., Мілбарта Л., 

Клейна У., Каннінгтона [4]. 

Щодо рефлексії у суспільних та політичних процесах, варто звернути 

увагу на доробки Зімовіна О.І., 2015; Іващенко А.І., 2020;              
Найдьонової Л.А.,2014; Побірченка Н.А., 2013 тощо. 
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Мета статті – дослідити і з’ясувати взаємозв’язки між рівнем рефлексії 

молоді та їх досвідом, участю у політичних процесах, зокрема виборчих 

процесах з подальшим описом отриманих результатів 

Виклад основного матеріалу. У ході нашого дослідження, стосовно 

психологічних особливостей самовизначення молоді під час виборчих 

процесів, серед іншого, нас цікавило чи є взаємозв`язок між рівнем рефлексії 

потенційного виборця та накопиченим досвідом електоральної активності. 

В даному випадку ми розглядаємо рефлексію – як переосмислення 

відносин людини з предметно-соціальним світом [5], в нашому випадку зі 

світом політики та місцем особистості в ньому. 

У  вітчизняних учених, рефлексія розглядалась як засіб усвідомлення 

особистістю підґрунтя власних дій, також існує думка, що саме вона впливає 

на становлення людини як учасника соціальної, припускаємо що і соціально-

політичної взаємодії [6]. Виходячи із вищесказаного, ми не могли оминути 

вивчення такого феномену як «рефлексія» і вирішили врахувати його у 

нашому дослідженні. 

І в цьому ж контексті виявлено зв`язок між досвідом політичної участі 

та рівнем рефлексії респондентів. Пояснити дані факти, враховуючи 

динамічні і не завжди системні, регульовані соціально-політичні події в 

Україні,  а також складні і водночас перспективні молодіжні тенденції,  стає 

дедалі актуальнішим завданням. 

Базовою ознакою демократичного розвитку суспільства є реальна участь 

громадян у політичному житті держави. Йдеться про їх здатність 

здійснювати визначальний вплив на вирішення питань 

загальнонаціонального та місцевого значення шляхом безпосередньої або 

опосередкованої участі. Драматичні події в Україні кінця 2013 – початку 

2014 рр. засвідчують зростання рівня участі громадян не лише в питаннях 

внутрішньополітичного розвитку, а й в обранні геостратегічного вектора 

суспільного поступу країни. 

Рівень політичної участі, її масштаби є показниками ступеня демо-

кратичного розвитку суспільства, рівня загальної та політичної культури 

його громадян, найрізноманітніших суб'єктів політики[3]. 

Політична участь реалізується через відповідну політичну поведінку, 

діяльність. Тому необхідно визначити психологічні особливості 

взаємозв'язку особи і політики [7]. 

Враховуючий такі запити з боку наукової спільноти, ми вирішили 

звернути увагу на роботи психологів науковців (Васютинський В., Жадан І., 

Гусєв І та ін.), зокрема проаналізувавши роботи таких вітчизняних 

дослідників як Кияшко і Краснякова ми скористалися запропонаваним  ними 

інструментарієм щодо дослідження рівня політичної участі. 

Вибірка. У дослідженні взяли участь 329 осіб молодого віку. Вік  

досліджуваних становив від 18 до 35 років. Серед них за статтю 145 – 

чоловіків та 184 – жінки. За критерієм віку вибірку було поділено на 4 вікові 



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

233 

групи: 1) 18-22 роки (135 учасників); 2) 22-26 роки (83 учасника); 3) 26-32 

роки (36 учасників); 4) 32-35 років (75 учасників). Найбільш активними у 

заповненні онлайн-анкети і проходженні дослідження виявилися наймолодші 

учасники. Такий поділ за віком відповідав життєвим умовам та сферам 

діяльності молоді (студенство-навчання, працевлаштування і перший 

професійний досвід, подальше професійне та особистісне становлення). Усі 

досліджувані – жителі міст та сел України. Більшість – містяни. 

Виклад методики, опису та результатів дослідження.  З тієї частини 

досліджуваної нами теми, на яку ми звертаємо увагу у даній статті, нас 

цікавитимуть три методики які ми застосували і на основі отриманих 

результатів яких ми виявили значущі зв’язки. Для цього маємо детальніше 

описати зміст методик та на вивчення яких психологічних феноменів вони 

спрямовані: 

1. Методика визначення рівнів рефлексії А.В.Карпова - 

В.В. Пономарьової. Опитувальник складається з 27 пунктів, відповіді на які 

формуються за 7-бальною шкалою Ліккерта. Питання методики враховують 

рефлексію як процес, і рефлексування як стан. За результатами методики 

визначається наявність одного із трьох головних видів рефлексії: ситуативної 

(актуальної), ретроспективної та перспективної рефлексії. За 

опитувальником формується також одне значення, що характеризує 

загальний ступінь розвитку рефлексивності особистості. 

2. Анкета-опитувальник наявності у молоді досвіду участі у виборчому

процесі загалом. 

Було запропоновані наступні питання для участників опитування: 1) «Чи 

є у Вас досвід участі в попередніх виборах (до місцевих органів влади 2020 

року)?»;2) «Чи голосували Ви на місцевих виборах 2020 року?»; 3) «Уявіть, 

що навесні 2021 року відбудуться вибори до ВР, чи підете Ви голосувати?»; 

4) «Враховуючи неоднозначний попередній досвід участі у виборчих

процесів, Ви вважаєте, що вибори - це можливість змінити щось на краще в

країні?». Позитивні і негативні рішення позначаються як відповіді «так» та

«ні». В даному випадку чотири позитивні відповіді «так» - означали

досвідченість, в той час як чотири негативні відповіді «ні» означали, що

респондент недосвічений щодо виборчого процесу в Україні і немає такого

подібного досвіду участі.

3. Короткий опитувальник рівня політичної участі Кияшко-Краснякової

В опитувальнику розроблено дев’ять ситуацій, які мають бути 

релевантними до повсякденного життя молоді. Кожна з наведених ситуацій 

потребує прийняття рішення щодо власних дій. Позитивні і негативні 

рішення позначаються як відповіді «так» та «ні». Приймаючи рішення 

стосовно кожної із ситуацій, досліджуваний заповнює опитувальник з тією 

різницею, що кожне з питань він розглядає як ситуацію, в якій опинився 

особисто і щодо якої йому зараз необхідно прийняти рішення. При цьому 

дев’ять   позитивно   прийнятих    рішень   відбиватимуть   найвищий   рівень 
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 політичної участі. І навпаки, дев’ять негативних рішень засвідчать повну 

апатію до політичного життя країни і, відповідно, найнижчий рівень 

політичної участі[3]. 

Для кількісної обробки результатів, а саме зіставлення попереднього 

досвіду участі молоді у виборчих процесах, їх рівня політичної участі, як 

показників залученості саме у політичну сферу життєдіяльності та 

рефлексивності, як прояву когнітивних особливостей і здатності до 

переосмислення себе (свого місця) у політичній дійсності був проведений 

кореляційний аналіз (коефіцієнт кореляції Пірсона).  

Методи описової статистики, зокрема середні значення та 

середньоквадратичне відхилення, а також критерій хі-квадрат ( ) для 

кількісного аналізу щодо результатів за методиками.  

В результаті проведення вказаних аналізів, були встановлені значущі 

кореляційні щодо наступник показників. Показник досвіду участі у 

попередніх виборчих процесах, включаючи місцеві вибори в Україні 2020 

року має найбільше число кореляційних зв’язків з показниками «Методики 

визначення рівня рефлексивності» А. В. Карпова - В. В. Пономарьової. 

Наявність досвіду участі у попередніх виборчих процесах позитивно корелює 

із середнім та високим рівнем  рефлексії (r = 0,525; р<0,01) . 

Також середньої сили зв’язок (r = 0,126; р<0,01)  спостерігається між 

рівнем політичної участі за методикою «Короткий опитувальник рівня 

політичної участі» Кияшко-Краснякової  та рівнем рефлексії відповідно до 

«Методики визначення рівня рефлексивності» А. В. Карпова -                         

В. В. Пономарьової. 

Додатково було виявлено, що більшості учасників опитування 

притаманний «середній рівень рефлексії», якщо виходити із підрахунку 

результатів опитаних по стенам від 0 – 10, де 0 – найнижчий рівень рефлексії, 

а 10 – найвищий рівень рефлексії. 

Розподіл по групам  за стенами від 0 – 10 виглядає наступним чином: 

--------------------------------------------- 

|  0|  1|  2|  3|  4|  5|  6|  7|  8|  9| 10| 

--------------------------------------------- 

|  0| 17| 29| 26| 99| 82| 48| 18|  9|  2|  0| 

 

Висновки. Випробовувані, для яких важливо детально продумувати 

свою майбутню діяльність, переосмислювати і аналізувати власні дії, у тому 

числі під час політичних, зокрема у виборчих процесах, як правило мали 

попередній досвід участі у виборчих процесах. 

 Такі молоді люди схильні аналізувати і вже завершені форми 

активності, і плановані в майбутньому форми поведінки щодо здійснення і 

реалізації власного виборчого права шляхом голосування на виборах. 

Політична участь, яка може проявлятися у комунікативній, поведінковій 
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та інших сферах життєдіяльності особистості [8],  також має середньої сили 

зв’язок із рівнем рефлексії серед опитаних. Це в свою чергу, ми можемо 

припустити, відіграє і можливо частково формує з одного боку міру 

активності політичної участі, а з іншого – розширює і поглиблює осмислення 

політичних процесів і свого місця у даних умовах. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо   у виявленні інших 

закономірностей щодо взаємозв’язків між політичною сферою та 

психологічних особливостей, які, припускаємо, можуть впливати на 

самовизначення молоді щодо участі у виборчому процесі. 
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