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ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО 

 РЕФЕРЕНДУМУ В УКРАЇНІ 

Анотація. Проголошена та впроваджувана на Україні децентралізація, 

як один із принципів побудови нової політико-правової системи, лише 

підвищує роль та відповідальність місцевого самоврядування у системі 

організації суспільства.  Дослідження присвячене місцевому референдуму як 

елементу сучасної моделі управління у місцевому самоврядуванні. 

Українська правова дійсність зробила крок назад у цьому питанні, і, 

незважаючи на попередній досвід проведення місцевих референдумів, на 

сьогодні містить нормативну прогалину у регулюванні цього питання. 

Конституція України є лише основою для проведення місцевого 

референдуму, тоді як детальні порядки їхньої організації повинні бути 

визначені спеціальними законодавчими актами. 

Визначено, що належне нормативне врегулювання спроможне стати 

запобіжником необдуманого незаконного використання цього механізму. 

Доведено, що міжнародна практика передбачає також такі форми 

безпосередньої демократії, як народна законодавча ініціатива, народне вето, 

інститут конституційної скарги, подання петицій, накази виборців, комітети 

громадян, консультативні опитування. Проте застосування цих інститутів 

народовладдя не передбачено українським законодавством. 

Відмічено, що на місцевому рівні референдум – це інструмент, за 

допомогою якого план або рішення місцевого представницького органу 

виноситься на обговорення місцевої спільноти за ініціативою даного органу 

або самих громадян, а народна ініціатива являє собою право громадян 

висувати пропозиції на розгляд місцевого представницького органу. Комітет 

Міністрів Ради Європи підкреслив, що процедури і результати 

консультативного та імперативного місцевого референдумів серйозно 

розрізняються. Відзначено, що територіальна і суб'єктна база місцевого 

референдуму обумовлена межами єдиного округу з проведення місцевого 

https://doi.org/
mailto:poboss1978@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2285-0543
https://orcid.org/0000-0003-2285-0543
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референдуму, які збігаються з межами територіальної громади, в якій 

проводиться місцевий референдум.  Суб'єктом призначення місцевого 

референдуму за рішенням будь-якого питання місцевого значення є 

територіальна комісія місцевого референдуму. 

Ключові слова: референдум, місцеве самоврядування, закон, 

демократія, народовладдя. 
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LEGISLATIVE SETTLEMENT OF THE INSTITUTE OF LOCAL 

REFERENDUM IN UKRAINE 

 

Abstract. The decentralization proclaimed and implemented in Ukraine, as 

one of the principles of building a new political and legal system, only increases 

the role and responsibility of local self-government in the system of organization 

of society. The study is devoted to the local referendum as an element of the 

modern model of governance in local self-government. Ukrainian legal reality has 

taken a step back on this issue, and, despite previous experience in holding local 

referendums, currently contains a regulatory gap in regulating this issue. The 

Constitution of Ukraine is only the basis for a local referendum, while the detailed 

procedures for their organization must be determined by special legislation. 

It is determined that proper regulation can be a safeguard against reckless 

illegal use of this mechanism. It is proved that international practice also provides 

for such forms of direct democracy as the people's legislative initiative, the 

people's veto, the institution of a constitutional complaint, petitions, voter orders, 

citizens' committees, and consultative polls. However, the application of these 

institutions of democracy is not provided by Ukrainian legislation. 

It is noted that at the local level a referendum is a tool by which a plan or 

decision of a local representative body is submitted for discussion to the local 

community at the initiative of the body or the citizens themselves, and the people's 

initiative is the right of citizens to submit proposals to the local representative 

body. The Committee of Ministers of the Council of Europe emphasized that the 

procedures and results of consultative and mandatory local referendums differ 

significantly. It is noted that the territorial and subjective base of the local 

referendum is determined by the boundaries of a single district for holding a local 

referendum, which coincide with the boundaries of the territorial community in 

which the local referendum is held. The subject of appointing a local referendum 

on the decision of any issue of local significance is the territorial commission of 

the local referendum. 

Keywords: referendum, local self-government, law, democracy, democracy. 
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Постановка проблеми. Важливим інститутом безпосередньої 

демократії, що дозволяє громадянам України, які проживають на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці, реалізувати право на 

прийняття рішень з найважливіших питань місцевого значення, є місцевий 

референдум. Ст. 25 Міжнародного пакту ООН про громадські та політичні 

права 1966 р. проголошує, що кожен громадянин повинен мати без будь-якої 

дискримінації, згаданої у ст. 2 цього ж Пакту, і без необґрунтованих 

обмежень право і можливість брати участь у веденні державних справ як 

безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників. 

Преамбула Європейської Хартії місцевого самоврядування від 15.10.1985 р. 

(ратифікована Законом України від 15.07.1997 р.) свідчить про переконання 

серед учасників Ради Європи в тому, що це право найбільш безпосередньо 

може здійснюватися саме на місцевому рівні, а існування органів місцевого 

самоврядування, наділених реальними функціями, здатне забезпечити 

ефективне та близьке до громадянина управління. Європейська хартія 

місцевого самоврядування встановлює основні стандарти участі членів 

громади у вирішенні її справ.[1] Хартія є визначальним документом для 

формування законодавства про місцеве самоврядування для європейських 

країн. Залучення громадян до управління державними справами здатне 

допомогти вибудувати ефективну систему управління на місцевому рівні у 

дусі кооперації, взаємної довіри та досягти синергетичного ефекту внаслідок 

об’єднання зусиль. Водночас для цього повинна бути створена достатня 

законодавча основа застосування механізмів прямої (безпосередньої) 

демократії, основним з яких є референдум на місцевому рівні, яка б 

дозволила громадянам забезпечити реалізацію своїх конституційних прав у 

законний спосіб. Належне нормативне врегулювання спроможне стати 

запобіжником необдуманого незаконного використання цього механізму. 

Міжнародна практика передбачає також такі форми безпосередньої 

демократії, як народна законодавча ініціатива, народне вето, інститут 

конституційної скарги, подання петицій, накази виборців, комітети громадян, 

консультативні опитування. Проте застосування цих інститутів народовладдя 

не передбачено українським законодавством. 

Після підписання 27 листопада 2012 р. Президентом України ухваленого 

Верховною Радою України Закону України «Про всеукраїнський 

референдум» (який замінив старий, прийнятий ще у 1991 році Верховною 

Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки Закон «Про 

всеукраїнський та місцевий референдуми») в Україні виник правовий вакуум 

навколо інституту місцевого референдуму.[3] Таким чином, в Україні 

виникла нагальна потреба у розробці та схваленні закону, який би 

врегульовував питання проведення місцевих референдумів, ураховуючи 

вітчизняний досвід із проведення та імплементації рішень місцевих 

референдумів попередніх років, рекомендації європейських демократичних 

інституцій та міжнародні зобов’язання нашої держави. Одним із заявлених 

пріоритетів обраного у 2019 р. шостого Президента України Володимира 

Зеленського та його політичної сили у Верховній Раді України – партії 
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«Слуга народу» – є розвиток чинних та запровадження нових форм 

безпосередньої (прямої) демократії з метою ширшого залучення громадян до 

процесів ухвалення рішень органами влади. Цю стратегію варто розглядати 

як наступний крок у розвитку демократії в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організація місцевого 

референдуму в Україні є одним із основних питань у галузі досліджень 

прямої демократії. До проблем місцевих референдумів в Україні звертались у 

своїх працях В. Ф. Погорілко, О. В. Батанов, О. М. Бориславська,

І. М. Грозовський, 

І. М. Доля, В. М. Кампо, В. С. Куйбіда, О. О. Малюкіна, М. В. Оніщук, 

О. В. Прієшкіна, М. І. Ставнійчук, В. Л. Федоренко, В. М. Шаповал та інші. 

Фахівці використовують поняття «місцевий референдум», проте здебільшого 

не означують його, наведені ж тлумачення істотно різняться, що зумовлено 

неоднозначністю розуміння істотних рис цього інституту вченими-

правниками й політологами, невизначеністю дефініції у законодавстві 

України про референдуми. З огляду на це та для підвищення ефективності 

форм безпосередньої участі населення в управлінні суспільними справами 

важливим є чітке встановлення та законодавче закріплення їх статусу, 

процедури їх проведення і підбиття підсумків, законодавчого визначення 

місця та ролі у системі як конституційного, так і поточного законодавства 

тих нормативно-правових актів, що приймаються на референдумах. 

Метою цієї статті є проведення порівняльно-правового дослідження 

нормативно-правового регулювання місцевого референдуму в Україні,  

досвіду його реалізації та проекту нового закону Про місцевий референдум. 

Виклад основного матеріалу. У всіх країнах світу інститути 

безпосередньої демократії визнані найдоступнішою формою участі 

населення у вирішенні важливих політичних питань, тому їх удосконалення 

має особливе значення для розбудови демократичної держави. Для 

підвищення ефективності форм безпосередньої участі населення в управлінні 

суспільними справами важливим є чітке встановлення та законодавче 

закріплення їх статусу, процедури їх проведення і підбиття підсумків, 

законодавчого визначення місця та ролі у системі як конституційного, так і 

поточного законодавства тих нормативно-правових актів, що приймаються 

на референдумах. 

Важливе місце у системі міжнародного права з питань прямої демократії 

займають нормативно-правові акти Ради Європи. Набувши членства у цій 

організації, Україна взяла на себе низку зобов’язань у сфері реформування 

чинного законодавства на основі норм та стандартів Ради Європи, зокрема з 

питань розвитку місцевої та регіональної демократії. На сьогодні одним із 

основних напрямів співробітництва України та Ради Європи є впровадження 

Плану дій Ради Європи для України, який передбачає розвиток взаємодії у 

сфері зміцнення місцевої демократії та сприяння реформам місцевого 

врядування в Україні.[4] 

Основні принципи демократичної участі народу у прийнятті рішень 

державною владою були закріплені Радою Європи у цілому ряді юридичних і 
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політичних документів (конвенції, резолюції та рекомендації Парламентської 

Асамблеї, Комітету Міністрів, а також Європейської комісії за демократію 

через право – Венеціанської Комісії), що формують загальний комплекс 

стандартів демократії для Європи в цілому. 

Право на участь у референдумі закріплюється у багатьох документах 

Ради Європи. Інститут референдуму згадується переважно в контексті 

вирішення проблем муніципального рівня у Європейській хартії місцевого 

самоврядування від 15 жовтня 1985 р.  Право на місцеве самоврядування 

здійснюється радами або зборами, що складаються із членів, обраних шляхом 

вільного таємного прямого рівного і загального голосування, однак не 

виключає звернення до референдуму, або будь-якої іншої форми прямої 

участі громадян у вирішенні місцевих питань, якщо це дозволяється законом 

(частина друга статті 3). Хартією передбачені конкретні випадки проведення 

місцевих референдумів – у зв’язку зі зміною кордонів територій, у межах 

яких здійснюється місцеве самоврядування (стаття 5) Європейська хартія 

місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року [1]. 

15 лютого 1996 р. Комітет Міністрів Ради Європи ухвалив Рекомендацію 

№R(96) 2 «Про референдуми і громадські ініціативи на місцевому рівні». У 

документі право громадян сказати своє вирішальне слово в ухваленні 

важливих рішень визнається одним із демократичних принципів, спільних 

для усіх держав-членів Ради Європи. Це право може бути безпосереднім 

чином реалізоване на місцевому рівні. Більше того, управління важливими 

місцевими справами повинне включати ефективну участь громадян. У 

даному контексті місцевий референдум розглядається як інструмент прямої 

участі, який може забезпечити демократичні шляхи вирішення конфліктних 

ситуацій і зміцнення місцевої автономії шляхом підвищення почуття 

належності індивіда до спільноти [4]. 

Підкреслюється, що інституціоналізація місцевого референдуму та 

народної ініціативи у рамках правового регулювання є тим засобом, що 

гарантує належне використання даних інститутів безпосередньої демократії 

та обмежує потенційні ризики. 

Як зазначається у Додатку до Рекомендації, у більшості держав-

учасниць Ради Європи громадяни мають можливість висловлювати свою 

думку за допомогою двох інститутів – референдуму та народної ініціативи. 

На місцевому рівні референдум – це інструмент, за допомогою якого 

план або рішення місцевого представницького органу виноситься на 

обговорення місцевої спільноти за ініціативою даного органу або самих 

громадян, а народна ініціатива являє собою право громадян висувати 

пропозиції на розгляд місцевого представницького органу. 

Комітет Міністрів Ради Європи підкреслив, що процедури і результати 

консультативного та імперативного місцевого референдумів серйозно 

розрізняються. 

В принципі, будь-яке питання, що належить до компетенції місцевої 

влади може бути винесене на консультативний референдум. Однак, 

законодавством може розширюватись перелік питань, що виносяться на 
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такий референдум, якщо вони істотно впливають на місцеві інтереси, або ж 

можуть виключатись певні питання. Питання, винесене на консультативний 

референдум повинне бути виражене у формі повністю підготовленої 

пропозиції та може охоплювати тільки одне конкретне питання. 

Формулювання повинне бути досить точним, щоб уникнути будь-якої 

двозначності. 

Будь-яке рішення або план дій, що належить до компетенції місцевого 

представницького органу, може бути представленим на імперативному 

референдумі. Законодавство, однак, може обмежити використання цього 

виду референдуму лише стосовно принципових питань: внесення змін до 

муніципальних кордонів, планів землекористування, місцевих нормативно-

правових актів загального характеру (пункти II.2, III.2 Додатка до 

Рекомендації).[4] 

Черговим кроком у напрямку удосконалення стандартів місцевої 

демократії та залучення населення до участі у політичних процесах стала 

Рекомендація Rec (2001) 19 Комітету Міністрів Ради Європи «Про участь 

громадян у місцевому публічному житті», яка була ухвалена Комітетом 

Міністрів 6 грудня 2001 р. У ній підкреслено, що місцева демократія є одним 

із наріжних каменів демократії у країнах Європи, а її зміцнення є чинником 

стабільності [5].  

Резолюцією ПАРЄ №1353 (2003) «Про зміцнення демократичних 

інститутів як гарантії майбутнього демократії» визначено у якості однієї з 

основних проблем сучасних демократій - відсторонення громадян від 

політичних процесів. Політичні події останніх років у ряді країн Європи 

засвідчили низький рівень участі населення у суспільному житті. Зниження 

рівня довіри до політиків, політичних партій, і передусім, демократичних 

виборів, зумовило потребу нового переосмислення сутності демократії по 

відношенню до нових викликів ХХІ ст. (пункт 4).[6] 

Рекомендація ПАРЄ 1704 (2005) 1 «Референдуми: на шляху до 

вироблення належної практики в Європі» розглядає референдуми як один з 

інструментів, який дає громадянам можливість брати участь у процесі 

вироблення рішень [7]. 

Парламентська Асамблея рекомендує використовувати референдуми як 

засіб зміцнення демократичної легітимності політичних рішень, посилення 

підзвітності представницьких органів, підвищення відкритості та 

транспарентності процесів прийняття рішень та заохочення безпосередньої 

участі електорату у політичному процесі. 

Будучи переконана в тому, що пряма і представницька форми демократії 

доповнюють одна одну, ПАРЄ наголошує, що референдуми не повинні 

розглядатися в якості альтернативи парламентській демократії і що ними не 

слід зловживати для підриву легітимності та основної ролі парламентів як 

законодавчих органів (пункт 5). 

Асамблея поділяє переконання, що, пропагуючи найкращу практику 

проведення референдумів, Рада Європи повинна надавати своїм державам-

членам   допомогу   у   вирішенні   проблем,    які    виникають  у    зв’язку  з 
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 представницькою демократією у сучасному суспільстві. 

Європейські стандарти законодавства про референдуми сформульовані у 

Кодексі належної практики щодо референдумів, схваленому Радою за 

демократичні вибори на її 19-й сесії (2006) та Венеціанською комісією на її 

70-й пленарній сесії (2007). Остаточному затвердженню керівних принципів 

щодо організації та проведення референдумів, визначених у Кодексі, сприяло 

прийняття Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи №1821 «Про 

Кодекс належної практики щодо референдумів» від 23.11.2007 р. та 

Декларації Комітету Міністрів Ради Європи «Про Кодекс належної практики 

щодо референдумів» від 27.11.2008р.[8] У Кодексі належної практики щодо 

референдумів було унормовано ряд загальних принципів організації та 

проведення референдумів. 

Таким чином, як показує закордонний досвід, активне залучення 

громадян у процеси прийняття управлінських рішень на місцевому рівні є 

умовою успішної реалізації політики децентралізації державної влади в 

Україні, впровадження адміністративної та територіальної реформ, 

удосконалення вітчизняного інституту місцевого самоврядування. Найбільш 

універсальною формою безпосередньої демократії є інститут референдуму, 

зокрема, його різновид – місцевий референдум. Право громадян на 

волевиявлення через місцеві референдуми, закріплене у Конституції 

України.[9] Аналіз норм чинної Конституції України дає підстави 

виокремити із загальної національної конституційної моделі референдуму 

модель власне місцевого референдуму. Це закріплене частиною першою 

статті 5 Конституції України засадниче положення про безпосередній 

характер здійснення влади народом – як носієм суверенітету і єдиним її 

джерелом, конкретизоване статтею 69, у якій референдум визначено як 

форму безпосередньої демократії, засіб здійснення народного волевиявлення. 

Право громадян «брати участь в управлінні державними справами, у 

всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» 

гарантовано у частині першій статті 38, віковий ценз набуття та підстави 

обмеження права голосу на референдумах вичерпно обумовлені у статті 70. 

Організація і порядок проведення референдумів віднесені Основним Законом 

держави до сфер, що визначаються виключно законами України (пункт 20 

частини першої статті 92). Для розуміння сутності референдуму – як 

інституту територіальної демократії – важливим є конституційне положення, 

за яким «місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в 

порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи 

місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 

органи» (частина третя статті 140 Конституції України). Натомість, на 

відміну від всеукраїнських референдумів, конституційно не визначені 

суб’єкти ініціювання проведення місцевого референдуму та суб’єкти, 

уповноважені його призначати [9]. 

Отже, чинна Конституція України прямо називає два види 

референдумів: всеукраїнський та місцевий. Закон України «Про 
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всеукраїнський та місцеві референдуми» розрізняє ще й третій вид – 

«референдуми Автономної Республіки Крим» (частина друга статті 1), але не 

дає їх визначення. 

Конкретизацію конституційних положень знаходимо у Законі України 

«Про всеукраїнський та місцеві референдуми» [2]. Хоча й прийнятий він 

задовго до прийняття Конституції України та й не приведений у 

відповідність до неї, його норми та приписи щодо місцевих референдумів в 

істотному відповідають конституційній моделі референдуму.  

Концептуально більш змістовним щодо конкретизації конституційної 

моделі місцевого референдуму є Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [10]. Саме він містить єдине, достатньо вдале 

нормативне визначення, за яким «місцевий референдум – форма прийняття 

територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання 

місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування» (абзац четвертий 

статті 1).  

Проте, в листопаді 2012 р., після ухвалення Верховною Радою України 

Закону України «Про всеукраїнський референдум» який замінив старий, 

прийнятий ще у 1991 році Верховною Радою Української Радянської 

Соціалістичної Республіки Закон «Про всеукраїнський та місцевий 

референдуми», в Україні виник правовий вакуум навколо інституту 

місцевого референдуму. Рішенням Конституційного Суду України № 4-

р/2018 від 26.04.2018 р.4 Закон України «Про всеукраїнський референдум» 

був визнаний неконституційним, однак це не зумовило автоматичного 

відновлення дії попереднього нормативно-правового регулювання, 

залишаючи істотну прогалину у питаннях реалізації однієї з основних форм 

здійснення  народовладдя в Україні – як всеукраїнських, так і місцевих 

референдумів. 

Таким чином, в Україні виникла нагальна потреба у розробці та 

схваленні закону, який би врегульовував питання проведення місцевих 

референдумів. Хронологічно першим зареєстрованим в українському 

парламенті законопроектом  є «Проект Закону про місцевий референдум», 

поданий народними депутатами України О. В. Турчиновим та А. В. 

Портновим 17 липня 2006 року (реєстраційний № 1154). Загалом проект 

отримав негативну оцінку фахівців Головного науково-експертного 

управління Верховної Ради та науковців і був відкликаний суб’єктами його 

подання 15 червня 2007 року. Наступним був «Проект Закону про місцевий 

референдум», поданий до Верховної Ради України вже шостого скликання 5 

лютого 2007 року народними депутатами України В. П. Пилипенком та С. П. 

Підгорним. Третім був відомий законопроект під назвою «Проект Закону про 

місцевий референдум», поданий Кабінетом Міністрів України ще 3 вересня 

2010 року і зареєстрований за № 7082 [11. Проте, цей законопроект зазнав 

критики як з боку український експертів та політиків, так і з боку фахівців з 

міжнародних організацій. 

У Верховній Раді України 8 скликання ще у 2015 р. народними 

депутатами України було зареєстровано проект Закону «Про всеукраїнський 
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референдум» (№ 2145а), а також 3 альтернативні проекти законів з 

ідентичною назвою «Про місцевий референдум» (№ 2145а-1, № 2145а-2 та № 

2145а-3). Однак, жоден із зазначених законопроектів не був поставлений на 

голосування. 

Натомість дослідження, проведене Лабораторією законодавчих ініціатив 

у 2016 році щодо досвіду використання місцевих референдумів в Україні 

протягом 1991-2012 років, надало наступну інформацію: в Україні було 

зафіксовано 178 ініціатив щодо проведення місцевих референдумів, 153 з 

яких було успішно проведеними. 92 % рішень, винесених на референдум, 

було схвалено (122), тоді як лише 8 % – відхилено за результатами 

голосування (12). При цьому, тільки у 3,5 % випадків – 6 референдумів – 

було визнано  недійсними за результатами проведення народного 

голосування, з огляду на нижчу від закріпленого законом кворуму явку 

(становила менше 50 % від 

зареєстрованих виборців). Це дало підстави дійти висновку, що 

несхвалені рішення є свідомо висловленою позицією громадян стосовно 

запропонованого питання, а не наслідком ігнорування ініціативи як такої. 

Найчастіше на референдумах голосували з питань, які за законом чітко 

вимагають вирішення на місцевому референдумі – щодо об’єднання громад 

(68 референдумів), перейменування населених пунктів (42) та недовіри 

місцевому голові (19). На 12 місцевих референдумах ставили питання 

благоустрою територій, а 9 були присвячені земельним питанням [7]. Проте 

були спроби проведення  місцевих референдумів з питань форми державного 

устрою, статусу окремих адміністративно-територіальних одиниць, а у      

2014 р. – навіть державної приналежності окремих територій. При цьому за 

організацію незаконних місцевих референдумів до 2014 р. посадові особи не 

несли відповідальності внаслідок неврегульованості даного питання у 

законодавстві. Кримінальні провадження порушувалися лише з 2014 р. щодо 

організаторів референдумів 2014 р. в Автономній Республіці Крим, м. 

Севастополі, більшості міст і районів Донецької та Луганської областей.[12]. 

Така статистика дозволяє стверджувати, що механізм місцевих 

референдумів в Україні є не лише затребуваним з позиції нормативної 

забезпечення участі громадян у управлінні, але й фактичного їхнього 

бажання та ініціативності у вирішенні питань місцевого значення. 

8 квітня 2021р. Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий 

Верховною Радою закон про всеукраїнський референдум. [13] 14 травня ЦВК 

зареєструвала п’ять ініціативних груп всеукраїнського референдуму.   

На підставі розпорядження Голови Верховної Ради України від 13 січня 

2020 року №2, з метою підготовки узгоджених пропозицій щодо 

удосконалення чинного законодавства України з питань народовладдя та 

прямої демократії, було створено Робочу групу з розробки  проекту Закону 

про місцевий референдум. З метою врахування думки представників 

громадськості, насамперед органів місцевого самоврядування, 

територіальних громад, асоціацій органів місцевого самоврядування, цей 

законопроект  був  оприлюднений   і  винесений  в  березні-квітні 2021р. для  
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громадського обговорення. 

19 травня 2021р. у Верховній Раді було зареєстровано за №5512 

законопроект про місцевий референдум з введенням автоматизованої 

інформаційної системи по організації референдумів, підготовлений понад 

100 депутатів.[14] 

Структурно законопроект складається з 124 статей і 12 розділів. Згідно з 

ним, предметом місцевого референдуму може бути: 1) затвердження статуту 

територіальної громади або змін до нього; 2) затвердження програми 

розвитку територіальної громади або змін до неї; 3) дострокове припинення 

повноважень сільського, селищного, міського ради; 4) дострокове 

припинення повноважень сільського, селищного, міського голови; 5) 

скасування нормативно-правового акта органу місцевого самоврядування або 

окремих його положень; 6) інше питання місцевого значення, віднесене 

Конституцією і законами України до відання територіальної громади, її 

органів і посадових осіб.  

Не можуть бути предметом місцевого референдуму питання:  

1) є предметом всеукраїнського референдуму;  

2) такі, що суперечать положенням Конституції і законів України;  

3) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення 

державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози 

національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної 

ворожнечі;  

4) віднесені Конституцією і законами України до компетенції інших 

посадових осіб і органів публічної влади;  

5) по реалізації окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих 

органам місцевого самоврядування законом (делеговані повноваження);  

6) які стосуються прийняття рішення про затвердження, зміну місцевих 

бюджетів, тарифів на житлово-комунальні послуги, припинення дії такими 

рішеннями;  

7) про внесення змін, скасування індивідуальних актів органів місцевого 

самоврядування. Не може бути предметом місцевого референдуму також 

прийняття нових нормативно-правових актів.  

Територіальна і суб'єктна база місцевого референдуму обумовлена 

межами єдиного округу з проведення місцевого референдуму, які збігаються 

з межами територіальної громади, в якій проводиться місцевий референдум.  

Суб'єктом призначення місцевого референдуму за рішенням будь-якого 

питання місцевого значення є територіальна комісія місцевого референдуму. 

Такий референдум може ініціюватися на вимогу не менше 10% від 

загального числа виборців, виборчі адреси яких відносяться до території 

відповідної тергромад станом на останній день місяця, що передував місяцю, 

в якому починається збір підписів на підтримку ініціативи; місцева рада; 

сільський, селищний, міський голова. 

Підставою для призначення місцевого референдуму з ініціативи 

виборців є рішення теркомісії місцевого референдуму про наявність 

достатньої кількості підписів виборців, зібраних ініціативною групою з 
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місцевого референдуму. При цьому ініціативна група утворюється на зборах 

виборців, в яких беруть участь як мінімум: 

 1) 20 осіб - в тергромаді, в якій налічується не більше 10 тис. Виборців; 

 2) 50 осіб - в тергромаді, в якій налічується понад 10 тис., Але не більше 

100 тис. Виборців; 

 3) 100 чоловік - в тергромаді, в якій налічується понад 100 тис., Але не 

більше 500 тис. Виборців;  

4) 150 чоловік - в тергромаді, в якій налічується понад 500 тис., Але не 

більше 1 млн. виборців; 

 5) 200 чоловік - в тергромаді, в якій налічується понад 1 млн. виборців. 

На місцевий референдум може виноситися одне питання, а у випадках, 

передбачених цим законопроектом, - два питання окремо: про дострокове 

припинення повноважень сільського, селищного, міського ради і про 

дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови.  

Місцевий референдум може бути ініційований місцевою радою, 

сільським, селищним, міським головою з одного й того ж питання тільки 

один раз протягом терміну повноважень відповідної ради поточного 

скликання. У рішенні теркомісії місцевого референдуму про призначення 

такого референдуму визначається дата його проведення, якої є останню 

неділю 60-денного терміну з дня опублікування такого рішення, а також 

вказується питання, що виноситься на місцевий референдум.  

Місцевий референдум не може проводитися одночасно з днем 

проведення чергових, позачергових, перших місцевих виборів. Якщо день 

проведення місцевого референдуму збігається з днем проведення таких 

виборів, то референдум проводиться не раніше, ніж за 2 місяці до або не 

раніше ніж через 2 місяці після дня проведення таких виборів.  

Процес місцевого референдуму починається на наступний день після 

дня опублікування відповідного рішення теркомісії місцевого референдуму, а 

завершується через 15 днів після дня офіційного оголошення теркомісії 

результатів місцевого референдуму.  

Законопроектом передбачено розширення кола суб'єктів процесу 

референдуму, до яких віднесено як політичні партії, так і громадські 

організації, які реєструються в теркомісії місцевого референдуму як 

прихильники або опоненти питання референдуму.  

Згідно з пояснювальною запискою, новацією законопроекту є 

визначення правових основ використання електронних форм і засобів 

оптимізації процесу місцевого референдуму, в тому числі електронних 

ресурсів і носіїв, електронних документів, електронних підписів, інших 

засобів ідентифікації, документообігу, реєстрів, електронних сервісів тощо. 

Передбачається запровадження автоматизованої інформаційної системи по 

організації референдумів як окремого компонента Єдиної автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії.[14; 15; 16; 17] 

Висновки. Прийняття Закону «Про місцевий референдум» створить 

законодавчу базу організації і проведення  місцевого референдуму як однієї з  
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форм реалізації місцевого самоврядування і локальної демократії, засобу 

вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом 

прямого голосування. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВІЗУАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЇ 

БПЛА 

Анотація. БПЛА - безпілотний літальний апарат, який набув широкого 

використання в таких сферах як: логістика, внутрішньо промислове 

застосування, безпілотний транспорт і аеротаксі, будівництво, сільське 

господарство, електроенергетика, екологічний моніторинг, охорона кордонів 

і кінематограф. 

Сучасні комплекси БПЛА включають в себе інтелектуальне програмне 

забезпечення, готове обладнання (камери, сканери, датчики) для 

автоматичного зчитування штрих-кодів, QR-кодів, зв'язок через ICloud 

технологію і підтримку всього основного обладнання дронів. Це дозволяє 

отримати безпечну і економічно ефективну автоматизацію обліку запасів на 

складах, в розподільних центрах і так далі. Так само дуже актуальним є 

використанням БПЛА для отримання даних аерофотознімання для надання 

картографічної інформації в будівництві, виявленні дефектів посівів в 

сільському господарстві і охорони кордонів. Все частіше БПЛА 

використовуються  для аеророзвідки в реальному часі службами поліції або 

МНС, і відповідно проводиться  в місцях слабкого або відсутнього GPS 

сигналу, а для охорони кордонів або аеророзвідки відсутність сигналу 

звичайна ситуація. Для виконання поставлених до БПЛА завдань необхідно 

вирішити головну проблему автономної навігації в середовищі позбавленої 

GPS сигналів, для орієнтації двох і більше дронів засобами методів 

комп'ютерного зору і машинного навчання. Дана проблема перейшла до 

комерційного рішення із забезпечення автономної навігації БПЛА при 

відсутності GPS сигналу, і стала пріоритетним завданням при розробці 

БПЛА комплексів на сьогоднішній день. 

Політ БПЛА виконується в режимі авто місії по заздалегідь створеному і 

завантаженому в пам'ять автопілота маршруту. Основними джерелами 

навігаційних даних є супутникова система (GPS) і інерціальна система. При 

блокуванні GPS сигналів усередині будівель або спеціальними засобами 

електронної боротьби на відкритій місцевості, інерціальна система починає 

накопичувати помилку що унеможливлює подальший політ БПЛА в автомісіі 

і може призвести до втрати БПЛА. Для забезпечення автономної навігації в 

даних умовах необхідне додаткове джерело навігаційної інформації. В якості 

такого джерела додаткової навігаційної інформації використовується система 
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візуальної навігації, яка включає в себе інтелектуальне програмне 

забезпечення, готове обладнання (камера, обчислювач, датчики).    

Основну цінність представляє не готове обладнання системи візуальної 

навігації, а програмне та алгоритмічне забезпечення даної системи. При 

цьому виникає гостра потреба тонкого налаштування і калібрування 

алгоритмів і програмних модулів системи. У даній роботі пропонується 

методологія по тонкому налаштуванню систем візуальної навігації для 

підвищення її ефективності та точності. 

Ключові слова: система візуальної навігації, комп'ютерний зір, 

машинне навчання, локальні особливості, безпілотний літальний апарат, 

нейронна мережа, інерціальна система навігації. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF VISUAL NAVIGATION SYSTEMS 

OF UAV 
 

Abstract. UAV - unmanned aerial vehicles, which have become widely used 

in such areas as: logistics, in-industrial applications, unmanned vehicles and air 

taxi, construction, agriculture, power generation, environmental monitoring, border 

security and cinema. 

Modern UAV complexes include intelligent software, ready-made equipment 

(cameras, scanners, sensors) for automatic reading of barcodes, QR codes, cloud 

communication and support for all basic equipment of drones. This allows for 

secure and cost-effective automation of inventory control in warehouses, 

distribution centers, and more. It is also very relevant to use UAVs to obtain aerial 

photography data to provide cartographic information in construction, identify crop 

defects in agriculture and border protection. Often, the use of UAVs for real-time 

aerial reconnaissance by the police or the Ministry of Emergency Situations is 

carried out in places with a weak or absent GPS signal, and for border protection or 

aerial reconnaissance, the absence of a signal is a common situation. To do this, it 

is necessary to solve the main problem of autonomous navigation in an 

environment devoid of GPS signals, for the orientation of two or more drones by 

means of computer vision and machine learning methods. It also passed to a 

commercial solution and the provision of autonomous navigation of UAVs in the 

absence of a GPS signal has become a priority task in the development of UAV 

complexes today. 

The UAV flight is performed in the auto mission mode along the route 

previously created and loaded into the autopilot memory. The main sources of 

navigation data are the satellite system (GPS) and the inertial system. When GPS 

signals are blocked inside buildings or by special means of electronic warfare in 

open areas, the inertial system begins to accumulate error and further flight of the 

UAV in the automation becomes impossible. To ensure autonomous navigation in 
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these conditions, an additional source of navigation information is required. As 

such a source of additional navigation information, a visual navigation system is 

used, which includes intelligent software, ready-made equipment (camera, on-

board computer, sensors) 

The main cost is not the finished equipment of the visual navigation system, 

but the software and algorithmic support of this system. In this case, there is an 

urgent need for fine tuning and calibration of algorithms and software modules of 

the system. This paper proposes a methodology for fine-tuning visual navigation 

systems to improve efficiency and accuracy. 

Keywords: visual navigation system, computer vision, machine learning, 

local features, unmanned aerial vehicle, neural network, inertial navigation system.  

 

Постановка проблеми. Сучасні системи візуальної навігації базуються 

на методах комп'ютерного зору і машинного навчання. Як наслідок системи 

візуальної навігації потребують їх тонке налаштування. Ефективність 

системи візуальної навігації безпосередньо пов'язана з її налаштуванням і 

налагодженням в реальному часі. Одним з рішень є налагодження системи на 

борту БПЛА під час польоту, після оцінка лог файлів, корекція налаштувань і 

повторні польоти. Даний метод налаштування і налагодження є дуже 

витратним, залежить від погодних умов і не підходить при розробці систем 

візуальної навігації. У даній роботі для налаштування системи візуальної 

навігації пропонується розробити і використовувати лабораторний стенд 

котрий імітує політ БПЛА і має наземну карту з об'єктами у відповідності 

висоти польоту на 1000 метрах. Лабораторний стенд повинен дозволяти 

визначити ефективність роботи алгоритмів системи візуальної навігації 

проведенням численних лабораторних випробувань, виключити помилки 

проектування і надавати вибір оптимального комплексу технічних та 

програмних засобів. Таким чином лабораторний стенд повинен забезпечити 

оптимальне порівняння і налаштування як технічних засобів системи 

візуальної навігації (бортові обчислювачі - мікрокомп'ютери, камери, 

управління корисним навантаженням) так і програмні (алгоритми 

комп'ютерного зору, згорткові нейронні мережі і.т.д). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливим аспектом 

розробки сучасних БПЛА комплексів є додаткове радіо завадостійке джерело 

навігаційної інформації у інтегрованому навігаційному комплексі автопілота. 

В якості такого додаткового джерела широко використовується система 

візуальної навігації. Однак розробка систем візуальної навігації набула 

комерційної та військової таємниці через що процес розробки, 

вдосконалення, оцінки ефективності та налаштування без запропонованого в 

роботі імітаційного стенду унеможливлює сам процес розробки системи, 

котра для сучасних комплексів БПЛА є вкрай важливою. 

Мета статті – розробка імітаційного стенду максимальної 

правдоподібності польоту і маневрів БПЛА для налаштування і 

налагодження системи візуальної навігації для підвищення ефективності і 

точності системи. В роботі наведені функціональні вимоги і основні 
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конструктивні рішення для апаратної і електронної частин стенду, також 

пописані процедури налаштування і налагодження програмного 

забезпечення системи. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні тенденції при використанні 

БПЛА вимагають автономну навігацію в зонах відсутності GPS сигналів.[1] 

Система візуальної навігації вирішує дану проблему, проте її ефективність і 

точність безпосередньо пов'язана з тонким налаштуванням та налагодженням 

програмного забезпечення (алгоритмічної бази) закладеного в дану систему. 

Типова структура системи візуальної навігації приведена на рис. 1. 

  

 
Рис. 1. Структура системи візуальної навігації 

  
З структурної схеми слідує що необхідний набір технічних засобів 

включає: автопілот, гіро стабілізований підвіс, бортовий мікрокомп'ютер, 

батарею для їх автономного живлення і камеру.[2] 

Камера підключається до бортового комп'ютера за наступними 

інтерфейсами - USB / Ethernet, в програмному модулі задається період одного 

фотографування і інші параметри. Якщо використовується 

гіростабілізований підвіс, керуючі сигнали для стабілізації надходять на 

підвіс від автопілота. В іншому випадку, під час фотографування бортовий 

обчислювач надсилає запит до автопілота на отримання кутових параметрів 

орієнтації БПЛА і проводить корекцію знімка (вирівнювання). Після чого 

програмне забезпечення бортового комп'ютера знаходить особливі точки 

наземних орієнтирів, визначає їх зміщення, розраховує поточні координати 

БПЛА і по зворотньому зв'язку відправляє поточні координати в автопілот. 

Зворотній зв'язок здійснюється через один з інтерфейсів: USB, SPI, UART, 

I2C, Ethernet. GSD - ground sample distance GSD = H / F, де висота H 

вимірюється в сантиметрах, а фокусна відстань F в пікселях. Якщо в паспорті 

цифрової камери не вказано фокусна відстань в пікселях, його легко 

розрахувати, розділивши фокусну відстань в міліметрах на фізичний розмір 

пікселя матриці камери. При роботі в ЦФС зі знімками, отриманими від 

цифрової камери, цілком природньо вимірювати всі величини в пікселях. 

Фізичний розмір пікселя матриці визначає її світлочутливість. Для 

дослідного зразка була обрана камера Logitech Webcam HD Pro C920, яка має 
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точність розпізнавання об'єктів на висоті 500 метрів 21.6 сантиметрів / 

піксель. 

Розглянемо запропонований лаборатоний стенд імітації польоту БПЛА 

для тонкої настройки систем візуальної навігації для підвищення точності і 

ефектівності системи. Імітаційний стенд являє подобу великого двох 

координатного ЧПУ верстата з лінійним переміщенням в площинах Х, У. 

При цьому додається гіростабілізований підвіс з реальним автопілотом і 

програмним забезпеченням для імітації кутових маневрів БПЛА. Так само 

знизу лабораторного стенду є макет карти земної поверхні з масштабом 

висоти 500-1000м для тонкого налаштування і вимірювання помилок 

розрахунків програмного забезпечення системи візуальної навігації. 

Загальний вигляд лабораторного стенду для розробки і тонкого 

налаштування програмного забезпечення системи візуальної навігації 

представлений на рис. 2.   

 

 
 

Рис. 2. Загальний вигляд лабораторного стенду для імітації польоту 

БПЛА. 

 

Лінійне переміщення в площині Ох, Оу, лабораторного стенду 

забезпечується за допомогою крокових двигунів. Імітація маневрів БПЛА 

здійснюється керованим гіро підвісом за допомогою серводвигунів. Також 

лабораторний стенд має наземну карту місцевості, що відповідає масштабу 

1000 метрів висоти польоту. 

Дана схема передбачає наявність трьох серво моторів, які забезпечують 

трьох осьове позиціонування платформи з корисним навантаженням в трьох 

площинах. Для визначення кутового положення платформи з камерою 

необхідна інерціальна система навігації до складу, якої входять: 3ох осьовий 

гіроскоп, 3ох осьовий акселерометр і 3ех осьовий магнетометр / компас.[3] В 

якості інерціальної навігаційної системи(ІНС) використовується ІНС 
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автопілота PIXHAWK котрий має даний модуль в своєму складі і 

розташований над камерою зі зворотного боку каретки, а також, в даному 

автопілоті використовуються типові команди управління сервоприводів 

БПЛА для максимальної реалістичності імітації. Визначення кутового 

положення підвісу камери в кожен момент часу забезпечуються 

зчитуваннням кутів положення з МЕМС сенсорів (інерціальної системи) і 

визначається за формулами: 

 
 

Управління кутовим положенням модуля камери здійснюється через 

ШІМ канали автопілота по крену, тангажу і азимуту, до виходів якого 

підключені серво двигуни і запущений програмний шаблонний скрипт зміни 

пілотажних кутів польоту при авто місії. Схема імітації кутового положення 

камери представлена на рис. 3. [5] 

 
 

Рис. 3. Структурная схема первинної рами стенда 
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Інтерфейсами обміну даними камери системи візуальної навігації 

імітаційного стенду з зовнішнім стаціонарним ПК є USB / Ethernet / | Wifi. 

Зворотній зв'язок для коригування навігаційних параметрів БПЛА від 

бортового мікрокомп'ютера встановленого на стенд системи візуальної 

навігації або лабораторного ПК здійснюється через звичайний послідовний 

інтерфейс USART / SPI. Для спрощення конструкції рами і позбавлення від 

обертових контактів, на первинну раму поруч з автопілотом встановлюється 

радіо модуль. У цьому випадку передача даних здійснюється через 

звичайний радіо канал. 

Управління кутовим положенням модуля камери здійснюється через 

даний канал радіо зв'язку автопілота, на виходи якого підключені серво 

мотори і запущений шаблонний скрипт зміни пілотажних кутів польоту що 

імітують маневри БПЛА під час авто місії, рис 4           

               

 
              

Рис. 4. Структурная схема вторинної рами стенда 

  

Дана рама є основною несучою конструкцією підставка якої складається 

з балок, а також чотирьох жолобів по котрим колесами переміщується корпус 

вторинної рами в площинах Ох і Оу. Схема приводу створює двох осьове 

переміщення і складається з 2ох серво моторів з'єднаних до двох осей. Це 

дозволяє в 2 рази збільшити крутний момент а відповідно корисне 

навантаження імітаційного стенду. 

Управління імітаційним стендом здійснюється за допомогою двох 

драйверів DRV8834 і центрального мікрокомп’ютера Raspberry Pi 3 Model 

B+.[4] 

Лінійний обхід первинної рами над рельєфною картою здійснюється за 

вибором одного з наперед завантажених в мікрокомп’ютер шаблонів 
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геометричних фігур: прохід по квадрату, трикутнику, прямокутнику і більш 

складних. Таким чином досягається максимальна схожість з реально 

завантажуваним польотним планом авто місії в автопілот БПЛА. 

В результаті з'єднання первинної і вторинної рам отримуємо імітаційний 

стенд 5ти степеней свободи, рис. 5. 

 
Рис. 5 Просторове переміщення імітаційного стенда 

 

Стенд дозволяє налаштувати і налагодити наступний функціонал 

системи візуальної навігації: 

1) Імітація польоту БПЛА в авто місії з існуючого в пам’яті автопілота, 

завантаженого або шаблонного польотного плану. 

2) Вибір імітації типу БПЛА (мультіроторний, літак, літаюче крило, 

гібрид). 

3) Імітація і корекція погодних умов (туманність, хмарність, сильна 

освітленість, темрява). 

4) Аналіз і корекція спотворень зображення (аффінні, масштабні, 

дисторсія, перспективні). 

5) Пошук об'єктів по заданим шаблонам, наприклад наземної техніки. 

6) Пошук локальних особливостей і об'єктів на супутникових 

зображеннях. 

7) Оцифровка і зшивка карти з отриманих зображень БПЛА (оптимальне 

перекриття). 

8) Визначення поточних координат БПЛА за допомогою системи 

візуальної навігації (співставлення точок) 

9) Оцінка точності і перевірка роботи існуючих програмних алгоритмів 

пошуку локальних особливостей на рельєфній карті (створення своїх 

детекторів, дескрипторів) на зображенні. 

10) Створення Big Data Set для Deep Learning, і навчання моделей 

штучних нейронних мереж. 

11) Управління корисним навантаженням в режимі шаблону авто місії, 

або з гіро стабілізацією. 

12) Розробка і тестування власних програмних алгоритмів системи 

візуальної навігації польоту БПЛА. 

13) Оцінка    програмного   забезпечення  системи   візуальної  навігації  
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існуючими метриками оцінки якості, точності, і розробка нової системи 

візуальної навігації враховуючи попередні недоліки алгоритмів. 

Висновки. Автономна навігація є вкрай необхідною для БПЛА на 

сьогоднішній день. Програмне та алгоритмічне забезпечення системи 

візуальної навігації потребує тонкого налаштування та налагодження що 

незручно використовуючи реальний БПЛА для тестів. Альтернативний 

запропонований спосіб налаштування системи завдяки створенню 

імітаційного стенду польоту БПЛА має багато переваг таких як, можливість 

розробки системи візуальної навігації з нуля, швидкий запуск та аналіз 

ефективності нових алгоритмів візуальної навігації опублікованих в 

наукових статтях, паралельне порівняння в реальному часі різних алгоритмів 

візуальної навігації та оцінка їх точності, вдосконалення існуючого 

програмного забезпечення системи. Розробка систем візуальної навігації 

набула комерційної та військової таємниці через що процес розробки, 

вдосконалення, оцінки ефективності та налаштування без імітаційного 

стенду унеможливлює сам процес, котрий для сучасних комплексів БПЛА є 

вкрай важливим. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ 

РОЗГОРТАННЯ СУЧАСНОЇ ПАНДЕМІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА 

СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ 

Анотація. В межах даної статті розкрито особливості реалізації 

публічної політики в умовах розгортання сучасної пандемії: зміна 

традиційного ціннісного укладу функціонування світу; міжнародна 

мобільність світу; зниження показників економічного розвитку; 

деконструкція національних систем охорони здоров’я. Показано що в умовах 

пандемії публічна політика має перетворитись на «своєрідний індикатора 

якості інституційного середовища» публічної системи зберегти потенційну 

спроможність інститутів публічної політики належно реагувати на виклики 

пандемії. Встановлено, що основними вимогами ефективної діяльності  

інститутів публічної політики є: 1) наявність нормативно-правових актів, які 

регулюють створення інституту, а також визначають правила, норми і 

процедури його функціонування; 2) відповідність правозастосовної практики 

в діяльності інституту визначених нормативно-правовими актами; 3) 

наявність навченого персоналу, який забезпечує якісну роботу інституту 

публічної політики і відповідає за дотримання його функцій; 4) розуміння 

громадянами ролі інституту публічної політики і своєї участі в його 

діяльності (при оцінюванні). Обґрунтовано, що не лише держава задає 

моральні та правові імперативи дотримання карантинних умов, але й сам 

громадянин керуючись відповідною моральною шкалою створює відповідні 

самообмежувальні запобіжники, які слугують пом’якшення протікання 

пандемії. У даному відношенні громадяни керуючись своєю ціннісною 

шкалою оцінюють результативність публічної політики щодо реалізації їх 

соціально безпекових потреб. У даному відношенні йдеться про формування 

відповідних «етичних режимів», які індикативні сфері реалізації публічної 

політики в умовах пандемії. Доведено, що дотримання відповідних вимог 

результативності реалізації публічної політики дозволяє виявити показники 

забезпечення сталості суспільного розвитку та індикатори необхідності 

запровадження інституціонального реформування у системі публічного 

управління. 

Ключові слова: публічна політика, публічне управління, квазісуспільні 

організації, пандемія, Сovid-19, протиепідеміологічні заходи, ефективність, 

система охорони здоров'я.  
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PECULIARITIES OF PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION IN THE 

CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE MODERN PANDEMIC AND 

ITS IMPACT ON THE SOCIAL DEVELOPMENT OF THE STATE 

 

Abstract. Within the limits of this article features of realization of public 

policy in the conditions of development of a modern pandemic are opened: change 

of a traditional value way of functioning of the world; international mobility of the 

world; reduction of economic development indicators; deconstruction of national 

health systems. It is shown that in a pandemic, public policy should become a 

"kind of indicator of the quality of the institutional environment" of the public 

system to maintain the potential ability of public policy institutions to respond 

appropriately to the challenges of a pandemic. It is established that the main 

requirements for the effective operation of public policy institutions are: 1) the 

presence of regulations governing the establishment of the institute, as well as 

determine the rules, regulations and procedures for its operation; 2) compliance of 

law enforcement practice in the activities of the institute defined by regulations;    

3) the presence of trained staff that ensures the quality of the work of the institute 

of public policy and is responsible for compliance with its functions; 4) citizens' 

understanding of the role of the institute of public policy and their participation in 

its activities (in evaluation).  

It is substantiated that not only the state sets moral and legal imperatives for 

compliance with quarantine conditions, but also the citizen himself, guided by the 

appropriate moral scale, creates appropriate self-limiting safeguards that serve to 

mitigate the pandemic. In this regard, citizens, guided by their value scale, evaluate 

the effectiveness of public policy to meet their social security needs. In this regard, 

we are talking about the formation of appropriate "ethical regimes", which are 

indicative of the implementation of public policy in a pandemic. It is proved that 

compliance with the relevant requirements for the effectiveness of public policy 

allows to identify indicators of sustainable social development and indicators of 

the need for institutional reform in the public administration system. 

Keywords: public policy, public administration, quasi-public organizations, 

pandemic, Sovid-19, anti-epidemiological measures, efficiency, health care 

system. 

 

Постановка проблеми. Аналізуючи особливості реалізації публічної 

політики в умовах розгортання сучасної пандемії доцільно окрему увагу 

приділити готовності та інституційній спроможності суб’єктів публічної 

політики ресурсно реагувати на ризик суспільного розвитку, які зумовлені 

ризиками негативного впливу пандемії. У даному відношенні йдеться про 

трансформацію інституційної вертикалі публічної політики у напрямку 
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готовності забезпечити відкритість публічного управління у сфері протидії 

пандемії, забезпечення сталості функціонування сфери охорони здоров’я та 

ін. В даному відношенні публічна політика в умовах розгортання пандемії 

покликана гарантувати налагодження зворотного зв’язку між державою та 

суспільством, між державою та бізнес середовищем. Її основна 

результативність полягає у «відпрацюванні дієвості інститутів взаємодії», 

оскільки вона покликана гарантувати запровадження ефективного 

інструментарію державі у напрямку протидії пандемії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах аналізу 

особливостей реалізації публічної політики в умовах розгортання сучасної 

пандемії та її впливу на суспільний розвиток держави окрему увагу варто 

приділити визначенню результативності механізмів публічного контролю за 

діяльністю інститутів публічної політики, покликаних забезпечити 

запровадження антиепідеміологічних заходів. Виходячи із цього 

результативність реалізації публічної політики в умовах пандемії можна 

визначити за наступними показниками, серед яких: 

а) підтримка громадських ініціатив та функціональна результативність 

громадських організацій у системі надання якісних медичних послуг; 

б) система охорони здоров'я, яка надає якісне медичне обслуговування 

населення [4, с.144];  

в) спроможність інститутів освіти забезпечити рівні можливості для 

професійного росту і розвитку громадян [5, с. 399];  

г) дієвість механізмів протидії корупції [6, с.10];  

д) створення ефективних інститутів захисту власності і забезпечення 

рівності економічних можливостей [7, с. 39];  

є) вияв толерантності до віросповіданням, до осіб інших конфесій і 

національності[8, с.144];  

ж) дотримання верховенства закону, що захищається незалежною 

судовою владою [9, с. 477];  

з) дієвість механізмів об'єктивного висвітлення проблем суспільства і 

вираження відмінних позицій через відповідні інформаційні ресурси [10, 

с.188].  

Метою статті є здійснити аналіз особливостей реалізації публічної 

політики в умовах розгортання сучасної пандемії та її впливу на суспільний 

розвиток держави. 

Виклад основного матеріалу. Публічна політика має перетворитись на 

«своєрідний індикатора якості інституційного середовища політичної 

системи, показуючи, наскільки глибоко і органічно в ній представлений 

демократичний початок… і що дуже важливо емпірично вміти виявляти 

якість інститутів цієї публічної взаємодії» [1, с. 29]. З огляду на це, 

акцентуючи увагу на особливостях реалізації публічної політики у сфері 

протидії пандемії доцільно вказати на потенціал держави зберегти 

потенційну спроможність інститутів публічної політики належно реагувати 

на виклики пандемії. Слідуючи цьому, ефективність інститутів публічної 

політики проявляється через їх здатність радикальної трансформації 
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відповідно до функціональних вимог, які висуває перед ними відповідна 

епідеміологічна ситуація. 

Варто відзначити, що в умовах пандемії формується «новий 

узагальнений показник – самодостатності інститутів публічної політики» на 

підставі якого визначається можливість та конструктивність їх щодо протидії 

ризикам даного процесу. На думку Х.Дж.Фредеріксона даний показник є 

«інструментом для кількісної оцінки та моніторингу стану публічної 

політики в державі, який будується на основі показників, які характеризують 

стан суб’єктів публічної сфери та стан розвитку інститутів та механізмів 

публічної політики» [2]. Відповідний індекс самодостатності публічної 

політики відповідно до даної концепції будується на двох складових, які 

визначають якість публічної політики в умовах пандемії. До них належить: 

1) ЯН-індекс розвиненості суб'єктів публічної політики (оцінює 

розвиненість суб'єктів публічної сфери - представницької і виконавчої влади, 

НКО-сектора, бізнесу, партій, профспілок та ін.); 

2) ЯН-індекс, що характеризує стан інституційної інфраструктури 

публічної політики (ступінь відкритості та демократичності ключових 

інститутів державного управління; процедури, які стосуються систем і 

каналів участі громадян у публічній політиці, таких як вибори, верховенство 

закону, можливості ведення економічної діяльності, цивільний контроль та 

ін.) [3, с.251].  

Наведені два індекси дозволяють визначити спроможність публічної 

політики належно реагувати на ситуація обумовлену ризиками пандемії, а 

також оцінити результативність механізмів публічної політики. 

Запровадження даної індексної методології у такий спосіб, дозволяє  

визначити спроможність інститутів публічної політики належно реагувати на 

відповідну епідеміологічну ситуацію, ефективно здійснюючи механізми 

публічного управління. 

Аналізуючи особливості реалізації публічної політики в умовах пандемії 

окрему увагу також варто приділити огляду політичних цінностей та їх 

впливу на формування публічної діяльності у сфері протидії пандемії. Це 

відповідним чином, дозволить артикулювати нормативність регулювання 

процесів формування та реалізації публічної політики в умовах пандемії на її 

впливу на деконструкцію методології її здійснення. У зв’язку із цим звертає 

на себе увагу ціннісна складова на основі якої і відповідно до якої має 

розроблятись і здійснюватися публічна політика та реалізовуватись 

технологічний інструментарій публічного управління. це ставить питання 

про зміну базових адміністративних цінностей, їх деконструкцію в умовах 

пандемії і те наскільки вони спроможні демонструвати свою самодостатність 

з огляду на досягнення результативності реалізації протиепідеміологічних 

заходів. У підтвердження цього Дж.Гоу вказав на те, що в сучасних 

постмодерних умовах на які припадає виникнення сучасної епідеміологічної 

ситуації відбувається своєрідна соціальна каузальність відповідно до якої 

«більшість правил, заснованих на цінностях, ігнорується, етичний режим 

перетворюється в дисципліну, в норми кримінального та адміністративного 
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покарання» [13]. У такий спосіб на думку вченого відбувається 

методологічна підміна етики цінностей над дисциплінарною етикою, яка 

ґрунтується на необхідності запровадження відповідних санкцій, які 

виявляються найбільш результативними. За відповідних умов виникає 

необхідність доцільності запровадження відповідного реформаційного 

підходу до оновлення системи публічного управління у сфері соціальної 

безпеки, що включає оптимізацію системи охорони здоров’я та системи 

освіти. 

Актуалізація ціннісного наповнення публічної політики в умовах 

пандемії також лежить в площині моральної мотивації людей, це свідчить 

про те, що не лише держава задає моральні та правові імперативи 

дотримання карантинних умов, але й сам громадянин керуючись відповідною 

моральною шкалою створює відповідні самообмежувальні запобіжники, які 

слугують пом’якшення протікання пандемії. У даному відношенні громадяни 

керуючись своєю ціннісною шкалою оцінюють результативність публічної 

політики щодо реалізації їх соціально безпекових потреб. У даному 

відношенні йдеться про формування відповідних «етичних режимів», які 

індикативні сфері реалізації публічної політики в умовах пандемії. Такий 

контексті свідчить про запровадження відповідної нормативної системи 

відповідно до якої має формуватися та реалізовуватись публічна політика в 

умовах відповідний ситуацій об’єктивної невизначеності, до яких і належить 

пандемія.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. З огляду із врахування наведених вище показників 

результативність реалізації публічної політики в умовах пандемії доцільно 

вказати на основні вимоги, яким має відповідати ефективна діяльність 

інститутів публічної політики. До них на думку О. Мак Світа належать: 

1) наявність нормативно-правових актів, які регулюють створення

інституту, а також визначають правила, норми і процедури його 

функціонування; 

2) відповідність правозастосовної практики в діяльності інституту

визначених нормативно-правовими актами; 

3) наявність навченого персоналу, який забезпечує якісну роботу

інституту публічної політики і відповідає за дотримання його функцій; 

4) розуміння громадянами ролі інституту публічної політики і своєї

участі в його діяльності (при оцінюванні) [11]. 

Дотримання відповідних вимог результативності реалізації публічної 

політики дозволяє виявити показники забезпечення сталості суспільного 

розвитку та індикатори необхідності запровадження інституціонального 

реформування у системі публічного управління. Такий підхід свідчить про 

запровадження горизонтальної інтеграції між відповідними інститутами 

покликаними забезпечити реалізацію публічної політики в умовах пандемії. 

В даному відношенні доцільно звернути увагу також і на той факт, що в 

умовах пандемії «перетворення інститутів соціально-політичної сфери має 

відбуватись не ізольовано від публічної сфери та соціально-політичних 
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акторів, а, навпаки, в тісній взаємодії з просуванням інтересів і очікувань 

основних агентів публічного поля в державі, зацікавлених в ефективному 

функціонуванні даних інститутів» [12].  

Висновки. Здійснений нами аналіз особливостей реалізації публічної 

політики в умовах розгортання сучасної пандемії та її впливу на суспільний 

розвиток держави дозволив розкрити основні умови, фактор та тенденції 

поширення пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, охарактеризовано 

трансформацію інституційної вертикалі публічної політики у напрямку 

готовності забезпечити відкритість публічного управління у сфері протидії 

пандемії, забезпечення сталості функціонування сфери охорони здоров’я та 

ін.; запропоновано необхідність розроблення «нового узагальненого 

показника – самодостатності інститутів публічної політики» на підставі якого 

визначається можливість та конструктивність їх щодо протидії ризикам 

пандемії; наведено індикатори результативності механізмів публічного 

контролю за діяльністю інститутів публічної політики, покликаних 

забезпечити запровадження антиепідеміологічних заходів; показано сутність 

ціннісного наповнення публічної політики в умовах пандемії, відповідно до 

чого громадянин керуючись певною моральною шкалою створюють 

відповідні самообмежувальні запобіжники, які слугують пом’якшенню 

протікання пандемії; встановлено, що реалізація публічної політики в умовах 

пандемії має набути нових інституціональних стимулів, аби вивести 

діяльність її інститутів держави із «механічної, безособової та реакційної 

системи», неспроможності демонструвати результативність індикативних 

стратегій сталого розвитку суспільства. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗРОБКИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ 

Анотація. Концепція розділеного, визначеного, організованого та 

контрольованого кіберпростору суперечить тому, як більшість людей 

сприймає Інтернет. Це не далекий, малонаселений регіон країни, а також не 

ізольована нічия земля. Кордон кіберпростору – це мережа мільярдів систем 

практично в усіх частинах світу, в якій є рівна кількість різноманітних 

учасників. Експоненціальне прискорення технологічної еволюції та інновації 

в ній сформували середовище, в якому агресорам вдається випередити 

оборонні стратегії та системи.  

У статті розглянуто теорії, які лежать в основі побудови національної 

стратегії кіберзбезпеки – неореалізм, теорії соціального конструктивізму та 

інтерсекційності, а також кібервестфаліанство. Доведено, що теоретико-

методологічна основа розробки національних стратегій кібербезпеки має 

ґрунтуватись на інтегративному підході, що містить елементи всіх 

зазначених вище теорій. 

Те, як громадяни сприймають роль свого уряду в кіберпросторі, суттєво 

відрізняється від держави до держави. Ці елементи національного 

менталітету можуть також перешкоджати переходу до вестфальського 

Інтернету. Тому хоча кібервестфальська теорія дійсно підходить до загроз 

кібербезпеки з технічної точки зору, вона не враховує міжнародну 

кібердинаміку, а також соціальні та політичні норми людей. І тому ми знов 

повертаємось до необхідності використання інтегрованого підходу до 

забезпечення кібербезпеки, який би об’єднав кращі аспекти всіх розглянутих 

вище теоретичних підходів. Інтегровану теоретико-методологічну модель 

розробки національної стратегії кібербезпеки, що пропонується. 

Запропонована автором модель створює теоретико-методологічну 

основу для розробки національної стратегії кібербезпеки, що враховує різні її 

аспекти. Проте для забезпечення дієвості та ефективності даної стратегії 

необхідно розглянути кіберпростір не лише з точки зору наявних у ньому 

акторів, як це зроблено у запропонованій моделі, а ще і як своєрідний домен 

влади, здатний впливати на різні сфери суспільної життєдіяльності.  

Ключові слова: кібербезпека, кіберпростір, модель, національна 

стратегія кібербезпеки. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL MODEL OF NATIONAL 

CYBERSECURITY STRATEGY DEVELOPING  

Abstract. The concept of divided, defined, organized and controlled 

cyberspace contradicts how most people perceive the Internet. This is not a remote, 

sparsely populated region of the country, nor isolated land. The border of 

cyberspace is a network of billions of systems in almost all parts of the world, in 

which there is an equal number of different participants. The exponential 

acceleration of technological evolution and innovation in it has created an 

environment in which aggressors manage to stay ahead of defense strategies and 

systems. 

The article considers the theories that underlie the construction of a national 

strategy for cybersecurity – neorealism, theories of social constructivism and 

intersectionality, as well as cyber westphalian theory. It is proved that the 

theoretical and methodological basis for the national cybersecurity strategies 

development should be based on an integrative approach that contains elements of 

all above theories.  

How citizens perceive the role of their government in cyberspace differs 

significantly from state to state. These national mentality elements can also hinder 

the transition to the Westphalian Internet. Therefore, although cyberwestphal 

theory does approach cybersecurity threats from a technical point of view, it does 

not take into account international cyberdynamics as well as social and political 

norms. Therefore, we return to the need to use an integrated approach to 

cybersecurity, which would combine the best aspects of all the theoretical 

approaches discussed above – аn integrated theoretical and methodological model 

for developing a national cybersecurity strategy. 

The model proposed by the author creates a theoretical and methodological 

basis for the development of a national cybersecurity strategy that takes into 

account its various aspects. However, to ensure the effectiveness and efficiency of 

this strategy, it is necessary to consider cyberspace not only in terms of its actors, 

as done in the proposed model, but also as a kind of domain of power that can 

influence various spheres of public life. 

Keywords: cybersecurity, cyberspace, model, national cybersecurity strategy. 

Постановка проблеми. Поки національні уряди борються із 

зростаючою кількістю широкомасштабних прихованих та публічних актів 

кібервійни, кіберзлочинності та кібершпигунства, науковці також не стоять 

осторонь цієї проблеми, адже стратегії національної безпеки, спрямовані на 

припинення хвилі цих атак, стають дедалі менш ефективними. Однією з 
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можливих причин цього може бути розрив зв’язку між традиційними 

теоріями безпеки, які базуються на реальних реакціях на кінетичні загрози, та 

набагато іншим та складним середовищем кіберпростору. Але дотримання 

принципів традиційних теорій безпеки, застосовування їх до кібербпростору, 

часто важке або навіть неможливе. 

Уряди, схоже, мають більшу стурбованість цілісністю своєї інформації 

ніж приватні компанії, головним чином через залежність сучасного 

суспільства від неї. Однак уряди також регулярно винні у короткозорості, 

коли справа стосується кіберстратегій, їх реалізації та адміністрування. 

Національна кібербезпека часто непропорційно будується на макрорівні. Це, 

як правило, спрощує захист лише для стратегічних дій, які можуть бути 

реалізовані в широкому, послідовному спектрі. Саме цей широкий спектр 

обмежує органам влади сферу цих загроз лише охопленням конкуруючих 

держав або великих ворожих груп. Відповідно, держави спрямовують свої 

ресурси майже виключно на те, що цілком може бути для них великою 

загрозою, але, звичайно, не єдиною. При цьому держави часто нехтують 

альтернативними рішеннями.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі кібербезпеки в 

міжнародному правовому полі присвятила свої роботи Т. Девенпорт, 

П. Домбровський та К. Демчак вивчали кібервествальство та безпеку, 

Л. МакКолл та Б. Фітцджеральд розглядали кібербезпеку крізь призму 

інтерсекціонізму, К. Вальц, М. Вільямс, Й. Еріксон, Дж. Мешеймер, Н. Онуф 

присвятили свої роботи міжнародній політиці та безпеці в цифрову епоху, 

Р. Кларк та Р. Кнейк аналізували проблеми гарантування національної 

безпеки та ведення кібервійни, О. Вендт розглядав соціальну теорію 

міжнародної політики. 

Мета статті – вироблення теоретико-методологічної основи для 

розробки національної стратегії кібербезпеки, базуючись на наявних теоріях. 

Виклад основного матеріалу. Поступова, але послідовна мілітаризація 

та централізація управління у сфері національної кібербезпеки часто надає 

пріоритет безпеці над логістикою, а також тому, як ці дії уряду можуть 

впливати на поведінку та безпеку своїх громадян. Можливо, чистий 

негативний ефект ігнорування цих вужчих аспектів кіберстратегій є більшим, 

ніж загрози, які представляють державні актори або великі міжнародні групи. 

Цей шлях до централізації та мілітаризації кібербезпеки посилюється в 

країнах, які є головними об’єктами кібератак, таких як США чи країни ЄС. 

Тому не дивно, що в цих країнах перспективи кібербезпеки та результуючі 

стратегії найбільше нагадують перспективи неореалізму. З точки зору 

неореалізму, рівень аналізу зосереджений на державах, а влада та безпека 

розглядаються як функції відносної вигоди від конкуруючих суперників. Це 

видається найбільш логічним, оскільки напади державних утворень є 

реальними, найбільш очевидними та представляють серйозну небезпеку для 

національної безпеки. Однак, як загальна кіберстратегія, неореалізм не 

розпізнає загрози та можливості для більшої цілісності систем, які 

представляють недержавні актори та технології. 
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Теорій безпеки, які зосереджені виключно на недержавних суб’єктах, 

таких як окремі люди та групи, та динаміці влади, якою вони діляться з 

державами, також недостатньо, щоб охопити всю загрозу кібербезпеці. Групи 

із спільною ідентичністю та цілями часто розглядають кіберпростір та баланс 

сил лише в контексті цих спільних норм. Ця ідея має тенденцію до зіткнення 

з цілями національної безпеки, що забезпечує верховенство держави над 

побудованими ідентичностями індивідів та колективів. Тим не менше, теорії 

соціальної конструктивістської безпеки вміють аналізувати спільне 

сприйняття як всередині, так і поза суспільством, і вміють розпізнавати як 

функцію ідентичності в динаміці національної безпеки, так і те, як ці 

сприйняття впливають на безпеку. Однак реалізувати цілком соціальну 

конструктивістську стратегію національної безпеки в середині зони 

кібервійни не є ані практичним, ані здійсненним. За таких умов існує 

необхідність координації кібербезпеки та звичайних стратегій та планів 

безпеки. 

Однак неореалістичний та соціально-конструктивістський підходи до 

кібербезпеки поділяють подібну проблему. Вони обидва розроблені як 

інтерпретації традиційної міжнародної безпеки, і по суті, жоден з них не 

включає інформаційні технології значною мірою, що є самою суттю 

кібербезпеки. Однак існує дедалі більша спільнота дослідників питань 

безпеки, які намагаються встановити кібербезпеку в основному в цифровому, 

а не кінетичному вимірах. Серед цих теорій найбільш помітною є теорія 

«кібервестфальської» системи. Ця теорія базується на розвитку можливих або 

ймовірних майбутніх технологій, і стверджує, що державна централізація 

Інтернету в багатьох країнах, спільно з розвитком цих майбутніх технологій, 

приведе до появи національних «кібермеж». Дана теорія розглядає такі 

важливі аспекти кібербезпеки, як технології, міжнародні аспекти 

кіберсередовища, а також як державних, так і недержавних акторів. Однак ця 

теорія не приділяє уваги ролі, яку відіграють чи можуть відігравати окремі 

громадяни та їх поведінці у кіберпросторі. Нехтування включенням цих 

суб’єктів у розгляд не дає можливості визначити переваги, які вони можуть 

принести національній кібербезпеці, й ігнорує нездійснення секвестру в 

Інтернеті активності людей у демократичному суспільстві. 

Кібервестфаліанство також дещо обмежене за своїм обсягом (кіберпростір) та 

підходом до рішень (технологія). Воно також не враховує економічну, 

політичну та військову динаміку між великими, середніми та регіональними 

державами. З цих причин ця теорія також є недостатньою перспективою, з якої 

можна сформувати методологічну основу для національної стратегії 

кібербезпеки.  

Усунути ці проблеми може певним чином теорія інтерсекційності, якщо 

її застосувати до кіберзбезпеки. Тому, на наш погляд, теоретико-

методологічна основа розробки національних стратегій кібербезпеки має 

ґрунтуватись на інтегративному підході, що містить елементи 

інтерсекційності, неореалізму, соціального конструктивізму та 

кібервестфаліанства. Розглянемо докладніше унікальні та застосовні аспекти  
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цих теорій. 

Інтерсекційність. Вперше визначена К. Креншоу в 1989 році для 

пояснення расових відхилень у фемінізмі, теорія інтерсекційності пояснює 

проблеми з точки зору перетину окремих факторів [1]. Згодом ідеї цієї теорії 

були розширені для вирішення інших питань соціальних наук [2, c. 1790].  

Ця теорія стверджує, що такі проблеми, як соціальна несправедливість, 

породжуються не лише одним аспектом, подією чи системою, скоріше вони є 

результатом зближення чи перетину численних факторів на різних рівнях та з 

різних середовищ, що вимагають проведення різних типів аналізу. 

Нещодавно цю теорію застосували до галузі кібербезпеки такі вчені, як Бен 

Фіцджеральд та Тара Девенпорт [3, 4]. З цієї точки зору проблеми в 

кібербезпеці не розглядаються як виключно політичні, соціальні чи технічні, 

а є перетином усіх трьох факторів.  

Саме ці «правильні набори перехресть», можливо, мали місце протягом 

останніх п’ятнадцяти років під час великих кібератак. У політичному плані 

багато державних керівників обирали внутрішню політику шифрування, яка 

здавалася обґрунтованою та сприяла національній безпеці. Така політика 

може бути розглянута в контексті політичної науки, де досліджуються 

політична мотивація, політика влади та законодавчі фактори. Як варіант, 

аналіз згаданої політики можна розглядати через приціл неореалізму. Такий 

підхід розглядав би втрату або виграш відносної сили певної держави через її 

національну політику щодо публічних ключів. Кібервестфальці також 

можуть розглядати це як захисний механізм, який служить типом 

кіберкордону.  

Цілком на іншому рівні проблему можна вивчати як функцію групової 

чи культурної ідентичності кінцевих користувачів або кіберзлочинців або 

обох цих груп. Багато хто вирішив розглядати будь-яку проблему, пов’язану 

з кібербезпекою, як технічну проблему, і вважають, що відповідь знаходиться 

в технологіях. Усі ці підходи, події та актори перетинаються між собою в 

різних точках на часовій шкалі, що, на наш погляд, сприяє проясненню 

проблем кібербезпеки та їх вирішенню.  

К. Креншоу визначає проблему особливого аналізу, який розділяє 

соціальну несправедливість на різні виклики, що стоять перед певними 

групами (раса, стать, сексуальна орієнтація або соціально-економічний 

статус) [1, с. 158]. Окремо ці аналізи пропускають загальну картину, 

створюючи конкуренцію та розподіл між проблемами та розриви у 

перспективах, які затуманюють важливі проблеми. Аналогічно аналіз 

кібератак може припустити, що вони були просто проблемою поганої 

безпеки мережі або неминучим результатом цілеспрямованого хакерського 

злому. І хоча кібербезпека та соціальна справедливість є помітно різними 

сферами, але основне розуміння інтерсекційності справедливо для            

обох.  

Сфера кібербезпеки, на наш погляд, має вийти за межі дискусій щодо 

того, чи основне питання стосується проблеми А чи проблеми Б, теорії А чи 

теорії Б. Натомість кібербезпека повинна розуміти взаємозв’язок між усіма 
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проблемами та використовувати всі відповідні теорії для підходу до цих 

проблем.  

Неореалізм. Неореалістичний погляд на політичні та міжнародні 

відносини, викладений Кеннетом Вальцом наприкінці 1970-х років, окреслює 

дії націй як реакцію на структурні обмеження відносної влади [5, с. 218]. 

Теорія Вальца про відносний баланс сил є досить всебічною для визначення 

того, як держави взаємодіють одна з одною в міжнародній системі, яка є 

децентралізованою та анархічною. Тому цілком зрозуміло, чому багато 

нинішніх науковців з питань кібербезпеки та політиків вважають неореалізм 

корисним у формуванні стратегії кібербезпеки. Керуючись власним 

виживанням у міжнародній структурі, держави розвивають свої кібернетичні 

можливості для того, щоб або збільшити, або захистити свій відносний 

баланс сил [5, с. 102; 6, с. 13]. 

Кібербезпека добре вписується в неореалістичну модель з кількох 

причин. Інтернет за своєю природою є анархічним. Ця децентралізація 

віртуального простору ускладнює координацію зусиль на міжнародному 

рівні або повсюдне запровадження міжнародного законодавства Це дозволяє 

застосовувати стратегії кібербезпеки, які є менш загальними, відтак, краще 

пристосованими до особливостей окремих держав.  

Однак існують потенційні підводні камені в тому, щоб розглядати 

кібербезпеку суворо з неореалістичної точки зору. По-перше, єдиним рівнем 

аналізу тут є держави та національні інтереси. Проте багато кібератак часто 

ініціюються особами з мотивами, що не відповідають національним 

інтересам та фінансовій вигоди. Хактивістські групи, такі як «Анонім», часто 

мають політичні програми, не пов’язані з жодним урядом чи державою, і 

зазвичай проводяться без державної підтримки. Хакери часто координують 

транскордонну діяльність та соціальні групи для досягнення цілей, які мають 

мало спільного із співвідношенням сил у міжнародній системі. На відміну від 

національних військових та інших урядових структур, що використовуються 

для захисту або збільшення відносного співвідношення сил, доступ до 

Інтернету не обмежується лише державою. Крім того, суб’єкти, що 

користуються Інтернетом, які не включені в неореалістичні спостереження 

(тобто особи, політичні групи та корпорації), також не обов’язково 

мотивовані інтересами національної безпеки. 

По-друге, неореалізм припускає, що держави з найбільшими ресурсами 

мають найбільшу владу, а отже, вони більш безпечні, ніж держави з 

меншими ресурсами та меншою відносною владою. Однак великі армії, 

передові технології та великий ВВП не потрібні для ведення кібервійни. 

Будь-яка країна може завдати серйозної шкоди, все що для цього потрібно – 

це комп’ютери з доступом до Інтернет та спеціалізовані особи, які мають 

досвід для здійснення нападів. І навпаки, висока залежність від Інтернет та 

складна, комп’ютерно-інтегрована інфраструктура в таких країнах, як США, 

роблять їх більш вразливими до електронних атак [7, p. 218]. Отже, 

асиметричний та децентралізований характер кібернетичних можливостей у 

країнах,  що   розвиваються,   ускладнює   адаптацію  цілком неореалістичної  



ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 6(12) 2021 
 

45 

філософії до кіберзахисту. 

Соціальний конструктивізм. Накопичення особистих даних як 

кіберзлочинців, так і кінцевих користувачів відіграють важливу роль у 

забезпеченні кібербезпеки багатьох країн. Однак, вибір такої теоретичної 

бази, на якій можна інтерпретувати дані кібератак з точки зору окремих 

суб’єктів був предметом наукових дискусій. Однією з таких теоретичних баз 

все більше  фахівцями з кібербезпеки розглядається зараз соціальний 

конструктивізм. Конструктивісти, як правило, розглядають Інтернет як 

провідник для груп людей із спільною регіональною, культурною або 

нормативною ідентичністю для пропаганди ідеації [8, с. 23]. Зокрема, 

Ерікссон, Джакомелло та Ранспорт вже писали про те, як на кібератаки 

впливають побудовані ідентичності [9, с. 181]. 

Хоча в ній нічого не згадується про кібербезпеку, теорія 

«сек’юритизації», розроблена «Копенгагенською школою» в рамках 

конструктивістського підходу, пропонує аналіз політики загроз на основі 

сприйняття та побудованих ідентичностей. Питання безпеки формуються 

політичними суб’єктами на основі їх сприйняття загроз. Ці спільні уявлення 

формуються навколо того, як і коли виникають загрози та з якими 

наслідками [10, c. 523-526]. На думку «Копенгагенської школи», сприйняття 

формується за допомогою «мовленнєвих актів», тому її дослідження 

частково спрямовані на вивчення мови, що використовується для 

формування загроз. Таким чином, повідомлення, що передують кібератаці 

якоїсь держави на іншу, можна розглядати як явні урядові «мовленнєві акти», 

покликані сформувати уявлення про певну агресивну поведінку. Це дуже 

корисно при вивченні політичної риторики, яка супроводжує напади. Однак 

при вивченні кіберзагроз, представлених окремими державними акторами, 

також потрібна система, більш відповідна колективним діям та поведінці 

людей у кіберпросторі. 

Йохан Ерікссон розвиває концепцію «Копенгагенської школи» на крок 

далі і пов’язує її з кібербезпекою у своєму дослідженні сек’юритизації ІТ у 

шведській політиці. Однак замість того, щоб виявити слабкі місця у 

поведінці шведських ІТ чи шведській політиці щодо ІТ, його аналіз 

зосереджується на тому, хто винен чи що винно у кіберзагрозах, і як 

розподіляється відповідальність за боротьбу із ними [11, с. 211-212]. Знову ж 

таки, мова стає важливою, оскільки відповідальність за «кіберзлочинність» та 

«кібервійну» підпадає під різні сфери діяльності. Кіберзлочинністю повинна 

займатися поліція, роблячи злочинців учасниками аналізу. 

Аналіз кібератак та того, як їх можна запобігти, спершу слід розпочати з 

дій людини щодо колективного розуміння Інтернету. Важко було б 

виправити системні проблеми, переслідуючи окремі події та різні мотивації 

окремих акторів. Однак вже існують конструктивістські теорії, які 

зосереджуються на колективізмі з огляду на конкретні кіберподії. Так, 

Джакомелло описує конструктивістський підхід до міжнародної 

кібербезпеки, який включає метод нападів [9, с. 18-19]. У своєму аналізі 

Джакомелло зосереджує увагу на індивідуальному та колективному 
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сприйнятті всього, що стосується ІТ. Однак він все ще орієнтований на мову і 

розглядає, як використовуються такі терміни, як «вірус», «шкідливе 

програмне забезпечення», «помилки», «брандмауери» тощо: 

«Використання таких термінів, як «інформаційна війна» та 

«електронний Перл-Харбор», надає особливого значення: те, що є цифровим 

за своєю природою, має, однак, фізичні наслідки, порівнянні з наслідками 

звичайної війни. Конструктивістський аналіз може сприяти виявленню та 

розумінню значення такої риторики та символічних дій». [9, с. 21]. 

Хоча, можливо, і дещо заглиблений у терміни та символіку, Джакомелло 

робить вагому аргументацію щодо використання конструктивістської 

системи для вивчення кібератак та їх впливу на міжнародну безпеку. Його 

аналіз можна винести за межі символізму, включаючи інші види дій, а саме 

соціальні норми та поведінку в Інтернеті. Наприклад, в Україні індивідуальне 

та колективне сприйняття кібербезпеки сягає своїм корінням не лише з 

українського «онлайн-світу», а й із культури та дій «поза Інтернетом». 

«Соціальну теорію міжнародної політики» Олександра Вендта, ще 

одного представника конструктивізму, також можна адаптувати для 

інкапсуляції кіберзагроз та їх запобігання. Хоча теорія конкретно не 

стосується кібербезпеки, вона включає як культурні, так і міжнародні 

аспекти, що переважають під час кібератак останнього десятиріччя. З точки 

зору Вендта, колективна ідентичність і соціальні норми та практики пов’язані 

з міжнародною структурою через сприйняття суспільством елементів цієї 

структури [12, с. 313-336]. Його теорія також добре поєднується з динамікою 

української культури та суспільства. Спостережувана колективна поведінка 

може бути використана для пояснення не лише сприйняття Україною 

безпосередньо зовнішніх кіберзагроз, а й сприйняття їх зв’язку з 

міжнародною системою безпеки.  

О. Вендт визначає колективну ідентичність як колективну ідентифікацію 

спільних характеристик Я (у нашому випадку українців) від інших 

(неукраїнців). Вендт стверджує, що помітність колективної ідентичності для 

окремих людей визначає силу прихильності суспільства до неї [12, с. 230]. 

Колективна ідентичність створює структури у формі органів влади та 

корпорацій, які підсилюють ідентичність та поведінку шляхом централізації 

та інтерналізації [12, c. 219]. Ці самоукріплюючі структури колективної 

ідентичності проявляються у централізації та інтерналізації норм та 

поведінки в Інтернет українськими приватними організаціями та органами 

влади. Вендт також вважає, що участь у громадській діяльності пов’язує 

людей з подіями та практиками. Ці практики посилюються шляхом 

інтерналізації. Отже, поведінка, як ідентичність, може бути                   

спільною [12, с. 178].  

Зв’язок колективної ідентичності з міжнародною системою безпекою 

залежить не тільки від структури міжнародної безпеки, але й від того, як ви 

розглядаєте цілі окремих суб’єктів системи. Для неореалізму це означає 

анархічну систему з державними суб’єктами, кінцева мета яких є 

матеріальною (наприклад, економічною, владною, гегемоністською, 
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військовою тощо). Для неолібералів і конструктивістів це означає 

структуровану міжнародну систему безпеки також із державними 

суб’єктами, але метою якої є співпраця задля більшої, стабільнішої 

колективної винагороди. Вендт стверджує, що науковці повинні думати про 

зв’язок з міжнародною системою безпеки в соціальному, а не 

матеріалістичному плані. Навіть анархію можна розбити на певні елементи, 

які сприймаються як актори (тобто нації, індивіди,                             

суспільство) [12, с. 246-248].  

Незважаючи на переконливий опис конструктивістами кібердинаміки, її 

акторів та зв’язків із міжнародною системою безпеки, важко буде переконати 

тих, хто знаходиться за межами конструктивізму (особливо тих, що 

знаходяться в уряді), що кіберінфраструктуру можна адекватно захистити 

виключно шляхом визнання ідентичності як ідеї. Крім того, конструктивізм 

не може пояснити технологічні прогалини між кінцевими споживачами та не 

пояснює, як технологія може вплинути на проблему кібербезпеки та 

запропонувати відповідні рішення.  

Кібервестфальська теорія. Кріс К. Демчак та Пітер Домбровський у 

своїй роботі «Підйом кібернетичної Вестфалії» [13] стверджують, що 

відносно некерований кордон кіберпростору, як і всі кордони, не триває 

вічно, коли задіяні людські суспільства. Врешті-решт національні держави 

поширять свій суверенітет на Інтернет і здійснюватимуть контроль над 

електронною інформацією, яка надходить і виходить до/із їхніх національних 

доменів. По суті, нації створюватимуть електронні кордони. Демчак і 

Домбровський наводять останні події в політиці кібербезпеки розвинених 

країн як свідчення того, що держави вже рухаються до межевого 

Інтернету [13, с. 13]. Тому ця теорія вже визначає певні умови національної 

кібербезпеки та процес, через який країни створюватимуть кібермежі за 

допомогою технологій.  

Такі країни, як Китай та США, розробляють технології та оборонні 

стратегії, які б створили кордони в кіберпросторі та дозволили б країнам 

боротися із загрозами; навіть коли ці загрози надходять від власних 

громадян. Ці країни вже продемонстрували свою готовність піти в наступ, 

щоб захистити національні інтереси. Завдяки «кіберкомандуванню» кожної 

нації військові технологічно розвинених країн вступають у кібервійну, яка 

виходить за рамки простого шпигунства або вандалізму, оскільки вони 

прагнуть поширити свою парадигму регіональної та міжнародної безпеки на 

кіберпростір. Такі дії змусили менш розвинені в технологічному відношенні 

країни підштовхнути своїх більш розвинених союзників до захисту свого 

кіберпростору за допомогою традиційних механізмів безпеки та організацій, 

таких як НАТО та ООН, оскільки кібервестфальська карта починає 

формуватися [13, с. 7]. 

Концепція розділеного, визначеного, організованого та контрольованого 

кіберпростору суперечить тому, як більшість людей сприймає Інтернет. Це 

не далекий, малонаселений регіон країни, а також не ізольована нічия земля. 

Кордон кіберпростору – це мережа мільярдів систем практично в усіх 
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частинах світу, в якій є рівна кількість різноманітних учасників. 

Експоненціальне прискорення технологічної еволюції та інновації в ній 

сформували середовище, в якому агресорам вдається випередити оборонні 

стратегії та системи. Програмне та апаратне забезпечення, призначене для 

крадіжки інформації, підриву систем, порушення публічної політики та 

маскування особистості користувача, вільно ділиться між хакерами. Також 

користувачі комп’ютерів у ліберальних демократіях звикли до свободи, яку 

надає безмежний кіберпростір. Спроби урядів закрити скриньку Пандори 

часто зустрічають опір, який виливається на політичну арену і має значний 

вплив на державну політику. На відміну від фізичного кордону, стримування 

у віртуальному просторі здається неможливим. Однак Демчак та 

Домбровські стверджують, що повернення суверенітету через Інтернет є 

технологічно можливим, психологічно комфортним і системно та політично 

керованим. 

Демчак і Домбровський стверджують, що нова карта кіберпростору, 

укомплектована межами та кордонами, які приймають усі держави, є 

неминучою. Початок цього з різним ступенем вже можна побачити в таких 

країнах, як США, Китай, Південна Корея та країни ЄС. [13, с. 22]. Однак 

вивчення не лише кібервійськової політики цих держав, але також їх 

державної та комерційної політики в Інтернеті виявляє, що ліберально-

демократичним країнам буде важко здійснювати та застосовувати навіть 

багато основних обмежувальних кіберполітик. Крім того, створення 

кіберкордонів залежить від розподілу віртуального простору за допомогою 

технологій та національних державних стандартів.  

Технології, що забезпечують кордони в кіберпросторі, повинні мати 

можливість сканувати всю інформацію, що надходить через його мережі, з 

метою виявлення шкідливих або незаконних кодів, розмежування 

національного та міжнародного вмісту, а також виявлення та визначення 

місцезнаходження їх джерел. Загальноприйнята думка полягає в тому, що такі 

заходи безпеки просто неможливі, і що жодна оборона не є непроникною. 

Незалежно від того, яку стратегію оборони або технології можуть розробити 

держави, надавши достатньо часу, кожна система може бути зламана [14]. 

Сучасна технологія не може сканувати всі вхідні дані, щоб визначити їх 

національне походження та потенціал загрози, а також сучасні криміналістичні 

методи не завжди можуть відстежувати джерело зламу та особу хакера. Утім, 

Демчак і Домбровський сперечаються проти цього [13, с. 2]. 

Те, як громадяни сприймають роль свого уряду в кіберпросторі, суттєво 

відрізняється від держави до держави. Ці елементи національного 

менталітету можуть також перешкоджати переходу до вестфальського 

Інтернету. 

Наприклад, у Китаї уряд відчув дуже малий опір своїй обмежувальній 

політиці в Інтернеті. Починаючи з середини 1990-х років, послідовні 

нормативні акти все більше обмежували те, що громадяни Китаю можуть 

говорити або отримувати доступ до Інтернету. Це призвело до створення 

розділу п’ятого «Положень комп’ютерної інформаційної мережі та Інтернет», 
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що стосуються безпеки, захисту та управління, затвердженого Державною 

радою 11 грудня 1997 р. Цей закон передбачає кримінальну відповідальність 

за використання Інтернет для створення, тиражування, отримання чи 

передачі будь-чого, що підбурює не лише до злочинних та зрадницьких дій, 

але до всього, що завдає шкоди національному об’єднанню та пропагуванню 

неправди, пороків та наклепів [15]. На додаток до цензури урядової критики 

в Інтернеті, багато комерційних та соціальних мереж, таких як Google та 

Facebook, заборонені та замінені їхніми внутрішніми аналогами.  

Існують і ті країни, які прагнули контролювати потік певної чутливої 

зовнішньої та внутрішньої інформації лише для того, щоб виявити, що їх 

зусилля підриваються громадянами, які не бажають відповідати державним 

стандартам. Найкращий приклад цього – «Арабська весна». Незважаючи на 

заборону соціальних мереж та зовнішніх сайтів ЗМІ, громадяни Тунісу, 

Єгипту, Лівії, Ємену, Сирії та Бахрейну змогли використовувати заборонені 

сайти для організації протестних рухів, розповсюдження цензурованої 

інформації та врешті-решт змінити багато з правлячих режимів у цих країнах. 

З огляду на характер громадянського суспільства в ліберальних 

демократіях, непевно, що кіберкордони також можуть бути політично 

керованими. У деяких суспільствах свобода слова витісняє питання 

кібербезпеки всередині політики. Для цих країн кіберкордони не є політично 

керованими. Крім того, демократичний процес у багатьох країнах часто 

перешкоджає формуванню політичного консенсусу, необхідного для 

прискорення нової кіберполітики. Швидкість технологічного розвитку, 

порівняно зі швидкістю формування політики, також надзвичайно ускладнює 

урядам формування адекватного законодавства щодо                                       

ІТ-технологій. 

Тому хоча кібервестфальська теорія дійсно підходить до загроз 

кібербезпеки з технічної точки зору, вона не враховує міжнародну 

кібердинаміку, а також соціальні та політичні норми людей. І тому ми знов 

повертаємось до необхідності використання інтегрованого підходу до 

забезпечення кібербезпеки, який би об’єднав кращі аспекти всіх розглянутих 

вище теоретичних підходів. Інтегровану теоретико-методологічну модель 

розробки національної стратегії кібербезпеки, що пропонується, наведено на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Теоретико-методологічна модель розробки національної 

стратегії кібербезпеки 
 

Відповідно до запропонованої моделі актори у кіберпросторі (державні 

актори, недержавні актори, кінцеві користувачі та кіберзлочинці) здійснюють 

дії (проводять політику, слідують політиці, атакують, захищаються від 

нападів, отримують і передають інформацію, здійснюють комунікацію, 

використовують ІКТ для роботи й у побуті тощо), які перетинаються з 

різними аспектами кіберпростору та кібербезпеки (політичними, 

соціальними, культурними, технологічними) та породжують явища 

кібербезпеки, такі як вразливості, цілісність системи, шкідлива поведінка, 

ідентичність, мотивація тощо. 

Державні та недержавні актори, конкуренція за відносні вигоди та 

політичні аспекти кібербезпеки вимагають неореалістичного підходу до її 

забезпечення і формулювання відповідних положень стратегії кібербезпеки. 

У той же час, інтерсекційність дозволяє врахувати у стратегії кібербезпеки 

соціальні аспекти, зокрема, такі як рівність і справедливість у кіберпросторі, 
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адже ці фактори часто становлять причини злочинної групової поведінки у 

кіберсередовищі. Кінцеві користувачі, кіберзлочинці та їх поведінка є 

продуктом їхньої ідентичності як представників певного національного 

культурного середовища, так і користувачів Інтернет. Врахувати культурні 

аспекти кібербезпеки допоможе соціальний конструктивізм. Нарешті, 

кібервестфалізм дозволяє врахувати у стратегії кібербезпеки сучасні 

технологічні аспекти та їхній вплив на інші аспекти кіберпростору та 

кібербезпеки. 

Висновки. Таким чином, запропонована модель створює теоретико-

методологічну основу для розробки національної стратегії кібербезпеки, що 

враховує різні її аспекти. Проте для забезпечення дієвості та ефективності 

даної стратегії необхідно розглянути кіберпростір не лише з точки зору 

наявних у ньому акторів, як це зроблено у запропонованій моделі, а ще і як 

своєрідний домен влади, здатний впливати на різні сфери суспільної 

життєдіяльності.  
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ЕКОЛОГО – ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПО 

ВПРЯДКУВАННЮ УГІДЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

Анотація. Стаття присвячена актуальним проблемам системи земельних 

відносин в Україні. У статті досліджено основні тенденції земельної реформи 

в державі. Описуються фактори, що впливають на продуктивність ґрунту, 

послідовність розробки проєкту землеустрою. Детально розглянуто процес 

розробки проектів землеустрою Багатопрофільним приватним підприємством 

“Позитив”, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь.  

Описано аграрні формування, які засновані на орендних засадах при 

використанні земель. Зазначено території та землекористування, які 

потребують особливого режиму й умов використання, реальним механізмом 

яких, для врегулювання назрілих питань і приведення сільськогосподарських 

землеволодінь та землекористувань до впорядкованого стану є землеустрій. 

  При розробці проєкту використовується картограма агровиробничих 

груп ґрунтів, виготовляється креслення розміщення попередників 

сільськогосподарських культур та розміщення виробничих центрів, тощо. 

Проєкт землеустрою розробляється з метою організації 

сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських 

угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення 

сільськогосподарського виробництва. 

Проєкт землеустрою розробляється на підставі відповідного рішення. 

Розробником проєкту землеустрою може бути юридична або фізична особа. 

Для розробки проєкту землеустрою замовник укладає з виконавцем 

відповідний договір. 

При розробці проєкту землеустрою враховуються: стан 

землекористування, основні види й напрямки економічної діяльності 

підприємства та його спеціалізація, природні умови, агроекологічна оцінка 

ґрунтового покриву господарства, тощо. 

Оцінку ефективності агрохімічних заходів у сівозміні проводили з 

використанням таких показників, як сукупність добрив; чистий прибуток, 

прибутковість заходу. У статті порівнюється загальний дохід від реалізації 

сільськогосподарських культур та продукції тваринництва, економічно 

обґрунтовується трансформація земель сільськогосподарського призначення. 

Розроблено пропозиції щодо створення найбільш сприятливих організаційно 
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– територіальних умов для сільськогосподарського виробництва з

урахуванням придатності орних земель для вирощування основних

сільськогосподарських культур.

 Ключові слова: земельна реформа, позитивні зміни, порушення 

сівозміни, зниження родючості ґрунту, вирішення проблем. 
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ECOLOGICAL - ECONOMIC RATIONALE FOR ORDERING OF LAND 

MANAGEMENT 

Abstract. The article is dedicated to the topical problems of the system of 

land relations in Ukraine. The article deals with the research of the main tendencies 

of the land reform in the country. It describes the factors which influence soil 

productivity, the sequence of land management project development. The process 

of land management project development is considered in detail by 

Multidisciplinary private enterprise “Positiv” which provides ecologically-

economical justification of crop rotation and land management. 

The article describes agrarian formations which are based on lease principles 

of using land. It also mentions territories and land use which requires a special 

regime and conditions of use, and the real mechanism for regulating the questions, 

which have reached the decisive stage, and bringing agricultural land holdings land 

use to excellent state is land management. 

While working on the project, the cartogram of agricultural groups of soils is 

used. Also, the drawings of the location of crop predecessors and location of 

production centers are produced, etc. 

The project of land management is developed on the basis of the 

corresponding act. The developer of a land management project can be either a 

legal entity or an individual. For the development of a land management 

project the customer concludes the corresponding agreement with the executor. 

While developing a land management project, such things as the state of land 

use, the main types and directions of economical activity of an enterprise  and its 

specialization, natural conditions, agro ecological assessment of soil cover of the 

farm, etc. are considered. 

The assessment of the effectiveness of agro chemical measures in crop 

rotation was conducted with the usage of such   indicators as a set of fertilizers, net 

profit, and profitability of the event. The article compares total income from the 

sale of crops and livestock products, it also explains the economical grounds of the 

transformation of agricultural lands. The suggestions for creating the most 

favorable organizational and territorial conditions for agricultural production, 

taking into account the suitability of arable land for growing major crops, are 

developed. 

https://orcid.org/0000-0002-1577-0847


ISSN (рrint) 2708-7530 

Наукові перспективи № 6(12) 2021 

55 

Keywords: land reform, positive changes, crop rotation disturbances, soil 

fertility reduction, problem solving. 

Постановка проблеми. Під час земельної реформи в Україні 

кардинально змінилися розміри, сталість та правовий статус 

землекористувань сільгосппідприємств. За цей період також припинили своє 

існування колективні господарства, сформувались товаровиробники різних 

форм власності. 

Поряд з позитивними зрушеннями, які відбулись у земельних 

відносинах в останні роки, негативним наслідком справедливо можна 

вважати порушення й знищення системи сівозмін [1], що у багатьох випадках 

стає причиною нераціонального і неефективного використання земельних 

ділянок та унеможливлює заходи з використання та охорони земель. 

Відсутність дієвих заходів з охорони земель, збільшення антропогенного 

навантаження на сільськогосподарські землі, скорочення обсягів 

меліоративних, культуртехнічних робіт, порушення системи сівозмін 

призвели до зниження родючості ґрунтів, їх виснаження. Виникли й 

тривають ерозійні та інші негативні процеси, що створюють загрозу 

земельним ресурсам у масштабі держави.  

Тому, на нашу думку, впровадження сівозмін в аграрній промисловості 

дозволить вирішити чимало проблем, як аграрних та й економічних. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження 

присвячені розв’язанню ключових питань ефективного використання 

земельних ділянок досліджується в сучасних працях вітчизняних вчених, 

серед яких: Н. Коваленко, М. Шевченко, О. Романов, Р. Голод, О. Білінська, 

Г. Шубала, Є. Воробйов, Т. Гела, С. Танчик, В. Кувачов, В. Гудзь, І. Примак, 

Ю. Будьонний, П. Бойко. 

Проте залишається ряд важливих питань щодо врегулювання сучасного 

землеробства та підтримки природного багатства ґрунту. 

Метою даного дослідження є розробка пропозицій щодо раціоналізації 

сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських 

угідь у межах землеволодінь та землекористувань, ефективного ведення 

сільськогосподарського виробництва, забезпечення раціонального 

використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного 

середовища, покращення природних ландшафтів та підвищення економічних 

показників з мінімальними капіталовкладеннями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сталий розвиток 

землеробства є умовою і наслідком високопродуктивного функціонування 

ґрунтового покриву. За оцінками вчених (Рисунок 1), продуктивність ґрунту 

залежить від використання добрив на 50%, гербіцидів – на 15%, погодних 

факторів – на 15%, запровадження сівозмін – на 10%. І хоча в цім ряду 

фактор сівозміни оцінений найнижче, від його обґрунтованості й 

неухильного дотримання ефективність попередніх факторів може коливатись 

у досить широкому інтервалі. 
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Рис.1. Продуктивність ґрунту в Україні [4] 

У результаті зміни форм власності на засоби виробництва і землю, на 

основі колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, створена 

значна кількість нових аґрарних формувань, заснованих, як правило, на 

орендних засадах при використанні земель. 

Окрім того, на території колишніх сільськогосподарських підприємств 

виділено території та землекористування, які потребують особливого режиму 

й умов використання. Це водоохоронні зони й прибережні захисні смуги, 

охоронні зони вздовж автомобільних доріг і залізниць, трубопроводів, ліній 

електропередач, зони санітарної охорони навколо підземних і відкритих 

джерел водопостачання, санітарно-захисні зони навколо об’єктів, що 

виділяють у навколишнє середовище шкідливі речовини чи випромінювання, 

тощо. 

Реальним механізмом для врегулювання назрілих питань і приведення 

сільськогосподарських землеволодінь та землекористувань до 

впорядкованого стану є землеустрій. 

Для організації території сільськогосподарських підприємств 

передбачено розробку проєктів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь [2]. 

В основу розробки проєкту землеустрою, що забезпечує еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь покладається 

еколого-ландшафтний та еколого-економічний підходи з метою організації 

сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських 

угідь, з визначенням необхідних заходів щодо підвищення продуктивності та 

охорони земель, стабілізації агроландшафтів, оптимізації угідь і напрямків їх 

подальшого використання [3]. Розробляються пропозиції щодо створення 

Добрива 50%

Гербіциди 15 %

Погодні фактори 15 %

Запровадження сівозмін 10 %
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найбільш сприятливих організаційно-територіальних умов для ведення 

сільськогосподарського виробництва з урахуванням придатності ґрунтів 

орних земель для вирощування основних сільськогосподарських культур. 

Визначається тип і вид сівозміни з урахуванням спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва, складається схема чергування 

сільськогосподарських культур у сівозміні, проєктуються поля сівозміни та 

розробляється план переходу до прийнятної сівозміни, визначаються 

охоронні зони режимоутворюючих об’єктів із відповідними обмеженнями у 

використанні та розпорядженні землею. 

При розробці проєкту, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь використовується картограма 

агровиробничих груп ґрунтів, виготовляється креслення розміщення 

попередників сільськогосподарських культур та розміщення виробничих 

центрів, креслення земель сільськогосподарського підприємства з рельєфом 

місцевості. 

Проєкт землеустрою розробляється з метою організації 

сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських 

угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення 

сільськогосподарського виробництва, забезпечення раціонального 

використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного 

середовища і покращення природних ландшафтів. 

Проєкт землеустрою розробляється на підставі рішення відповідного 

органу виконавчої влади, місцевого самоврядування або суду про проведення 

робіт із землеустрою та укладеного відповідно до нього договору між 

землевласником (землекористувачем) та розробником проєкту землеустрою. 

Розробником проєкту землеустрою може бути юридична або фізична 

особа, яка має ліцензію на проведення відповідних робіт із землеустрою. А 

замовником проєкту землеустрою може бути сільська, селищна, міська рада 

або районна, міська держадміністрація, землевласник, землекористувач. 

Для розробки проєкту землеустрою замовник укладає з виконавцем 

відповідний договір, істотними умовами якого є вартість і строки (не більш 

як три місяці) проведення робіт із землеустрою. 

До договору замовник додає копії документів, що посвідчують право на 

земельну ділянку (у разі їх наявності), рішень органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування чи суду про проведення робіт із 

землеустрою, а також агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, історії 

посівів за останні 3-5 роки, план розвитку (бізнес-план) господарства та, у 

разі наявності, актуальні матеріали польових геодезичних вишукувань та 

ґрунтових обстежень [3]. 

У Чернігівській області провідною установою, яка спеціалізується на 

розробленні проєктів землеустрою є юридична особа – багатопрофільне 

приватне підприємство “Позитив” (далі – БПП “Позитив”), що має у своєму 

штаті сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, 

з використанням сучасного технічного та програмного забезпечення. Нижче 

розглянемо основні проєкти, що були розроблені БПП “Позитив” та  
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забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь землекористування. 

Так, у 2013 році БПП “Позитив” було розроблено проєкт землеустрою 

для сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю 

“Іскра” (далі – СТОВ “Іскра”), що забезпечує еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь землекористування на 

території Лемешівської, Володимирівської, Хрипівської, Ільмівської та 

Дроздовицької сільських рад Городнянського району Чернігівської 

області [4]. 

На час складання проєкту із землеустрою у користуванні СТОВ “Іскра” 

перебувало 4067,2368 га земель. 

За основу еколого-економічного обґрунтування сівозмін в проєкті 

землеустрою були прийняті матеріали державної установи “Чернігівський 

центр “Облдержродючість”.  

При розробці проєкту землеустрою враховувались наступні 

характеристики: 

- характеристика стану землекористування, що існує;

- основні види й напрямки економічної діяльності підприємства та його

спеціалізація; 

- природні умови (географічні умови, клімат, рельєф, ґрунтовий покрив,

оцінка природноресурсного потенціалу території); 

- агроекологічна оцінка ґрунтового покриву господарства;

- хімічна меліорація ґрунтів;

- застосування органічних добрив та елементів біологізації у сівозміні;

- застосування мінеральних добрив у сівозміні;

- застосування мікродобрив та біопрепаратів, тощо.

Оцінка ефективності агрохімічних заходів у сівозміні проводилась за

економічними показниками, визначаючи вартісне співвідношення приросту 

вирощеної продукції із витратами на її виробництво. При цьому 

розраховувались наступні показники: 

- окупність добрив;

- чистий дохід;

- рентабельність проведення заходу.

Показники ефективності визначали для сільськогосподарських культур,

розміщених у всіх полях обох сівозмін. За чинними цінами розраховувались 

показники фактичної економічної ефективності. Це дало змогу виявити 

доцільність грошових вкладень в отриманий приріст урожаю від внесених 

добрив. 

Прибавку врожаю від добрив визначали на основі участі добрив в 

урожаї, встановленої за методикою, чинною в агрохімслужбі. Рентабельність 

застосування добрив складає по сівозмінах 30-32% [4]. 

Окупність 1 кг NPK добрив продукцією озимої пшениці в сівозмінах 

складає 6,4-6,6 кг зерна, що є близькими значеннями до нормативних 

показників, умовно чистий прибуток коливається в межах 454-533 грн/га, а 

рентабельність – 23-29%. 
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Отже, застосування мінеральних добрив у сівозміні є прибутковим 

заходом. Для збільшення ефективності удобрення рекомендується підіймати 

загальний рівень культури землеробства, впроваджуючи інтенсивніші сорти, 

інтегральний захист рослин, сучасні системи обробітку тощо. 

Розрахунок економічної ефективності проєкту землеустрою показав, що 

при застосуванні 4-пільної сівозміни №1 навіть протягом одного року можна 

отримати умовно чистий прибуток близько 221,5 тис. грн. (або близько 478 

грн/га). По 5-пільній сівозміні №2 умовно чистий прибуток становить 334 

тис. грн. (395 грн/га), по 5-пільної сівозміни №3 - 398,2 тис. грн. (382 грн/га), 

по 5-пільної сівозміни №4 – 449,1 тис. грн. (391 грн/га). 

У 2014 році БПП “Позитив” було розроблено проєкт землеустрою для 

Інституту овочівництва і баштанництва Національної Академії аграрних наук 

України [5]. 

Розрахунок економічної ефективності застосування мінеральних добрив 

надано в таблиці 1. 

Умовно чистий прибуток в польовій 7-ми пільній сівозміні становив 

1097 грн./га. Рентабельність застосування добрив склала 61%. 

Окупність 1 кг NPK добрив по озимій пшениці в сівозміні складає 5,6 кг 

зерна, що є близькими значеннями до нормативних показників, а умовно 

чистий прибуток – 280 грн./га. Пояснюється зазначене диспаритетом цін на 

зерно і мінеральні добрива. Як показує моніторинг цін, вартість аміачної 

селітри зростає випереджувальними темпами, у порівнянні з вартістю зерна. 

За названою причиною рентабельність застосування добрив є невисокою. 

Отже, використання мінеральних добрив в сівозміні також є 

прибутковим. Для збільшення ефективності удобрення рекомендується 

підіймати загальний рівень культури землеробства, впроваджуючи 

інтенсивніші сорти, інтегральний захист рослин, сучасні системи обробітку 

тощо. 

Сидерати в сівозміні висіваються після збирання урожаю ячменю та 

озимої пшениці. У якості сидерата взято олійну редьку, як культуру, що 

швидко росте, здатну за короткий період у кінці літа і теплу частину осені 

утворити значну масу рослинної продукції. 

Позитивний вплив сидератів буде відбиватись на наступній культурі – 

кукурудзі на зерно. Рентабельність сидерації дорівнює 32%. Післядію 

сидерату до розрахунку не брали. 

Численними науковими дослідженнями встановлено, що застосування 

науково обґрунтованого чергування культур та парів у часі й на території 

поряд з монокультурним або безсистемним вирощуванням 

сільськогосподарських рослин має дуже великі переваги. В агротехнічному 

сенсі це збереження ґрунтового покриву, зниження чисельності й шкодо 

чинності шкідників, зменшення ураження рослин хворобами, збереження 

мікробіоти тощо. Крім агротехнічного, сівозміни мають економічне й 

організаційне значення.  

Від запровадження сівозміни, за літературними даними, продуктивність 

сільськогосподарських культур серед усіх регульованих людиною факторів 
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зростає на 10 і більше відсотків, зменшується напруження в господарстві 

через більш рівномірне розподілення сільськогосподарських робіт протягом 

сезону та ін. 

Вартість даного проєкту складає по господарству близько 1,5 тис. грн., 

тобто дана сума значно менша за очікуваний щорічний чистий прибуток при 

повній реалізації проєкту. Таким чином, витрати на виготовлення проєкту 

землеустрою окупляться за один рік. 

Розрахунок економічної ефективності впровадження сівозміни у проєкті 

землеустрою показав, що при застосуванні польової 7-пільної сівозміни 

навіть протягом одного року можна отримати умовно чистий прибуток 

близько 225 тис. грн. (або близько 814 грн/га) (таблиця 2). 

У 2014 році БПП “Позитив” було розроблено проєкт землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь землеволодіння на території Морівської сільської ради Козелецького 

району Чернігівської області [6]. 

Розрахунок економічної ефективності застосування мінеральних добрив 

надано в таблиці 3. Як видно з таблиці, умовно чистий прибуток з поля 

становить 579 грн./га. Рентабельність застосування добрив 

склала 57%. 

Отже, застосування мінеральних добрив у полі також є прибутковим. 

Для збільшення ефективності удобрення рекомендується підіймати загальний 

рівень культури землеробства, впроваджуючи інтенсивніші сорти, 

інтегральний захист рослин, сучасні системи обробітку, тощо. 

Показники ефективності були розраховані для всієї площі поля, оскільки 

застосування меліоранту запроєктоване для всього поля. Вплив меліоранту 

триває до 10 років і більше. 
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Таблиця 1 

Розрахунок економічної ефективності застосування мінеральних добрив в польовій 7-пільній сівозміні 

Н
о

м
ер

 п
о

л
я
 у

 с
ів

о
зм

ін
і 

П
л
о

щ
а 

 п
о

л
я
, 
га

 

Культура 

‘Н
о

м
ер

 д
іл

я
н

к
и

 

У
р

о
ж

ай
н

іс
ть

, 
ц

/г
а 

Внесено 

добрив 

NPK, кг/га 

Дольова 

участь 

добривв 

урожаї, % 

Приріст 

урожаю від 

добрив, ц/га 

Вартість 

приросту 

урожаю, 

грн./га 

Витрати на 

придбання і 

застосування 

добрив, грн./га 

Витрати на 

доробку 

приросту 

урожаю, 

 грн./га 

Всього 

витрат, 

грн./га 

Показники ефективності 

Окупність 1 

кг NPK 

продукцією, 

кг 

Умовно 

чистий 

прибуток 

кг 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

іс
ть

 

I 48,72 Гречка 
1-1 15,0 64 25,6 3,8 1178 632 76 708 5,9 470 66 

1-2 15,0 64 25,4 3,8 1178 632 76 708 5,9 470 66 

II 45,42 

Ячмінь ярий 

+ 

пожнивний сидерат 

II-1 35,0 118 25,1 8,8 1628 1186 176 1362 7,5 266 20 

ІІ-2 35,0 
118 

23,2 
8,1 

1499 
1186 162 

1348 6,9 151 
11 

III 43,96 
Кукурудза 

на зерно 

IIІ-1 70,0 206 25,1 17,6 2728 2058 352 2410 8,5 318 13 

ІІІ-2 70,0 206 25,1 17,6 2728 2058 352 2410 8,5 318 13 

IV 45,13 Овес IV-1 35,0 127 21,7 7,6 1520 1276 152 1428 6,0 92 6 

V 45,13 
Овочі V-1 250,0 155 8,2 20,5 6970 1427 820 2247 13,2 4723 210 

Картопля V-2 300,0 371 25,0 75,0 12750 3366 3000 6366 20.2 6384 100 

VI 41,79 Пшениця озима 

VI-1 40,0 151 21,3 8,5 1955 1505 170 1675 5,6 280 17 

VI-2 40,0 151 21,3 8,5 1955 1505 170 1675 5,6 280 17 

VII 41,95 

Насінники 

однорічних і 

дворічних культур 

VII-1 2,0 155 8,2 0,2 2400 1427 6 1433 0,13 967 67 

Всього 
2899 1442 359 1802 1097 61 
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Таблиця 2 

Розрахунок економічної ефективності впровадження сівозміни у проєкті землеустрою 

Н
о

м
ер

 п
о

л
я
 у

 с
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о
зм

ін
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л
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о
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о

щ
а,
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З
ап

л
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о
в
ан

и
й

 у
р

о
ж

ай
, 

т/
га

 

Урожай за 

рахунок 

природної 

родючості, 

т/га 

Приріст за 

рахунок 

регульованих 

факторів, 

т/га 

Приріст за 

рахунок 

сівозмінного 

фактору, тонн/га 

Валовий збір 

продукції за 

рахунок 

сівозмінного 

фактору, тонн 

З
ак

у
п

ів
ел

ь
н

а 
ц

ін
а 

1
 т

о
н

н
и

, 
гр

н
 

Умовно чистий 

прибуток за рахунок 

сівозмінного 

фактору,     

тис. грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 8,72 Гречка 
І-1 32,13 1,5 1,4 0,1 0,01 0,3 100 0,9 

І-2 16,59 1,5 1,4 0,1 0,01 0,2 3100 0,6 

II 
4

5,42 

Ячмінь ярий + 

пожнивний сидерат 
ІІ-1 28,82 3,5 2,0 1,5 0,15 4,3 1850 8,0 

ІІ-2 16,60 3,5 2,5 1,0 0,10 1,7 1850 3,1 

I

II 
43,96 

Кукурудза 

 на зерно 

ІІІ-1 27,91 7,0 2,8 4,2 0,42 11,7 1550 18,1 

ІІІ-2 16,05 7,0 2,3 4,7 0,47 7,5 1550 11,6 

IV 45,13 Овес 
IV-1 45,13 3,5 3,1 0,4 0,04 1,8 2000 3,6 

V 45,13 

Овочі 
V-1 29,52 25,0 11,3 13,7 1,37 40,4 3400 137,4 

Картопля 
V-2 15,61 30,0 11,3 18,7 1,87 29,2 1700 49,6 

VI 
4

1,79 
Пшениця озима 

VІ-1 25,74 4,0 1,8 2,2 0,22 5,7 2300 13,1 

VІ-2 16,05 4,0 1,8 2,2 0,22 3,5 2300 8,1 

VII 41,95 

Насінники 

однорічних і 

дворічних культур 

VІІ-1 41,95 0,20 0,19 0,01 0,001 0,042 

По господарству 312,1 254,1 
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Оскільки в ґрунтовому покриві поля переважають середньо і сильно 

кислі ґрунти, рентабельність внесення меліоранту виявляється досить 

високою і становить 161% (таблиця 4). 

Розрахунок економічної ефективності вирощування соняшника показав, 

що при застосуванні регульованих факторів навіть протягом одного року 

можна отримати умовно чистий прибуток близько 149,9 тис. грн. (або 

близько 13000 грн./га) (таблиця 5). Загальний дохід складає 257,5 тис. грн. 

Далі для порівняння загальних прибутків від реалізації 

сільськогосподарської культури та тваринницької продукції розглянемо 

економічну ефективність виробництва молока ослиць та сиру даного молока. 

Взявши за основу ціни на молоко ослиць та сиру з молока ослиць на 

європейському ринку, маємо наступні дані: 

1 л молока ослиць коштує в середньому 100 євро/л; 

1 кг сиру, виготовленого з молока ослиць – 1200 доларів/кг. 

Тваринницький комплекс проєктується на 120 дійних ослиць. У 

хороших умовах одна ослиця дає 2 літри молока на день. 

Від продажу лише бутельованого молока загальний прибуток за рік буде 

становити: 120*2*365*100=8760000 грн. 

1 кг сиру отримують з 25 л молока ослиць. 

Від продажу сиру з молока ослиць загальний прибуток за рік буде 

становити: ((120*0*365)/25)*1200=4204800 доларів. 

Порівнявши загальні прибутки від реалізації сільськогосподарської 

культури та тваринницької продукції видно, що набагато економічно 

ефективніше займатись виробництвом тваринницької продукції, тому 

обґрунтована трансформація сільськогосподарських угідь на земельній 

ділянці території Морівської сільської ради з ріллі на пасовище, господарські 

будівлі й двори та господарські шляхи та прогони. Дане перетворення 

дозволяє будувати тваринницький комплекс та забезпечує догляд та 

обслуговування тварин. 

Висновки. У результаті досліджень проведених на прикладі діяльності 

БПП “Позитив” розроблено пропозиції щодо створення найбільш 

сприятливих організаційно-територіальних умов для ведення 

сільськогосподарського виробництва з урахуванням придатності ґрунтів 

орних земель для вирощування основних сільськогосподарських культур. 

Визначено тип і вид сівозміни з урахуванням спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва, складено схеми чергування 

сільськогосподарських культур у сівозміні, запроєктовано поля сівозміни та 

розроблено план переходу до прийнятної сівозміни. 

При чіткому виконанні всіх вимог згідно з розробленими проєктами 

землеустрою вдасться не тільки раціонально й ефективно використовувати 

землі сільськогосподарського призначення зі створенням сприятливих умов 

для підвищення продуктивності праці, мінімізації капіталовкладень, 

врегулювання питання тимчасового зупинення ерозійних процесів, а й 

значно підвищити економічні показники товаровиробників.  
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Таблиця 3 

Розрахунок економічної ефективності застосування мінеральних добрив у полі 

Н
о
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добрив в 

урожаї, % 

Приріст 

урожаю 

від 

добрив, 

ц/га 

Вартість 

приросту 

урожаю, 

грн./га 

Витрати на 

придбання і 

застосування 

добрив, грн./га 

Витрати на 
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Всього 
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I Соняшник I 22,0 101 18,9 4,2 1596 933 84 1017 4,2 579 57 

Таблиця 4 

Економічна ефективність вапнування поля 

Н
о

м
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и
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, 
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Сумарний 

приріст 

урожаю, ц/га 

Вартість приросту 

урожаю , грн./га 

Вартість 

вапнування, 

грн./га 

Витрати на 

доробку 

приросту 

урожаю, 

грн./га 

Всього 

витрат, 

грн./га 

Прибуток від 

вапнування, 

грн./га 

Рентабельність, % 

I Соняшник I 11,2 10,2 3876 1281 204 1485 2391 161 

Таблиця 5 

Розрахунок економічної ефективності вирощування сільськогосподарської культури 
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Приріст за 
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З
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Умовно чистий прибуток 

за рахунок регульованих 

факторів,  грн 

І Соняшник I 11,2 2,2 0,92 1,28 14,34 10450 149853,0 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІН В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

Анотація. Досліджено розуміння сутності поняття «зміна», що формує 

нове бачення ефективних перетворень в публічній сфері. Наголошено на 

необхідності посилення уваги до пошуку ефективних шляхів підвищення 

ймовірності успіху змін на рівні громадянського суспільства. 

Схарактеризовано схожість та різницю між приватним та державним 

секторами у напрямі задоволення соціальних потреб. Підкреслено, що 

забезпечення успішних змін і стійке підвищення ефективності в громадській 

сфері – це робота з унікальними перешкодами. Зазначено, що зазвичай при 

вирішенні проблем в управлінні вдаються до традиційних методів реагування 

на зміни, але такий підхід вже не є актуальним в публічній сфері. Управління 

змінами визнано критичною технологією, що використовується у процесі 

управлінської діяльності задля підвищення ймовірності успіху. Наголошено, 

що управління змінами має за мету – забезпечити переваги й бажані 

результати зміни. Представлено узагальнену схему процесу управління 

змінами та класичні моделі управління змінами. Вказано, що в Україні 

суспільство прагне перейти до проєктного мислення з постановкою чітких 

цілей та розробкою плану дій. Представлено взаємозв’язок понять «зміна», 

«управління змінами», «управління проєктами» та обов’язкові складові 

механізму управління змінами. Наведено методи оцінки ймовірності успіху 

змін та розроблено узагальнену схему процесу управління змінами в 

публічній сфері. Наголошено на необхідності використання технології 

управління змінами у практичному фокусі. Визначені позитивні зрушення у 

даному напрямі: погодження Національним агентством України з питань 

державної служби загальної короткострокової програми підвищення 

кваліфікації «Управління змінами», що, безперечно, можна визнати 

позитивним аспектом; наявність методичного забезпечення з управління 

змінами. 
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IMPLEMENTATION OF CHANGES IN PUBLIC GOVERNANCE 

Abstract. The understanding of the essence of the concept of "change", 

which forms a new vision of effective transformations in the public sphere, is 

investigated. Emphasis is placed on the need to pay more attention to finding 

effective ways to increase the likelihood of success of change at the level of civil 

society. The similarities and differences between the private and public sectors in 

the direction of meeting social needs are characterized. It is emphasized that 

ensuring successful change and sustainable efficiency in the public sphere is a 

work with unique obstacles. It is noted that usually in solving problems in 

management resort to traditional methods of responding to change, but this 

approach is no longer relevant in the public sphere. Change management is 

recognized as a critical technology used in the management process to increase the 

likelihood of success. It is emphasized that change management aims to provide 

the benefits and desired outcomes of change. The generalized scheme of change 

management process and classical models of change management are presented. It 

is stated that in Ukraine the society strives to move to project thinking with setting 

clear goals and developing an action plan. The relationship between the concepts 

of "change", "change management", "project management" and the mandatory 

components of the change management mechanism are presented. Methods for 

assessing the probability of success of change are presented and a generalized 

scheme of the process of change management in the public sphere is developed. 

The need to use change management technology in practical focus is emphasized. 

Positive developments in this direction have been identified: approval by the 

National Agency of Ukraine for Civil Service Affairs of the general short-term 

training program "Change Management", which, of course, can be considered a 

positive aspect; availability of methodological support for change management. 

Keywords: change management, project management, public sphere, public 

management, change, process. 
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Постановка проблеми. Як відомо публічне управління має бути 

спрямоване на реалізацію цінностей громадянського суспільства. В умовах 

сьогодення зазначене передбачає докорінну зміну формату спілкування 

держави та громадян в Україні. Водночас прийняті рішення повинні 

приносити максимальний результат при мінімально можливих втратах, тому 

вони мають бути обґрунтованими в умовах оперативності. У даному аспекті 

управління змінами можна вважати однією з найбільш прогресивних 

управлінських технологій, що продовжують швидко розвиватись. Однак, 

варто підкреслити, що сьогодні інструменти менеджменту змін не знайшли 

належного розповсюдження в управлінсько-практичній діяльності, не 

дивлячись на теоретичні напрацювання та, нажаль, залишаються доволі 

невідомим напрямом у методиці управління. Варто наголосити, що в 

публічній сфері питання менеджменту змін у більшості випадків 

досліджуються у фокусі певних адміністративних одиниць. Зазначене 

спонукає до пошуку ефективних шляхів управління змінами в умовах 

сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вчені продовжують активно 

досліджувати шляхи підвищення ефективності менеджменту змін у 

практичній сфері публічного управління. зокрема, теоретичні аспекти 

опрацьовували: І. Адізес, М. Білінська, У. Бридж, Пітер Ф. Друкер, К. Левін, 

Н. Обушна, Т. Пічугіна, Дж. Хубер, Ю. Шаров та інші. Водночас в 

управлінський теорії належного висвітлення не знайшли питання 

удосконалення процесу управління змінами у рамках національної публічної 

сфери.   

Мета статті. Визначення актуальних шляхів формування якісної 

системи управління змінами в публічній сфері. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що зміна – це перехід з 

одного якісного стану в інший якісний стан, перетворення на інше. У період 

трансформаційних змін в Україні варто враховувати не лише час, кошти та 

інші ресурси, а й сприйняття змін почуттями (нематеріальні зміни), що 

формують нове бачення ефективних перетворень. З даного приводу у 

наукових джерелах висвітлюються питання управління змінами в державних 

органах влади та майже на приділяється увага ефективним шляхам 

підвищення ймовірності успіху змін на рівні громадянського суспільства 

(інститутів громадянського суспільства).   

Сьогодні приватний сектор домігся вражаючих успіхів в продуктивності 

своєї діяльності, тому актуальним напрямом можна вважати пошук ринкових 

рішень у напрямі задоволення соціальних потреб. Високоефективні державні 

установи сьогодні дуже часто ототожнюються з добре керованими 

компаніями, оскільки вони мають спільні цілі, які добре продумані; 

відповідальність; ефективних лідерів. Водночас існують і глибокі відмінності 

в їх цілях, культурах і контекстах, що створює абсолютно різні перешкоди у 

процесі їх діяльності. Зазначимо про те, що найбільша проблема в 

забезпеченні успішних змін і значного та стійкого підвищення ефективності 
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в громадській сфері – це не стільки пошук рішень, які в більшості своїй 

прості, скільки робота з унікальними перешкодами. 

Як правило, при вирішенні проблем в управлінні вдаються до 

традиційних методів реагування на зміни, які полягають в «ручному 

управлінні», методи якого ґрунтуються на особистому досвіді і суб’єктивних 

припущеннях. Однак, такий підхід вже не є актуальним в публічній сфері.  

У даному випадку управління змінами можна вважати критичною 

технологією, що використовується у процесі управлінської діяльності задля 

підвищення ймовірності успіху. Сьогодні розповсюджене твердження згідно 

з яким зміни – це проєкт, ініціатива або рішення, що впроваджується в 

організації для покращення способів виконання робіт, вирішення проблемних 

питань або використання можливостей [1]. Водночас управління змінами має 

визначену мету – забезпечити переваги й бажані результати зміни. 

Узагальнена схема процесу управління змінами представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Формування якісної системи управління змінами в публічній 

сфері 

Джерело: розроблено авторами на основі [1] 

Тобто, у загальному вигляді управління змінами – це інструмент, який 

необхідно застосовувати незалежно від фактичних змін, які вживаються. На 

сьогодні вже сформувались класичні моделі управління змінами (рис. 2). 
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Дж. Коттер

Включає 8 кроків: 1) подолання стану задоволеності поточною ситуацією; 2) формування команди для проведення зміни; 
3) визначення бачення бажаного майбутнього і стратегії переходу; 4) інформування про проведені зміни; 5)  усунення
перешкод, що заважають проведенню змін; 6) досягнення швидких успіхів; 7) підтримка процесу змін; 8) закріплення 

проведених змін

Теорія
обмежень, 

розроблена Еліяху 
Моше Голдраттом

- базується на пошуку і управлінні ключовим обмеженням системи, яке визначає успіх і ефективність усієї системи в
цілому;

- націленість на взаємовигідні рішення дозволяє підвищувати рівень взаємодії й мотивацію персоналу;
- містить логічних інструментів, що дозволяють знайти обмеження, виявити управлінське протиріччя, що стоїть за ним, 

підготувати рішення й впроваджувати його з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін

Модель ADKAR

Методологія AIM 
(Accelerated 

Implementation
Methodology)

Модель 
управління 

змінами Бекхарда 
і Харріса

Модель переходу 
Вільяма

Бріджеса

модель Кублер-
Росса

Модель Курта 
Левіна

Включає 5 етапів: Awareness (Усвідомлення) - усвідомлення необхідності змін; Desire (Бажання) - бажання взяти участь і 
підтримати зміни; Knowledge (Знання) - що необхідно зробити для зміни; Ability (Уміння) - реалізація змін; 

Reinforcement (Закріплення) - закріплення здійснених змін, преміювання

Включає 3 фази проведення зміні: розморожування - проведення змін - заморожування. 
На першій фазі робляться спроби знизити опір змінам, на третій - інституалізація проведених змін, вироблення звички, 

щоб люди не повернулися до старих методів і способів роботи.

Містить 10 основних кроків, покладених в 3 етапи проведення змін - етап планування, етап застосування і етап 
моніторингу досягнутих результатів.

Передбачає, що успішне проведення змін можливо в тому випадку, якщо набір факторів, що підштовхують до змін 
(незадоволеність, бажання отримати щось, необхідність в отриманні бажаного) буде сильніше опору цим змінам.

Включає 4 етапи реакції на зміни: 1) негативна реакція на будь-які зміни; 2) побоювання від наслідків змін;
3) адаптація до змін; 4) прийняття змін і активна роботою в нових умовах.

Включає 3 етапи переходу: 1) закінчення, втрата і відпускання втраченого; 2) нейтральна зона; 3) новий початок.

Модель Характеристика 

Рис. 2. Характеристика основних моделей управління змінами 

Джерело: узагальнено авторами 

Деякі науковці вказують на те, що стратегії та тактики управління 

змінами є синонімами у державному управління та бізнес-секторі. Однак, 

сьогодні в Україні суспільство прагне перейти до проєктного мислення з 

постановкою чітких цілей та розробкою плану дій. Важливо враховувати і 

той факт, що стійкість до змін, як правило, зумовлена страхом перед 

невідомим. Зазвичай управління проєктами та управління змінами 

виглядають по-різному для кожної ініціативи. Обсяг управління проєктом 

залежить від складності та ступеня зміни існуючих процесів, систем, 

організаційної структури та робочих ролей. Участь в управлінні змінами 

залежить від атрибутів організації, таких як культура, система цінностей та 

історія минулих змін. Сьогодні публічним управлінцям поки що важко 

відокремити самі зміни від управління проєктом та управління змінами. На 

практиці ці компоненти тісно взаємопов’язані для забезпечення позитивного 

результату. Однак, в теоретичному плані доцільно їх розмежовувати (рис. 3). 

Поділ даних компонентів полегшує визначення і допомагає зрозуміти окремі 
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елементи більш чітко. Такий поділ також є важливий при усуненні недоліків 

в конкретному проєкті. 

Елемент 

Ціль або завдання 

Зміна 

Деяким чином поліпшити 
організацію, наприклад, 

вирішити проблеми, 
скористатись можливостями, 
узгодити роботу і стратегію 

або оптимізувати обмін 
інформацією

Управління 
проєктами

Розробити набір конкретних 
планів і дій для досягнення 

«зміни» з урахування 
обмежень за ресурсами 
(управління технічною 

стороною змін)

Управління 
змінами

Застосовувати системний підхід 
для того, щоб допомогти людям, 

на яких вплинула «зміна», 
домогтися успіху шляхом 
нарощування підтримки, 

подолання опору і розвитку 
необхідних знань й умінь для 
здійснення змін (управління 

людською стороною змін)

Рис. 3. Взаємозв’язок понять «зміна», «управління змінами», 

«управління проєктами» 

Джерело: розмежовано та побудовано авторами 

Враховуючи зазначене у загальному розумінні механізм управління 

змінами має включати певні складові (рис. 4). 

Механізм 
управління 
змінами в 

публічній сфері

Реалізація 

Інноваційний 
розвиток

Розвязання 
проблем

Досягнення 
прогресу

Виокремлення 
проблем

Лідерство 

Рис. 4. Обов’язкові складові механізму управління змінами 

Джерело: запропоновано авторами 

Загальновідомо, що для уникнення проблематичних питань у процесі 

управління змінами необхідно розробити чіткий план. У даному випадку 

доцільно використовувати вже існуючі розробки, які довели свою 

ефективність (рис. 5).  
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КнопкаОцінка імовірності успіху змін

Метод оцінки 
ймовірності

успіху змін Jacobs

Формула Глейтчера 
(описана Р. Бекхардом 

і Д. Глейтчером)

Формула, створена
Глейтчером 

(опублікована 
Бекхардом і Харрісом)

С = А * В * D

де: С – імовірність, що зміни будуть успішними;
А – незадоволеність існуючим станом; 
В – чітко сформульовані цілі змін; 
D – конкретні перші кроки для досягнення цілей. 

D x V x F> R

де: D – незадоволеність поточною ситуацією (Dissatisfaction); 
V – бачення майбутнього (Vision); 
F – перші конкретні кроки, які можуть бути зроблені для 
реалізації бачення (First steps)

C = (ABD)> X

де: C – це зміни; 
А – незадоволеність поточним станом справ; 
B – розуміння
майбутнього стану; 
D – практичні кроки для досягнення бажаного стану; 
X – вартість проведених змін

Рис. 5. Методи оцінки ймовірності успіху змін 

Джерело: узагальнено авторами 

Тож, можемо представити узагальнену схему управління змінами  в 

публічній сфері (рис. 6). У даному випадку процес управління змінами має 

спрямований характер.  
Зацікавлена 

сторона

Формування 
запиту на зміни

Адміністратор 

Реєструє запит 
на зміни

Реєстр 
запитів на 

зміни

Експерти

Аналіз відкритих 
запитів на зміни 
(зміни термінові 
чи стандартні); 

уточнення 
параметрів змін Реєстр 

результатів

Адміністратор 

Узгодження змін з 
діючими планами, 

проєктами

Команда 
реалізації змін

Внесення 
змін

Особа, що приймає 
рішення

Прийняття 
рішення про 

зміни

Звіт про результати 
впровадження змін

Рис. 6. Процес управління змінами в публічній сфері (узагальнена схема) 

Джерело: розроблено авторами  

Для підвищення ефективності процесу управління змінами у 

практичному фокусі постійно розробляється певна програмна підтримка. 

Сьогодні велика кількість компаній опрацьовує професійне програмне 

забезпечення не лише за кордоном, а й в Україні. Такі програми постійно 

удосконалюються та адаптуються під потреби замовників. Досліджуючи 

практичні аспекти щодо дій у напрямі підвищення ефективності процесу 

впровадження змін також варто зазначити й про позитивні зрушення, а саме: 
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1) Національне агентство України з питань державної служби (НАДС)

погодило загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

«Управління змінами», що, безперечно, можна визнати позитивним 

аспектом. Однак, виходячи зі змісту представленої програми, на наш погляд, 

часу для охоплення всього матеріалу замало (всього п'ятнадцять годин), що 

говорить лише про поверхневе дослідження напрямів використання даної 

технології. Тобто, бажано було б акцентувати увагу у такій програмі на 

ключових питаннях, які спрямовані на удосконалення процесу впровадження 

змін з урахуванням національних особливостей. На офіційному сайті НАДС 

також представлено перелік онлайн платформ для самоосвіти з 

безкоштовними програмами підвищення кваліфікації, які стосуються 

проблематики забезпечення ефективності впровадження змін 

(https://pdp.nacs.gov.ua/news/pidbirka-onlain-platform-dlia-samoosvity).  

2) Адміністрація міст України (АМУ) пропонує свою добірку онлайн-

курсів та вебінарів за тематикою діяльності органів місцевого 

самоврядування, що покликані удосконалити процес реалізації змін на різних 

рівнях публічного управління (https://auc.org.ua/novyna/amu-proponuye-

dobirku-onlayn-kursiv-ta-vebinariv-za-tematykoyu-diyalnosti-organiv-miscevogo). 

3) У 2017 році було представлено посібник з управління змінами для

місцевих та регіональних органів влади, що розроблений Міжнародною 

організацією розвитку Ltd. (IOD PARC) [2]. Посібник містить загальну 

інформацію про низку інструментів, скерованих на підтримку базового рівня, 

збирання даних та аналізу проєктів або місцевих ініціатив та включає вступні 

рекомендації щодо шести інструментів моніторингу та огляду. 

Висновки. Отже, управління змінами можна вважати однією з найбільш 

прогресивних управлінських технологій, що продовжують швидко 

розвиватись. Однак, сучасні наукові напрацювання у даному аспекті не 

знаходять свого повного відображення у практичному використання. 

Позитивні зрушення не носять комплексного характеру, а спостерігаються 

лише у поодиноких випадках, що не сприяє формуванню якісною системи 

управління змінами в публічній сфері. Водночас розмежування понять 

«зміна», «управління змінами», «управління проєктами» у практичній сфері, 

аналіз складових механізму управління змінами та використання методів 

оцінки ймовірності успіху змін сприятиме кращому розумінню публічними 

управлінцями самого процесу та використанню наявних можливостей 

підвищення якості системи управління змінами. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ФАХІВЦІВ ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДСНС НА БАЗІ ІНСТИТУТУ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Анотація. Одним із завдань центрального органу виконавчої влади, який 

здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, є участь 

у розслідуванні причин виникнення пожеж. Процес дослідження подій, 

пов’язаних з пожежами являє собою складності в силу самого явища пожежі, 

що несе реальну загрозу знищенню слідів про обставини й  умови його 

виникнення та особливостей розвитку. Тому з метою якісної організації і 

проведення даного процесу від учасників вимагаються спеціальні знання. На 
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сьогоднішній день, склалася певна система знань та уявлень про процеси, що 

відбуваються під час пожеж. Напрацьовано відповідний масив довідково-

інформаційних даних, які їх характеризують, але не вирішують всіх проблем 

до кінця. В Україні у переважній кількості пожеж питаннями встановлення 

причин їх виникнення займається інспекторський склад органів та 

підрозділів державного нагляду (контролю) та дослідно-випробувальні 

лабораторії територіальних органів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. Для установлення причин виникнення пожеж, а 

також обставин та умов, що сприяли їх виникненню від спеціаліста 

вимагаються володіння спеціальними (компетентностями) знаннями. Набуття 

особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у 

межах професійної діяльності або галузі знань здійснюється шляхом 

підвищення кваліфікації або стажування. Заклади освіти, що провадять 

освітню діяльність з підвищення кваліфікації працівників, обов’язковість якої 

передбачена законом, мають мати ліцензію на відповідну діяльність та/або 

акредитувати відповідні освітні програми. З метою унормування процесу 

підвищення рівня знань у фахівців дослідно–випробувальних лабораторій 

територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

за напрямком дослідження пожеж Інститутом було розроблено та погоджено 

із Державної служби України з надзвичайних ситуацій навчальну програму з 

обсягом 4 кредити ЄКТС.  

Ключові слова. підвищення кваліфікації, дослідно-випробувальна 

лабораторія, дослідження пожеж. 
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INTRODUCTION OF TRAINING SPECIALISTS DOSLIDNO-TESTING 

LABORATORIES TERRITORIAL AUTHORITY STATE EMERGENCY 

SERVICE OF UKRAINE INSTYTUTTU BASED PUBLIC 

ADMINISTRATION AND RESEARCH CIVIL PROTECTION 

Abstract. One of the tasks of the central executive body, which carries out 

state supervision in the field of fire safety, is to participate in the investigation of 

the causes of fires. The process of investigating fire events is complex due to the 

phenomenon of fire itself, which poses a real threat to the destruction of traces of 

the circumstances and conditions of its occurrence and features of development. 

Therefore, in order to qualitatively organize and conduct this process, participants 

are required to have special knowledge. To date, there is a certain system of 

knowledge and ideas about the processes that occur during fires. An appropriate 

array of reference and information data has been developed, which characterize 

them, but do not solve all the problems to the end. In Ukraine, in the vast majority 

of fires, the inspection staff of bodies and subdivisions of state supervision 

(control) and research and testing laboratories of territorial bodies of the State 

Emergency Service of Ukraine deal with the issues of establishing the causes of 

their occurrence. To establish the causes of fires, as well as the circumstances and 

conditions that contributed to their occurrence, the specialist is required to have 

special (competencies) knowledge. Acquisition of new and / or improvement of 

previously acquired competencies within a professional activity or field of 

knowledge is carried out by means of professional development or internship. 

Educational institutions that provide educational activities for the training of 

employees, the obligation of which is required by law, must have a license for the 

relevant activities and / or accredit the relevant educational programs. In order to 

normalize the process of increasing the level of knowledge of specialists of 

research and testing laboratories of territorial bodies of the State Emergency 

Service of Ukraine in the field of fire research, the Institute has developed and 

approved with the State Emergency Service of Ukraine a curriculum of 4 ECTS 

credits. 

Keywords. advanced training, research and testing laboratory, fire research. 

Постановка проблеми. Відповідно до [1, 2], одним із завдань 

центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у 

сфері техногенної та пожежної безпеки, є участь у розслідуванні причин 

виникнення пожеж. 

mailto:d.sereda@idundcz.dsns.gov.ua


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 6(12) 2021 

79 

В Україні у переважній кількості пожеж питаннями встановлення причин 

їх виникнення займається інспекторський склад органів та підрозділів 

державного нагляду (контролю) та дослідно-випробувальні лабораторії (далі-

ДВЛ) територіальних органів ДСНС. 

На даний час наказом Міністерства освіти і науки № 1169 від 29 жовтня 

2018 року [3] встановлено стандарт вищої освіти України за спеціальністю 

«Пожежна безпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, на меті 

якого є підготовка фахівців, які мають оволодіти компетентностями, 

потрібними для запобігання виникненню пожеж, обмеження їх розвитку, 

убезпечення людей, захисту матеріальних цінностей, довкілля від впливу 

небезпечних чинників пожежі, а також створення умов для пожежогасіння.  

Разом з тим, питання дослідження пожеж, застосування фізико-хімічних 

методів для встановлення причин виникнення пожеж, методів проведення 

випробувань речовин і матеріалів із визначення показників пожежної 

небезпеки не в повній мірі охоплені освітніми програмами за державним 

замовленням закладами вищої освіти системи цивільного захисту. 

В усьому світі пожежі наносять великих матеріальних та моральних 

втрат суспільству. В Україні впродовж останніх десяти років пожежно-

рятувальні підрозділи щороку, в середньому здійснювали понад 110 тисяч 

виїздів на ліквідацію небезпечних подій, з яких 62 % – це виїзди на події, 

пов’язані з пожежами, 22 % – на аварії та технічну допомогу, 16 % – виїзди 

на хибні виклики. Тож, в середньому за рік на ліквідацію пожеж 

здійснюється понад 69 тис. виїздів, виникнення яких переважно пов’язано з 

діяльністю людей, а отже відповідним органам належить встановити 

причини, винних, а також дати правову оцінку їх дій згідно з чинним 

законодавством [4]. 

З метою підвищення рівня знань у фахівців дослідно–випробувальних 

лабораторій територіальних органів ДСНС за напрямком дослідження пожеж 

Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту, у жовтні 

2014 року було розпочато системну роботу, направлену на підвищення їх 

методичного рівня шляхом організації стажування співробітників ДВЛ із 

залученням експертів-пожежотехніків Експертної служби МВС України та 

судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових 

експертиз Міністерства юстиції України. Особи, які проходили стажування, 

отримували відомчий сертифікат про проходження стажування, що був 

невстановленого зразка. 

Після реорганізації Українського науково-дослідного інституту 

цивільного захисту та Інституту державного управління у сфері цивільного 

захисту шляхом приєднання до утвореного [5] Інституту державного 

управління та наукових досліджень з цивільного захисту (далі – Інститут) 

питання підвищення фахових знань у спеціалістів ДВЛ перейшло в інше 

правове поле. З метою унормування даного процесу Інститутом було 

розроблено та погоджено із ДСНС навчальну програму з підвищення 

кваліфікації фахівців ДВЛ. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією із ключових 

тенденцій сучасної державної політики України є орієнтація на активне 

входження до європейської та світової спільноти. Використання 

європейського досвіду у сфері освіти на шляху входження України в Європу 

є одним із пріоритетів розвитку вищої освіти України. Відповідно до вимог 

Болонського процесу Україна зобов’язалась узгодити освітню політику щодо 

створення Європейського регіону вищої освіти. В сучасній Україні 

дослідженню проблемних питань забезпечення якісного навчання в системі 

післядипломної освіти, присвячено низку наукових праць. 

Над питанням поліпшення викладення навчального матеріалу працює 

автор [6], який в одній із своїх праць вважає, що візуалізація навчальної 

інформації є своєрідним інструментом технології інтерактивного навчання. 

Виклад лекційного матеріалу в поєднанні з візуальною підтримкою дозволяє 

використовувати переваги інтерактивного підходу: розширення світогляду у 

взаємодії під час лекції (лекція викликає інтерес, актуалізує попередні 

знання, формує компетенції), залучення слухачів до виконання різнорівневих 

завдань і, що найголовніше – інформація стає зрозумілішою для усієї 

аудиторії. 

В роботі [7] авторами було обґрунтовано, використання методики кейс-

стаді у навчанні (слухачів). Дана методика дозволяє не лише поліпшити 

розуміння управлінської теорії, активізувати пізнавальний інтерес до курсів, 

що вивчаються, але і сприяє розвитку дослідницьких, комунікативних та 

творчих навичок прийняття рішень. 

Концептуальними положеннями освіти дорослих, визначеними Л.Б. 

Лук’яновою [8], встановлено, що освіта дорослих – пролонгований процес і 

результат розвитку людини (особистості, громадянина, індивідуальності, 

фахівця), що відбувається упродовж усього життя, завдяки якому дорослі 

розвивають свої здібності або підвищують професійну кваліфікацію. Освіта 

дорослих, як важлива складова неперервної освіти, покликана сприяти 

науковому, соціальному й економічному розвитку, демократії, екологічно 

сталому розвитку суспільства, в якому на зміну жорстким конфліктам 

прийдуть діалог і культура світу, засновані на справедливості. Дані вікової 

психології [9] засвідчують різний рівень прояву інтелектуальних функцій 

людини залежно від віку. Так інтенсивність старіння інтелектуальних 

функцій людини залежить від двох чинників: внутрішнім – є обдарованість 

особистості, зовнішнім – освіта. Саме освіта гальмує процеси 

інтелектуального старіння. Тому підготовка, перепідготовка, підвищення 

кваліфікації працівників, створення на виробництві системи безперервної 

освіти кадрів є важливою умовою професійного та інтелектуального 

розвитку людини. 

Автор [10] вважає, що стажування є продуктивною формою освіти 

дорослих, яка, спираючись на індивідуальний підхід, оперативно і достатньо 

повно забезпечує індивідуальні потреби громадян у здобутті певних знань, 

виробленні навичок і умінь, особистісному і професійному зростанні. Попри 

те, стажування сприяє самореалізації особистості педагога, навчає його, дає 
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можливість набути цінного для професії передового досвіду, сприяє розвитку 

зв’язків між навчальними закладами. 

В [11], визначено, що набуття особою нових та/або вдосконалення 

раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі 

знань здійснюється шляхом підвищення кваліфікації. Заклади освіти, що 

провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації працівників, 

обов’язковість якої передбачена законом, мають мати ліцензію на відповідну 

діяльність та/або акредитувати відповідні освітні програми. 

Автори в роботі [12] стверджують, що використання активних та 

інтерактивних методів навчання в навчальному процесі сприяє взаємодії, 

діалогу, в ході якого слухачі навчаються критично мислити, вирішувати 

складні проблеми на основі аналізу обставин і використанні відповідної 

інформації, враховувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, 

брати участь у дискусіях, спілкуватись з іншими фахівцями. 

Мета статті. Запровадження курсів підвищення кваліфікації для 

фахівців дослідно-випробувальних лабораторій територіальних органів 

ДСНС, шляхом удосконалення загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей, оновлення та розвинення умінь і знань з питань організації 

та проведення робіт по дослідженню пожеж. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження подій, пов’язаних з 

пожежами являє собою складності в силу самого явища пожежі, що несе 

реальну загрозу знищенню слідів про обставини й умови його виникнення та 

особливостей розвитку. 

На сьогоднішній день склалася певна система знань та уявлень про 

процеси, що відбуваються під час пожеж. Напрацьовано відповідний масив 

довідково-інформаційних даних, які їх характеризують, але не вирішують 

всіх проблем до кінця. Процес дослідження пожежі вимагає від кваліфікації 

спеціаліста застосування всього комплексу спеціальних знань. Але в силу 

різних причин, пошук і використання необхідних даних ускладнені, в тому 

числі й із-за розрізненості джерел довідково-методичної інформації. Також, 

існує потреба у застосуванні уніфікованої приборно-технічної бази, заснованої на 

єдиних принципах та методиках роботи. Ця база повинна бути призначена для 

забезпечення фіксації місця пожежі, вилучення речових доказів, а також їх 

дослідження всіма органами, задіяними на всіх стадіях розслідування пожежі. 

Складні пожежі у сучасних умовах потребують пошуку шляхів 

подальшого удосконалення організації стилю і методів управлінської 

діяльності органів державного управління у сфері пожежної безпеки із 

застосуванням інформаційних технологій [13]. 

За результатами аналізу інформації, що надійшла від територіальних 

органів ДСНС України, упродовж 2020 року кількість пожеж, досліджених 

ДВЛ, коливалася в межах від 1,4 % до 2,9 % від загальної кількості пожеж в 

областях і місті Києві. Динаміку абсолютної кількості пожеж, досліджених 

ДВЛ,  та   відсотка  досліджених   пожеж  від  загальної   кількості  пожеж  в  

областях і місті Києві за останні п’ятнадцять років наведено на рисунку 1.  
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Рис. 1. Динаміка кількості пожеж, досліджених ДВЛ* 

*Примітки: 1) кількість досліджених ДВЛ пожеж у 2014 році

наведено з урахуванням даних ДВЛ Донецької та Луганської областей за 6 

місяців 2014 року; 

2) кількість досліджених ДВЛ пожеж у 2015-2019 роках наведено без

урахування даних ДВЛ Донецької та Луганської областей; 

3) кількість досліджених ДВЛ пожеж у 2020 році наведено без

урахування даних ДВЛ Донецької області. 

На теперішній час у територіальних органах ДСНС фактично 

функціонує 24-и дослідно-випробувальні лабораторії, за винятком Донецької 

області, а фактична чисельність працівників станом на 01.01.2021 складає 

123 особи.  

Державна політика у сфері цивільного захисту та освіти вимагають 

проведення підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців з питань 

дослідження пожеж у перший рік призначення на посаду і в подальшому 

щонайменше один раз на п’ять років [14, 15] 

Підвищення кваліфікації - це набуття особою нових та/або вдосконалення 

раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі 

знань, що здійснюється закладами освіти, що провадять освітню діяльність з 

підвищення кваліфікації працівників, обов’язковість якої передбачена законом та 

мають ліцензію на відповідну діяльність та/або акредитовані відповідні освітні 

програми.  

Основними напрямами підвищення кваліфікації на сьогодні можуть 

бути: розвиток спеціальних (фахових) компетентностей; формування у 

здобувачів освіти спільних для ключових вмінь; психолого-фізіологічні 

особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки; створення 

безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) 

інклюзивного навчання; використання інформаційно-комунікативних та 
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цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, 

інформаційну та кібернетичну безпеку; мовленнєва, цифрова, комунікаційна, 

інклюзивна, емоційно-етична компетентність; розвиток управлінської 

компетентності. 

Реалізацію напрямів освітньої діяльності у сфері цивільного захисту 

забезпечує галузева система освіти, до складу якої входять заклади вищої 

освіти та навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності (рис. 2) 

Рис. 2.  Галузева система освіти у сфері цивільного захисту 

Провівши аналіз інформації, наведеної у план-графіках підвищення 

кваліфікації осіб середнього та старшого начальницького складу служби 

цивільного захисту у 2017-2020 роках, затверджених наказами ДСНС [16-19] 

стало відомо, що за останні 4 роки лише 14 фахівців із категорії фахівців 

ДВЛ підвищували кваліфікацію у навчальних закладах вищої освіти системи 

цивільного захисту (див. табл.1). 

Враховуючи вище викладене, наказом ДСНС України [20] на Інститут 

державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту 

покладено завдання щодо організації та проведення на своїй базі підвищення 

кваліфікації фахівців ДВЛ за 120 годинною навчальною програмою. 

Підготовка фахівців для підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

25 навчально-методичних центрів 

25 навчальних пунктів 

Функціональне навчання 

Державна служба України 

з надзвичайних ситуацій 

Національний університет 

цивільного захисту  

(м. Харків) 

Львівський державний 

університет безпеки 

життєдіяльності  

(м. Львів) 

Черкаський 

інституту пожежної 

безпеки  

(м. Черкаси) 

Інститут державного управління 

та наукових досліджень з 

цивільного захисту 

(м. Київ) 

Вище професійне училище 

(м. Вінниця) 

Ліцей цивільного захисту  

(м. Вінниця) 

Навчальний пункт 

територіального органу 

ДСНС 

Міжрегіональний центр ШР 

ДСНС 

(м. Ромни) 

Навчально-методичні центри ЦЗ та 

БЖД 

Навчальний центр ОРС ЦЗ  

(м. Мерефа) 
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Таблиця 1 

Зведена інформація про проходження підвищення кваліфікації та 

спеціалізації фахівцями дослідно-випробувальних лабораторій 

територіальних органів ДСНС України у закладах вищої освіти системи 

цивільного захисту 

Назва закладу освіти системи цивільного захисту 2017 2018 2019 2020 

Національний університет цивільного захисту України 

(м. Харків) (кількість осіб) 

1 2 1 9 

Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності (кількість осіб) 

- 3 2 4 

Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України (кількість осіб) 

- 1 - 1 

Інститут державного управління та наукових досліджень 

з цивільного захисту (м. Київ) (кількість осіб) 

- - - - 

Всього: 1 6 3 14 

Інститутом державного управління та наукових досліджень з цивільного 

захисту з метою організації освітнього процесу було розроблено відповідну 

навчальну програму, якою передбачено вдосконалення загальних та 

спеціальних компетентностей фахівців дослідно-випробувальних 

лабораторій, оновлення та розвинення умінь і знань із питань організації та 

проведення робіт по дослідженню пожеж, проведенню випробувань речовин 

і матеріалів, а також інших виробів на пожежну небезпеку, сприяння їхньому 

професійному та особистісному розвитку в умовах соціальних 

трансформацій шляхом реалізації наступних завдань: 

- організація діяльності дослідно-випробувальних лабораторій;

- дослідження пожеж;

- сучасні фізико-хімічні методи дослідження пожеж;

- методи проведення випробувань речовин і матеріалів на пожежну

небезпеку; 

- метрологічне забезпечення проведення випробувальних робіт;

- вітчизняні наукові розробки в галузі пожежної безпеки.

Навчальною програмою для фахівців ДВЛ також передбачено

опанування компетенцій визначених в [21], а саме: 

- здатність інтегрувати знання з пожежної та техногенної безпеки в

цілісну систему забезпечення пожежної безпеки; 

- здатність організовувати власну професійну діяльність на основі вимог

нормативно-правових документів, у сфері пожежної безпеки. 

- здатність планувати, організовувати та контролювати власну

професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- здатність аналізувати фізичні закономірності формування та ознаки

осередку пожежі, особливості виникнення, розвитку та встановлення причин 

пожеж, що є характерними для різних видів об’єктів; 
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- здатність проводити дії зі встановлення причини пожежі в періоді її

гасіння та після ліквідації; 

- здатність проводити роботи на випробувальному обладнанні по

визначенню показників пожежної безпеки речовин і матеріалів. 

Практика організації курсів підвищення кваліфікації фахівців ДВЛ з 

питань дослідження пожеж показує, що в процесі навчання 

використовуються різноманітні форми навчальних занять. Освоєння 

відповідного змісту здійснюється у формі лекцій, практичних занять, виїзних 

занять на пожежно-випробувальний полігон Інституту, круглих столів з 

обміну досвідом, проведення групових і індивідуальних консультацій. Як 

форму оцінювання знань запроваджено проходження слухачами вихідного 

комплексного тестування.  

Ефективність засвоєння слухачами навчального матеріалу під час 

контролю знань, отриманих в ході підвищення кваліфікації є необхідним 

елементом зворотного зв’язку в навчальному процесі та має на меті оцінку 

його результатів і здатності застосовувати отримані знання при виконанні 

посадових обов’язків. Згідно з навчальною програмою підсумковий контроль 

здійснюється шляхом проходження слухачами комплексного вихідного 

тестування. 

Варто зазначити, що при розробці змісту Навчальної програми 

підвищення кваліфікації з питань дослідження пожеж фахівців ДВЛ було 

застосовано практико-орієнтований підхід, в результаті чого до 60 відсотків 

аудиторного навантаження складають практичні заняття з відпрацюванням 

методики дослідження пожеж із застосуванням фізико-хімічних методів. 

Висновки. Маємо нормативно унормоване підвищення кваліфікації, що 

відповідає законодавству у сфері освіти, що поєднує освітню і наукову 

складову. 

Як форму оцінювання знань запроваджено вихідне комплексне 

тестування, що в подальшому потребує розроблення методики оцінювання 

якості тестових завдань. 

Ефективна організація та проведення підвищення кваліфікації фахівців 

ДВЛ з питань дослідження пожеж забезпечить належний рівень їх 

професійної компетентності та посилить мотивацію працівників до 

особистісного та професійного саморозвитку. 

З метою удосконалення методичних підходів до проведення підвищення 

кваліфікації фахівців ДСНС потребує розроблення методологія щодо 

створення інформаційно-освітнього середовища організації навчання з 

питань дослідження пожеж із застосуванням інтерактивних технологій (за 

допомогою технологій інтерактивного навчання). 

Література: 

1. Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI (Відомості

Верховної Ради України (ВВР), 2013 р., № 34-35, ст. 458). 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 6(12) 2021 

86 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052 «Про

затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій» 

(Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст. 3514). 

3. Наказом Міністерства освіти і науки № 1169 від 29 жовтня 2018 року «Про

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 261 «пожежна безпека» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти». 

4. Климась Р.В. Оцінювання нанесення шкоди застосуванням водних вогнегасних

речовин під час гасіння пожеж на основі даних статистики пожеж. Теорія і практика 

гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: Матеріали ХІ Міжнародної науково-

практичної конференції. Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. 

С. 33-35 

5. Постанова Кабінет Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 49 «Про утворення

Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту». 

6. Ткаченко Ю.М., Скетчноутінг у процесі підвищення кваліфікації у сфері

цивільного захисту. - Вісник Науково-методичного центру навчальних закладів сфери 

цивільного захисту № 30. ─ Х.: НУЦЗУ, 2019. С 59-62. 

7. Волянський П.Б., Євсюков О.П., Терент’єва А.В., Використання методу кейс-стаді

при підвищенні кваліфікації державних службовців у сфері цивільного захисту - Вісник 

Науково-методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту № 27. ─ Х.: 

НУЦЗУ, 2017. С 24-30. 

8. Лук’янова Л.Б. Концептуальні положення освіти дорослих [Електронний ресурс] /

Лук’янова Л.Б. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Pedagogica/ 

43099.doc.htm. 

9. Обозов Н.Н. Психология работы с людьми: Советы руководителю / Обозов Н.Н.,

Щекин Г.В. К.: Политиздат Украины, 1990. 205 с. 

10. Мирончук Н.М. Стажування як форма підвищення кваліфікації педагогічних і

науково-педагогічних працівників / Андрагогічний вісник. 2013. №4. С. 64-69. 

11. Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту»  (Відомості

Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004). 

12. Бабійчук І.В., Михайлов В.М., Павлов С.С. Удосконалення процесу підготовки

педагогічних працівників сфери цивільного захисту шляхом впровадження інноваційних 

освітніх технологій / І.В. Бабійчук, В.М. Михайлов, С.С. Павлов // Науковий збірник 

ІДУЦЗ. 2017. Вип. № 5. С. 12-16. 

13. Андрієнко М.В. Сфера пожежної безпеки в Україні: проблемні питання

державного управління. [монографія] / М.В. Андрієнко. Черкаси – 2015, 288 с. 

14. Закон України від 12 січня 2012 р. № 4312-VI «Про професійний розвиток

працівників» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012 р., № 39, ст. 462). 

15. Наказ Держтехногенбезпеки України від 21 рудня 2012 р. № 273 «Про

затвердження Настанови з організації роботи дослідно-випробувальної лабораторії 

територіального органу Держтехногенбезпеки України». 

16. Наказ ДСНС від 29.12.2016 № 689 «Про організацію навчання в системі

післядипломної освіти ДСНС у 2017 році». 

17. Наказ ДСНС від 19.12.2017 № 683 «Про організацію навчання в системі

післядипломної освіти ДСНС у 2018 році». 

18. Наказ ДСНС від 14.12.2018 № 736 «Про організацію навчання в системі

післядипломної освіти ДСНС у 2019 році». 

19. Наказ ДСНС від 13.12.2019 № 713 «Про організацію навчання в системі

післядипломної освіти ДСНС у 2020 році». 

20. Наказ ДСНС від 23.12.2020 № 682 «Про організацію навчання в системі

післядипломної освіти ДСНС у 2021 році». 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 6(12) 2021 

87 

21. Середа Д.В., Климась Р.В., Маладика Л.В. Методологічні аспекти оцінювання

професійної компетентності фахівців дослідно-випробувальних лабораторій 

територіальних органів ДСНС України / Д.В. Середа, Р.В. Климась, Л.В. Маладика // 

Науковий вісник: Державне управління. 2020. Вип. (3). С. 176-184. 

References: 

1. Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy : vid 02 zhovtnia 2012 r., № 5403-VI [Code of

Civil Protection of Ukraine from October 2 2012, № 5403-VI]. (2013). Vidomosti Verkhovnoi 

Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 34-35. Art. 458 [in Ukrainian]. 

2. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu

sluzhbu Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii» : vid 16 hrudnia 2015 r., № 1052 [Resolution of 

the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Regulations on the Civil Service of 

Ukraine for Emergencies” from December 16, 2015 № 1052]. (2015). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy 

– Official Bulletin of Ukraine, 102. Art. 3514 [in Ukrainian].

3. Nakazom Ministerstva osvity i nauky «Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za

spetsialnistiu 261 «pozhezhna bezpeka» dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity» : vid 

29 zhovtnia 2018 roku, № 1169 [Order of the Ministry of Education and Science "On approval of the 

standard of higher education in the specialty 261" fire safety "for the first (bachelor's) level of higher 

education" from October 29, 2018 № 1169]. (2018). mon.gov.ua. Retrieved from 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-261-pozhezhna- 

bezpeka-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti [in Ukrainian]. 

4. Klymas, R.V. (2020). Otsiniuvannia nanesennia shkody zastosuvanniam vodnykh

vohnehasnykh rechovyn pid chas hasinnia pozhezh na osnovi danykh statystyky pozhezh 

[Assessment of damage caused by the use of aqueous extinguishing agents during firefighting on 

the basis of fire statistics]. Teoriia i praktyka hasinnia pozhezh ta likvidatsii nadzvychainykh 

sytuatsii – Theory and practice of firefighting and emergency response : Proceedings of the XI 

International Scientific and Practical Conference. (pp. 33-35). Cherkasy: ChIPB im. Heroiv 

Chornobylia NUTsZ Ukrainy [in Ukrainian]. 

5. Postanova Kabinet Ministriv Ukrainy «Pro utvorennia Instytutu derzhavnoho

upravlinnia ta naukovykh doslidzhen z tsyvilnoho zakhystu» : vid 5 liutoho 2020 r. № 49 

[Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the establishment of the Institute of 

Public Administration and Research in Civil Defense" from February 5, 2020 № 49]. 

zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/49-2020-

%D0%BF#Text [in Ukrainian]. 

6. Tkachenko, Yu.M. (2019). Sketchnoutinh u protsesi pidvyshchennia kvalifikatsii u sferi

tsyvilnoho zakhystu [Sketchouting in the process of professional development in the field of civil 

defense]. Visnyk Naukovo-metodychnoho tsentru navchalnykh zakladiv sfery tsyvilnoho zakhystu 

– Bulletin of the Scientific and Methodological Center for Educational Institutions in the Field of

Civil Defense, 30, 59-62 [in Ukrainian].

7. Volianskyi, P.B., Yevsiukov, O.P., Terentieva, A.V. (2017). Vykorystannia metodu

keis-stadi pry pidvyshchenni kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtsiv u sferi tsyvilnoho zakhystu 

[The use of the case-study method in improving the skills of civil servants in the field of civil 

defense]. Visnyk Naukovo-metodychnoho tsentru navchalnykh zakladiv sfery tsyvilnoho zakhystu 

– Bulletin of the Scientific and Methodological Center for Educational Institutions in the field of

civil defense, 27, 24-30 [in Ukrainian].

8. Lukianova, L.B. (n.d.). Kontseptualni polozhennia osvity doroslykh [Conceptual

provisions of adult education]. www.rusnauka.com. Retrieved from http://www.rusnauka.com/ 

7_NND_2009/Pedagogica/43099.doc.htm [in Ukrainian]. 

9. Obozov, N.N., Shchekyn H.V. (1990). Psikhologia raboty s liudmi: Sovety rukovoditeliu

[Psychology of work with people: Tips to the head]. Kyiv: Politizdat Ukrainy [in Russian]. 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 6(12) 2021 

88 

10. Myronchuk, N.M. (2013). Stazhuvannia yak forma pidvyshchennia kvalifikatsii

pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv [Internship as a form of professional 

development of pedagogical and scientific-pedagogical workers]. Andrahohichnyi visnyk – 

Andragogic Herald, 4, 64-69 [in Ukrainian]. 

11. Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» : vid 1 lypnia 2014 roku № 1556-VII [Law of

Ukraine “On Higher Education” from July 1, 2014 № 1556-VII]. (2014). Vidomosti Verkhovnoi 

Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 37-38. Art. 2004 [in Ukrainian]. 

12. Babiichuk, I.V., Mykhailov, V.M., Pavlov, S.S. (2017). Udoskonalennia protsesu

pidhotovky pedahohichnykh pratsivnykiv sfery tsyvilnoho zakhystu shliakhom vprovadzhennia 

innovatsiinykh osvitnikh tekhnolohii [Improving the process of training pedagogical workers in 

the field of civil protection by implementing innovative educational technologies]. Naukovyi 

zbirnyk IDUTsZ – Collected scientific papers of the Institute of Public Administration in the 

Sphere of Civil Protection, 5, 12-16 [in Ukrainian]. 

13. Andriienko, M.V. (2015). Sfera pozhezhnoi bezpeky v Ukraini: problemni pytannia

derzhavnoho upravlinnia [The sphere of fire safety in Ukraine: problematic issues of public 

administration]. Cherkasy [in Ukrainian]. 

14. Zakon Ukrainy «Pro profesiinyi rozvytok pratsivnykiv» : vid 12 sichnia 2012 r.

№ 4312-VI [Law of Ukraine “On Professional Development of Employees” from January 12, 

2012 № 4312-VI]. (2012). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of 

Ukraine, 39. Art. 462 [in Ukrainian]. 

15. Nakaz Derzhtekhnohenbezpeky Ukrainy «Pro zatverdzhennia Nastanovy z

orhanizatsii roboty doslidno-vyprobuvalnoi laboratorii terytorialnoho orhanu 

Derzhtekhnohenbezpeky Ukrainy» : vid 21 rudnia 2012 r. № 273 [Order of the State 

Technological Security of Ukraine "On approval of the Guidelines for the organization of the 

research and testing laboratory of the territorial body of the State Technogenic Security of 

Ukraine" from September 21, 2012 № 273]. ips.ligazakon.net. Retrieved from 

https://ips.ligazakon.net/document/FIN92352 [in Ukrainian]. 

16. Nakaz DSNS «Pro orhanizatsiiu navchannia v systemi pisliadyplomnoi osvity

DSNS u 2017 rotsi» : vid 23.12.2016 № 689 [Order of the SES "On the organization of 

education in the system of postgraduate education of the SES in 2017" from 29.12.2016, № 

689]. www.dsns.gov.ua. Retrieved from https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/56143.html [in 

Ukrainian]. 

17. Nakaz DSNS «Pro orhanizatsiiu navchannia v systemi pisliadyplomnoi osvity

DSNS u 2018 rotsi» : vid 19.12.2017 № 683 [Order of the SES "On the organization of 

education in the system of postgraduate education of the SES in 2018" from 19.12.2017, № 

683]. www.dsns.gov.ua. Retrieved from https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/71717.html [in 

Ukrainian]. 

18. Nakaz DSNS vid 14.12.2018 № 736 «Pro orhanizatsiiu navchannia v systemi

pisliadyplomnoi osvity DSNS u 2019 rotsi» [Order of the SES "On the organization of 

education in the system of postgraduate education of the SES in 2019" from 14.12.2018, № 

736]. www.dsns.gov.ua. Retrieved from https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/86915.html [in 

Ukrainian]. 

19. Nakaz DSNS «Pro orhanizatsiiu navchannia v systemi pisliadyplomnoi osvity

DSNS u 2020 rotsi» : vid 13.12.2019, № 713 [Order of the SES "On the organization of 

education in the system of postgraduate education of the SES in 2020" dated 13.12.2019 № 

713]. www.dsns.gov.ua. Retrieved from https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/102344.html [in 

Ukrainian]. 

20. Nakaz DSNS «Pro orhanizatsiiu navchannia v systemi pisliadyplomnoi osvity

DSNS u 2021 rotsi» : vid 23.12.2020 № 682 [Order of the SES "On the organization of 

education in the system of postgraduate education of the SES in 2021" from 23.12.2020, № 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 6(12) 2021 

89 

682]. www.dsns.gov.ua. Retrieved from https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/118638.html [in 

Ukrainian]. 

21. Sereda, D.V., Klymas, R.V., Maladyka, L.V. (2020). Metodolohichni aspekty

otsiniuvannia profesiinoi kompetentnosti fakhivtsiv doslidno-vyprobuvalnykh laboratorii 

terytorialnykh orhaniv DSNS Ukrainy [Methodological aspects of assessment of professional 

competence of specialists of research and testing laboratories of territorial bodies of the SES of 

Ukraine]. Naukovyi visnyk: Derzhavne upravlinnia – Scientific Bulletin: Public Administration, 

3, 176-184 [in Ukrainian]. 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 6(12) 2021 

90 

УДК 004:316.4:159.9 

https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-6(12)-90-104

Панченко Олег Анатолійович доктор медичних наук, доктор з 

державного управління,  професор, президент ГО «Всеукраїнська професійна 

психіатрична ліга», Заслужений лікар України, головний науковий 

співробітник, директор ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-

діагностичний центр МОЗ України», вул. Ол. Невського, 14, 

м. Костянтинівка, 85110, тел.: (050) 900-00-07, е-mail: oap@ukr.net,  

https://orcid.org/0000-0001-9673-6685 

Антонов Віктор Григорович начальник адміністративно-

інформаційного відділу, молодший науковий співробітник ДЗ «Науково-

практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», 

вул. Ол. Невського, 14, м. Костянтинівка, 85110, тел.: (099) 057-40-03, е-mail: 

avg2001@ukr.net, https://orcid.org/0000-0003-0146-9786 

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ В СУЧАСНИХ СОЦІО-КУЛЬТУРНИХ УМОВАХ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ 

Анотація. У статті досліджуються тенденції поширення дезінформації 

та концепції щодо протидії і запобіганню дезінформації в сучасних соціо-

культурних умовах інформаційної екосистеми. Остання  має на увазі 

методологію досліджень інформаційного середовища як цілої (системної) 

частини навколишнього середовища. В інформаційній екосистемі інформація 

все більшою мірою передається через цифрові пристрої і соціальні мережі. 

Дезінформація (брехлива інформація, яка навмисно створюється або 

поширюється з явною метою завдати шкоди), що перманентно розширюється 

і приймає все більш загрозливі форми,  є однією з головних проблем 

інформаційної екосистеми. 

Дезінформація досліджена у трьох аспектах інформаційного контенту: 

види; мотивації створення; способи поширення. Виявлено сім різних видів 

проблемного контенту (сатира або пародія; той, що вводить в оману; 

самозванець; сфабрикований; хибне з’єднання; фальшивий; маніпулятивний), 

три мотивації (політична, фінансова, соціально-психологічна). Щодо 

способів поширення акцентовано, що  ієрархічні інформаційні структури все 

більш витісняються мережевими, а ті що ще залишаються – 

трансформуються до більшого наповнення емоційним контентом. 

Розглянуте поняття Truth Decay (розпад правди), де виділено чотири 

характерні ознаки: посилення розбіжностей відносно фактів і даних; 

стирання межі між думкою і фактом; збільшення відносного обсягу думок в 

порівнянні з фактами; зниження довіри до інституцій, які раніше вважалися 

авторитетними джерелами фактичної інформації. 

https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-6(12)-92-106
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В плані протидії дезінформації наголошено про актуальність 

організаційних, політико-правових та технічних заходів. Розглянуто досвід 

зарубіжжя та заходи, що потрібно здійснити державі. Увагу акцентовано 

насамперед на  наступному: 

– здійснення системних заходів, спрямованих на посилення

можливостей державних інституцій для забезпечення інформаційної безпеки, 

виявлення і протидії дезінформації; 

– вдосконалення системи правового та наукового забезпечення

інформаційної безпеки, виявлення і протидії дезінформації; 

– покращення взаємодії держави та інституцій громадянського

суспільства щодо протидії дезінформації та деструктивним інформаційним 

явищам; 

– інформаційно-просвітницькі заходи з питань підвищення медіа-

грамотності суспільства. 

 Ключові слова: інформаційна екосистема, інформаційна безпека, 

дезінформація, проблемний контент, емоційний контент, розпад правди, 

постправда. 
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DISINFORMATION IN MODERN SOCIO-CULTURAL CONDITIONS OF 

THE INFORMATION ECOSYSTEM 

Abstract. The trends of disinformation and the concept of both counteracting 

and preventing misinformation in the modern socio-cultural conditions of the 

information ecosystem are investigated herein. The information ecosystem implies 

the methodology of the study of the information environment as a whole 

(systemic) part of the environment. The information in it is increasingly 

transmitted through digital devices and social networks. Disinformation (false 

information that is intentionally created or disseminated for the obvious purpose of 

harming), which is constantly expanding and taking on increasingly threatening 

forms, is one of the main issues of the information ecosystem. 
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Disinformation is studied in three aspects of information content, namely: 

types; motivation to create; ways of distribution. Seven different types of 

problematic content (satire or parody; misleading; impostor; fabricated; false 

connection; fake; manipulative), three motivations (political, financial, socio-

psychological) were identified. It is emphasized that regarding the methods of 

dissemination, hierarchical information structures are increasingly being replaced 

by network ones, and those that remain are being transformed to a higher filling 

with emotional content. 

The concept of Truth Decay is considered, where four main features are 

underlined, namely: strengthening of discrepancies in respect of the facts and data; 

blurring the line between thought and fact; increase in the relative volume of 

opinions in comparison with the facts; declining confidence in institutions that 

were previously considered authoritative sources of the facts. 

In terms of counteracting disinformation, the urgency of organizational, 

political, legal, and technical measures was emphasized. The experience of foreign 

countries and measures to be taken by the state are considered. Attention is focused 

primarily on the following: 

- implementation of systematic measures aimed at strengthening the capacity

of state institutions to ensure information security, detection, and counteraction of 

disinformation; 

- improving the system of legal and scientific support of information security,

detection, and counteraction of misinformation; 

- improving the interaction between the state and civil society institutions in

combating disinformation and destructive information phenomena; 

- informational and educational activities to increase media literacy of society.

Keywords: information ecosystem, information security, disinformation,

problem content, emotional content, truth decay, post-truth. 

Постановка проблеми.  Стрімке зростання значення інформації в житті 

суспільства актуалізує проблему розпізнавання брехливого і шкідливого 

контенту в інформаційних потоках. З'явилося ряд понять, які 

використовуються для пояснення деструктивних процесів, що відбуваються в 

інформаційному середовищі: «інформаційний хаос», «інформаційний 

безлад», «інформаційне забруднення», «інформаційний шум» і ін. Масштаб і 

складність дезінформації в цих процесах представляє безпрецедентну 

проблему. 

Бурхливий розвиток Інтернету призвів до появи мережевих засобів 

масової інформації (ЗМІ), трансформацією їх в засоби масового спілкування 

(ЗМС), які за рядом показників випереджають традиційні, стрімко 

розширюють свою цільову аудиторію, а в умовах прискореного темпу життя 

поступово стають пріоритетними і достатніми для все більшого числа людей. 

Дезінформація, що є невід'ємною частиною контенту, розповсюджуваного в 

ЗМІ і ЗМС, – проблема, що стосується безлічі соціальних, економічних, 

культурних, технологічних і політичних процесів, яка не може бути вирішена 
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спрощено. Визнаючи вплив таких чинників як крах теорії держави загального 

добробуту, нездатність демократичних інститутів в наданні суспільних 

послуг, зміна клімату та епідеміологічної обстановки, іноземні втручання, не 

можна розглядати феномен дезінформації в ізоляції – необхідно враховувати 

його вплив у глобальній інформаційній екосистемі. 

Таким чином, осмислення помилкової і шкідливою інформації як 

загрози для держави, суспільства, людини, дослідження технології 

продукування і поширення дезінформації, а також шляхів мінімізації її 

деструктивних наслідків, є актуальним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і піблікацій. Дослідженню дезінформації в 

останній час приділяється значна увага  з боку науковців (Bob Holmes[9], 

Claire Wardle [10,11], Георгій Почепцов [6], Колісник О. Л [3] та інш.). 

Дезінформація розглядається з різних сторін, в тому числі як соціальна 

хвороба, до якої можна застосовувати епідеміологічний підхід, що вивчає те, 

як і чому вона стрімко поширюється між людьми. Наголошується, що хоча 

неправдива інформація і не нове явище, поява Інтернету і соціальних мереж 

призвела  до фундаментальних змін в способах виробництва і поширення 

такої інформації. Підкреслюється, що: 

а) з появою широкодоступних, дешевих сучасних технологій 

редагування і публікації стало простіше, ніж коли-небудь, створювати і 

поширювати контент; 

б) споживання інформації, яке колись було приватним, стало публічним 

через соціальні медіа; 

c) швидкість поширення інформації збільшена за рахунок прискореного

циклу новин і мобільних телефонів;

г) інформація передається в режимі реального часу між довіреними

вузлами   і набагато рідше піддається сумніву. 

Дезінформація  вивчається державними установами (наприклад, звіт 

Комітету з цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту Британського 

парламенту, 2019 [12]), аналітичними центрами (наприклад, RAND 

Corporation («Research ANd Development») [8,18]).  У 2018 році Єврокомісія 

презентувала  «Кодекс практики Європейського Союзу з протидії 

дезінформації» [15].  

  В Україні стоврений спеціальний Центр протидії дезінформації, 

завданням якого є «здійснення заходів щодо протидії поточним і 

прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам 

України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, 

виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, 

деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам 

маніпулювання громадською думкою» [7]. 

З наведеного матеріалу випливає, що проблема дезінформації потребує 

глибокого системного осмислення. 

https://de.firstdraftnews.org/author/cwardlede/
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Мета статті.   Дослідити     тенденції     поширення     дезінформації    та 

концепції  щодо  протидії  і  запобіганню  дезінформації  в  сучасних  соціо- 

культурних умовах інформаційної екосистеми. 

Виклад основного матеріалу.  В даному дослідженні спеціально 

задіяно поняття «екосистема» – в проекції на інформаційне середовище воно 

підкреслює системність процесів, що відбуваються. Цифрові екосистемні 

моделі засновані на природних екосистемах, особливо вони схожі щодо 

аспектів, пов'язаних з конкуренцією і співпрацею між різними суб'єктами.  

Внаслідок цього і з'явився термін «екологічний підхід», що має на увазі, 

зокрема, методологію досліджень інформаційного середовища як цілої 

(системної) частини навколишнього середовища, що розглядається в формі 

екосистеми. 

В інформаційній екосистемі інформація всі більшою мірою передається 

через цифрові пристрої і соціальні мережі. Дані американських 

дослідників [13] свідчать, що понад вісім з десяти дорослих американців 

(86%) отримують новини зі смартфона, комп'ютера або планшета «часто» або 

«іноді». Близько двох третин дорослого населення США кажуть, що вони 

хоча б іноді отримують інформацію із новинних сайтів (68%) або пошукових 

систем, таких як Google (65%). Близько половини (53%) кажуть, що вони 

отримують новини з соціальних мереж. Актуальної інформації щодо 

української аудиторії немає, але тенденція, за нашими спостереженнями, 

відповідає світовій. 

У цих умовах актуалізується і набуває перманентно загрозливої  форми 

таке явище як дезінформація. В загальному визначенні дезінформація  –

брехлива інформація, яка навмисно створюється або поширюється з явною 

метою завдати шкоди. У Кодексі практики Європейського Союзу з протидії 

дезінформації наводиться таке визначення: «напевно  неправдива або така, 

яка вводить в оману, інформація, що в сукупності: а) створена, представлена і 

поширена з метою економічної вигоди або умисного введення в оману 

громадськості; б) може заподіяти шкоду суспільству через загрозу 

демократичним політичним процесам і процесам вироблення політики, а 

також таким суспільним благам, як захист здоров’я громадян, довкілля і 

безпеки».  

 Слід підкреслити відмінність дезінформації від фейку – недостовірна 

інформація у випадку останнього може бути випадковою, а дезінформація – 

свідоме введення в оману. Наприклад, у звіті Комітету з цифрових 

технологій, культури, ЗМІ та спорту Британського парламенту зазначено, що 

назву проведеного Комітетом розслідування було свідомо змінено з 

«фейкових новин» на «дезінформацію і фейкові новини», оскільки останні 

використовуються для опису контенту, який може не сподобатися читачеві, 

або він може з ним не погодитися, тоді як «дезінформація» використовується 

при свідомому створенні і розповсюдженні фальшивої і / або маніпуляційної 

інформації, призначеної для обману і введення в оману аудиторії для цілей 
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нанесення шкоди, або для отримання політичних, особистих або фінансових 

переваг. 

Головна небезпека дезінформації полягає в тому, що в умовах 

інформаційної і соціально-політичної турбулентності, про яку все частіше 

говорять дослідники [14], вона може викликати несподівані деструктивні 

чинники. Відомо, що у теорії хаосу одним з основних властивостей 

динамічної системи є чутливість до початкових умов, яка зазвичай згадується 

як «ефект метелика». Невеликі відмінності у початкових умовах приводять 

до результатів, що значно відрізняються. Звідси довгострокове передбачення 

практично неможливе. Дезінформація в певних умовах може стати 

«метеликом», який призведе до соціально-політичного вибуху з 

непередбачуваними наслідками. 

Для пояснення суті дезінформації розглянемо три аспекти контенту в 

інформаційній екосистемі: А) види; Б) мотивації створення; С) способи 

поширення. 

А). На сьогоднішній день можна виділити сім різних видів проблемного 

контенту. 

1. Сатира або пародія – форма мистецтва, яка може стати

дезінформацією, коли аудиторія невірно інтерпретує повідомлення, не 

розуміючи, що сайт або окрема колонка новинного сайту є сатиричними. 

2. Контент, що вводить в оману – використання інформації для

неправильного відображення проблеми або особистості. Цей тип контенту 

пов'язаний з сегментуванням проблеми і передбачає погляд на людину або 

подію під певним кутом зору – через обрізання фотографій, вибіркове 

використання цитат, статистики тощо. 

3. Самовільний контент (контент-самозванець) – справжнє джерело не

персоніфіковане. Наприклад, коли статті підписуються іменами, які не є їх 

авторами, або у відео чи зображення включаються назви чи логотипи 

організацій, які непричетні до їх створення. 

4. Сфабрикований контент – на 100% фальшивий, призначений для

обману і заподіяння шкоди. Новітні технології дозволяють швидко виробляти 

фальшиві аудіо- та відеоматеріали, видаючи їх за справжні (наприклад, 

використовуючи дипфейк – новий формат відеороликів, в яких особи одних 

людей замінюються іншими) для створення враження, що конкретна людина 

сказала або зробила щось у певному місці. 

5. Хибне з'єднання (помилковий зв'язок) – заголовки, візуальні ефекти

або підписи не відображають зміст. Найбільш поширеним прикладом такого 

типу є клікбейт (англ. сlickbait від click «клацання» + bait «приманка»), мета 

якого – спонукати користувача до здійснення необхідної дії. 

6. Фальшивий (брехливий) контекст – справжній контент передається з

вмонтованою контекстною інформацією, яка може бути справжньою в 

якомусь іншому повідомленні, репортажі, відео,  але спеціально вирвана із 

початкового  для спотворення правдивого контенту. 

7. Маніпулятивний контент – створюється з метою відволікання уваги

від інформативного складника повідомлення й апеляції до емоційного. Серед 
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технологій поширеними є: фрагментарний спосіб подачі інформації, 

додавання в матеріал неперевіреної інформації, приховування інформації, 

селекція інформації, «інформаційний шум», репрезентація тільки однієї 

точки зору як єдино правильної. 

Самий «успішний» проблемний контент – той, що грає на емоціях 

людей, збуджуючи відчуття переваги, гніву або страху. Коли більшість 

соціальних платформ створені для того, щоб люди публічно «виступали» 

через лайки, коментарі або публікації, легко зрозуміти, чому емоційний 

контент поширюється так швидко і широко. Сьогодні кожен власник 

профілю в соціальній мережі є не тільки посередником у передачі інформації, 

але і власне творцем інформації. Надаючи контенту «свою версію», медіум 

(посередник в ланцюжку комунікацій) свідомо чи несвідомо включає 

механізми нейропсихології, програмуючи реакцію цільової аудиторії. 

«Емоційний контент» все частіше пов'язують з явищем, яке отримало 

назву «постправда» – обставини, в яких об'єктивні факти менш важливі для 

формування громадської думки, ніж звернення до емоцій і особистим 

переконанням. Основні прийоми постправди : 

– спотворення, приховування, обман (повідомляється тільки частина

фактів, виставляється вперед лише позитивна або негативна сторона, а решта 

приховується); 

– використання емоцій і індивідуалізму (маніпулювання емоційним

сприйняттям інформації через призму контексту, згущення фарб, 

можливістю під себе фільтрувати контент і т.п.); 

– використання ліні і відсутності часу на перевірку достовірності

(цейтнот, небажання або невміння перевіряти факти); 

– розмовний стиль, емоційно забарвлена лексика, метафоричність,

гумор; 

– обсяг і тиражування.

Б). Знання мотивацій створення несумлінного контенту дозволяє

виявити технології дезінформації та визначити можливі способи протидії. 

Політичні мотивації. Виробництво дезінформаційного контенту в 

політичній площині потрапляє в нову форму протиборства під назвою 

«гібридна війна» – приховані агресивні дії, що йдуть врозріз з нормами 

міжнародного права. Російський підхід військової науки до гібридної війні 

відображений в «Доктрині Герасимова» [1,17], де акцент використовуваних 

методів протиборства зміщується в бік широкого застосування політичних, 

економічних, інформаційних, гуманітарних та інших невійськових заходів, 

реалізованих із задіянням протестного потенціалу населення. 

Інформаційна і соціально-політична турбулентність ускладнює і без того 

непросту обстановку в боротьбі як за світовий, так і внутрішньодержавний 

ідеологічний впливи, коли зустрічні потоки дезінформації, перемішуючись, 

створюють хаос і плутанину в головах людей. 

Компанія Facebook у травні цього року оприлюднила звіт за 4 роки, у 

якому розглядаються загрози операцій з впливу та так звана «скоординована 

неавтентична поведінка» [19].  Facebook заявляє, що з 2017 року вона 
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виявила кампанії з дезінформації в більш ніж 50 країнах. Звіт підсумовує 150 

операцій з дезінформації. В цілому, згідно з аналізом, Україна, як 

постачальник дезінформації займає п’яте місце у світі, а серед країн, які 

найчастіше зазнавали іноземних операцій з дезінформації – друге. 

Відзначимо, що раніше цього місяця Facebook видалив 105 облікових 

записів, 24 сторінки і п'ять профілів Instagram, керованих з України. Акаунти 

видалили за порушення політики Facebook щодо скоординованої 

неавтентичної поведінки [2], Операції з дезінформації були направлені як на 

зовнішню, так і внутрішню аудиторію. 

Фінансові мотивації. Субєкти, що виробляють або поширюють 

дезінформацію, можуть робити це просто заради фінансової вигоди. Широко 

відомий феномен англомовних веб-сайтів, створених «македонськими 

школярами», які використали ентузіазм американських читачів щодо 

сенсаційних історій. Молоді програмісти, які живуть в Велесі – місті в центрі 

Македонії з населенням в 44 тисячі чоловік, вирішили заробити на виборах 

президента США в 2016 році. Один з творців веб-сайтів в підтримку 

кандидата-республіканця, повідомив, що його сторінка в Мережі отримує 

щомісячний дохід в розмірі від 600 до 1000 євро [4]. Програміст не приховує, 

що частина опублікованих матеріалів містить невірну інформацію, а крикливі 

заголовки мають на меті залучити якомога більше читачів. 

Сайти «фейковий новин» заробляють гроші і на рекламі «брендових» 

кампаній (технологічні компанії, банки, роздрібні торговці, авіакомпанії, 

косметика, предмети розкоші, університети і т.д.). Frederic Filloux у своєму 

дослідженні, посилаючись на дані французької фірми Storyzy, що 

спеціалізується на виявленні неправдивої інформації в мережі, у серпні 2017 

року звернув увагу на те, що понад 600 брендів розміщували рекламу на 

сумнівних сайтах – від сайтів з жорсткими фальшивими новинами до 

клікбейтінгових майданчиків, на яких розміщується фіктивний контент без 

будь-якої конкретної мети, за винятком швидкого заробітку [16]. 

Ще один вид заробітку, коли дезінформаційні матеріали виробляються 

за контрактом з політичними або комерційними суб'єктами контенту. 

Популярні блогери, інстаграм- «інфлюенсери» і зірки YouTube просувають 

продукти і політиків, не вказуючи, що їм платять за це. Приховані платежі 

отримують також коментатори (часто з брехливою ідентифікацією), які 

спотворюють інформацію, займаються дискредитацією або залякуванням. 

Соціально-психологічні мотивації. В даному контексті дезінформацію 

можна розглядати як один з видів інформаційно-психологічного впливу – 

особливої форми прояви соціальної активності індивідуального або 

групового суб'єкту в рамках комунікативного простору, що полягає в 

цілеспрямованому направленні спеціально підібраної інформації, в 

результаті чого з боку об'єкту впливу формується психоемоційний відгук, що 

приводить до зміни характеру сприймаємої ним інформації, і в результаті – 

корегування його індивідуальної картини світу в потрібному суб'єкту впливу 

ключі.  Колесник О. Л., говорячи про дезінформацію в міжособистісному 

спілкуванні, підкреслює, що в житті мають місце випадки, коли людина 
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хотіла б, але не може говорити правду. Зустрічаються як спонтанна, так і 

ретельно підготовлена брехня. Буває брехня, яка викликає у її автора почуття 

сорому, або, навпаки, почуття гордості за себе і т.п. Причиною брехні 

виступає якийсь мотив, безпосередня реалізація якого в даній ситуації без 

допомоги дезінфoрмування партнера представляється брехуну ускладненою 

або взагалі неможливою. Додамо до цієї думки, що породження 

дезінформації залежить не тільки від усвідомлення індивідом її суб'єктивної 

необхідності. Важливе значення мають соціальні, соціально-психологічні та 

інші умови безпосереднього спілкування з потенційним об'єктом 

дезінформування і поведінку останнього в даній ситуації: в одних випадках 

воно стимулює, в інших – перешкоджає виникненню дезінформації. 

С. Сучасна інформаційна екосистема відрізняється тим, що ієрархічні 

інформаційні структури все більш витісняються мережевими. Як зазначає 

Георгій Почепцов, «ми живемо у світі, в якому фізичний, інформаційний і 

віртуальний простір перетинаються набагато інтенсивніше, ніж це було 

раніше. Інформаційний простір, посилений соціальними мережами, починає 

домінувати над простором фізичним і часто над віртуальним, оскільки будь-

яке інформаційне повідомлення збудоване під ту чи іншу віртуальну позицію 

і тим самим поширює її, навіть не акцентуючи». Ті традиційні інформаційні 

структури, які ще залишилися,  зазнали суттєвих змін. На основі досліджень 

RAND Corporation і власних спостережень  в табл.1 проілюстровано їх 

трансформацію в певному проміжку часу. 

Таблиця 1 

Трансформація джерел інформації у часовому інтервалі 
Джерело Варіанти 

Газетна журналістика 2000 рік 2021 рік 

Репортаж на основі 

контексту і подій, 

заснованих на директивах, 

використанні звань і 

службових посад, апеляції 

до влади 

Розповідний стиль з 

великою кількістю 

оповідань і звернень до 

емоцій 

Ефірне телебачення 2000 рік 2021 рік 

Академічний стиль, 

використання чисел, 

абстрактних міркувань і 

аргументів,  чітка мова 

Розмовний тон, більш 

особиста точка зору і 

суб'єктивність 

Ефірне vs кабельне 

телебачення, 2000-2021 

Ефірне Кабельне 

Детальні описи  подій, 

людей, матеріального 

світу; соціальна дистанція 

Надмірно інтерактивна і 

суб'єктивна аргументація 

й імперативи, спрямовані 

на переконання і дебати 

Печатна vs онлайн 

журналістика, 2012- 

Печатна Онлайн 
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2021 

Акцентований характер 

і наратив з особливою 

увагою до контексту, 

послідовності, подіям 

Особиста і суб'єктивна, 

інтерактивна, акцентована 

аргументація і захист, 

наполеглива мова, 

узагальнення 

Viber Messenger 2010 рік 2021 рік 

Двосторонній телефонний 

зв'язок через Інтернет; 

обмін інформацією 

Джерело новин; соціальна 

мережа; групові відеочати, 

спільноти за інтересами 

На основі наведених даних можна стверджувати, що з часом і в міру 

того, як суспільство перейшло від «старих» до «новим» ЗМІ, новинний 

контент перемістився від більш об'єктивного висвітлення подій і контексту 

до репортажів, які є більш суб'єктивними, в більшій мірі спираються на 

аргументацію  і включають більш емоційні посили. 

Аналізуючи  проблему дезінформації, RAND ввела поняття Truth Decay 

(розпад правди), коли зменшується роль фактів, даних і аналізу в 

політичному і цивільному дискурсі. Поняття розглядається як система з 

прямими і зворотними зв’язками. В нашій інтерпретації Truth Decay 

представлена  на рис.1. Аналіз рисунку дозволяє стверджувати, що Truth 

Decay є загрозою демократії, політиці, і самому громадянському дискурсу, 

призводячи до хаотизаціїї і невизначеності. Є підстави вважати, що дане 

явище притаманне і українському суспільству. А, отже, необхідні 

першочергові кроки для пошуку рішень вказаної проблеми. Виходячи з 

аналізу рушійних факторів на рис.1., це можуть бути наступні. 

Освітні заходи, що включають: оновлення освіти; задіяння більш 

досконалих інструментів для підтримки медіаграмотності. 

Відновлення суспільної довіри до інститутів влади. Це потребує ряду 

реформ, в тому числі тих, які спрямовані на забезпечення прозорості 

державного управління, залучення і створення загального національного 

досвіду для оновлення соціальної інфраструктури. 
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Рис.1. Truth Decay як система 
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кваліфікованими споживачами засобів масової інформації. Важливим також є 

інформування про набір інструментів, які в даний час актуалізуються, і які 

потребують фінансування, а також  про розроблені інструменти, які можуть 

послужити внеском у зусилля по створенню поля навколо вивчення 

дезінформації і засобів захисту від неї. 

Інструменти, спрямовані проти дезінформації, виступають в самих 

різних формах – від веб-сайтів, що працюють на основі перевірок фактів, до 

додатків, що використовують штучний інтелект для виявлення ботів. На 

сьогодні можна виділити кілька категорій. 

I. Норми і стандарти – відносяться до всіх інструментів, які

встановлюють нові  принципи або передовий досвід для управління набором 

процесів або для керівництва поведінкою. У більшості – це документи, 

спрямовані на захист від дезінформації, підвищення якості журналістики або 

на примус окремих осіб або компаній до  встановлених правил. 

II. Виявлення ботів / спаму – інструменти призначені для ідентифікації

автоматичних облікових записів на платформах соціальних мереж. 

III. Оцінка достовірності – інструменти  видають рейтинг або оцінку

окремим джерелам на основі їх точності, прозорості, якості та інших 

показників надійності. 

IV. Відстеження дезінформації – інструменти відстежують і / або

вивчають потоки і поширеність дезінформації. 

V. Освіта / навчання – інтерактивні курси, ігри та заходи, спрямовані на

боротьбу з дезінформацією шляхом навчання людей новим навичкам або 

концепціям. 

VI. Перевірка фактів – інструменти, що встановлюють точність

інформації або справжність фотографій, відео. 

VII. Білий список – ці інструменти  створюють надійні списки IP-адресів

або веб-сайтів щоб розрізняти надійні джерела від тих, які можуть бути 

підробленими або шкідливими. 

Даний перелік інструментів є далеко не повним, і може стати предметом 

вивчення і доповнення для нового державного органу – «Центру протидії 

дезінформації». 

Висновки. Тенденції все більш прискореного розвитку явища 

дезінформації в сучасних соціо-культурних умовах інформаційної 

екосистеми потребують  багатогранних і міждисциплінарних зусиль зі 

сторони дослідницьких інститутів, політиків, технологічних компаній, 

засобів масової інформації, викладачів і окремих осіб щодо вирішення цієї 

актуальної проблематики. 

В плані протидії дезінформації необхідно задіяти широкий спектр 

організаційних, політико-правових та технічних заходів з урахуванням  

досвіду зарубіжжя. Увагу  слід зосередити насамперед на наступному: 

здійснення системних заходів, спрямованих на посилення можливостей 

державних інститутуцій щодо виявлення і протидії дезінформації; 

вдосконалення системи правового та наукового забезпечення  виявлення і 

протидії дезінформації; покращення взаємодії держави та інститутів 
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громадянського суспільства щодо протидії дезінформації;  інформаційно-

просвітницькі заходи з питань підвищення медіа-грамотності суспільства. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ДЕІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ 

РОЗВИТКУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ 

ПІКЛУВАННЯ БАТЬКІВ 

Анотація. У статті аналізуються сучасні проблеми деінституціалізації 

закладів розвитку та виховання дітей, які залишилися без піклування батьків, 

визначаються причини таких проблем. Основною проблемою у формуванні 

якісного кадрового, інтелектуального, творчого капіталу України є виховання 

та розвиток особистості дітей та молоді. Саме оновлення такого капіталу є 

засадами розвитку та процвітання держави. Автором проаналізований досвід 

формування інституцій для дітей, які залишилися без піклування батьків, у 

Японії та США. Зазначено, що до  інноваційних форм піклування та розвитку 

дітей, які залишилися без піклування батьків, належать: патронатні 

вихователі, прийомні професійно підготовлені сім’ї, фостерні сім’ї. 

Обґрунтована необхідність запровадження інноваційних форм піклування та 

виховання дітей, які залишилися без піклування батьків. Проведений аналіз 

дає підстави визначити наступні форми влаштування дітей, які залишилися 

без піклування батьків: по-перше, професійні прийомні сім’ї. Для цього 

потрібно заснувати спеціальні курси для навчання прийомних батьків. 

Окремо передбачити порядок їх підвищення кваліфікації, оволодіння новими 

методами виховання;  по-друге, запровадження діяльності патронатних 

вихователів. В умовах децентралізації надання об’єднаним територіальним 

громадам самостійно вирішувати питання запровадження діяльності будинки 

сімейного типу, прийомних сімей, фінансування зазначених закладів. Окремо 

потребує питання встановлення стандартів надання адміністративних послуг 

дітям прийомними сім’ями, будинками сімейного типу. Також потребує 

прийняття рішення щодо ліцензування прийомних сімей як професійного 

комерційного виду надання адміністративних послуг для дітей, які 

залишилися без піклування дітей. 

Ключові слова: реформування публічного управління, інституційні 

установи для дітей, діти, які залишилися без батьківського піклування, 

державна підтримка інституцій для дітей, інноваційні форми догляду та 

виховання дітей. 
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INNOVATIVE APPROACHES TO DEINSTITUTIONALIZATION OF 

DEVELOPMENT AND EDUCATION INSTITUTIONS OF CHILDREN 

LEFT WITHOUT CARE OF PARENTS 

Abstract. The article analyzed the current problems of deinstitutionalization 

of institutions for the development and upbringing of children left without parental 

care, identifies the causes of such problems. The main problem in the formation of 

high-quality human, intellectual, creative capital of Ukraine is the education and 

personal development of children and youth. It is the renewal of such capital that is 

the basis for the development and prosperity of the state. The author analyzed the 

experience of forming institutions for children left without parental care in Japan 

and the United States. The article stated that innovative forms of care and 

development of children left without parental care include: foster carers, foster 

families, foster families. The author substantiated the need to introduce innovative 

forms of care and upbringing of children left without parental care. The analysis 

gives grounds to determine the following forms of placement of children left 

without parental care: first, professional foster families. To do this, you need to 

establish special courses for foster parents. Separately provide for the procedure 

for their training, mastery of new methods of education; secondly, the introduction 

of foster carers. In the conditions of decentralization, the united territorial 

communities should be able to independently decide on the implementation of 

family-type houses, foster families, and the financing of these institutions. The 

issue of setting standards for the provision of administrative services to children in 

foster families and family-type homes needs to be addressed separately. It also 

requires a decision on the licensing of foster families as a professional commercial 

type of administrative services for children left without child care. 

Keywords: public administration reform, institutional institutions for 

children, children left without parental care, state support of institutions for 

children, innovative forms of care and upbringing of children. 

Постановка проблеми. Основною проблемою у формуванні якісного 

кадрового, інтелектуального, творчого капіталу України є виховання та 

розвиток особистості дітей та молоді. Саме оновлення такого капіталу є 

засадами розвитку та процвітання держави. Однак, на сьогодні відчуваються 

проблеми відтоку кадрів та молоді з країни, внаслідок соціально-економічної 

кризи, крім того, більшість дітей перебуваються без піклування батьків, 

розвивається так зване соціальне сирітства, а також існує проблема 

неякісного  виховання  та  соціалізації дітей, які залишилися без піклування  
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батьків. 

Кабінет Міністрів України 9 серпня 2017 року затвердив Національну 

стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

на 2017-2026 роки та визначив етапи розвитку за зазначеного  

реформування [1].  

Разом з тим, даний нормативно-правовий документ не визначає дієвих 

механізмів реформування системи інституційного догляду та виховання 

дітей, а також не зазначає про інноваційні форми виховання та соціалізації 

дітей, які залишилися без батьківського піклування.  

На сьогодні виникла об’єктивна необхідність у формуванні 

інноваційних форм виховання та соціалізації дітей, надання нашому 

молодому поколінню всіх навичок та можливостей для подальшої розбудови 

української держави, навчити їх жити та розвиватися в мінливих та 

економічно-несприятливих умовах, захищати свої права, пишатися 

Батьківщиною та нести позитивні зміни у суспільство.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми виховання та 

соціалізації дітей, які опинилися в важких життєвих ситуаціях, без 

піклування батьків, функціонування інституція, які опікуються дітьми-

сиротами, дітьми з особливими потребами, аналізують багато вчених: 

психологів, соціологів, юристів, економістів, фахівців з державного 

управління. Так, аналіз інституційного догляду та виховання дітей, які 

залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей з особливими 

потребами тощо аналізують, зокрема: Т.Бавол, О.Бурлака, Я.Бордіян, 

Т.Івлева, Ю.Кахіан, М.Кравченко, Л.Кривачук, О.Крестовська, О.Мордань, 

В.Покась, О.Прокопенко, В.Резнік, О.Темченко, А.Толкачова, Ю.Харченко, 

Т.Харук, М.Черепань, І. Ярмолинська та ін. 

Разом з тим, вістуні системні дослідження проблеми запровадження 

аналіз інноваційних форм реформування закладів розвитку та виховання 

дітей, які залишилися без піклування батьків, особливо з урахуванням 

сучасних глобалізаційних та інформаційних викликів. 

Метою статті є системний аналіз інноваційних форм реформування 

закладів розвитку та виховання дітей, які залишилися без піклування батьків. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні в Україні виникла проблема 

пошук та впровадження інноваційних методів виховання та соціалізації 

дітей, які залишилися без опіку батьків. Інтернатні установи для дітей в 

Україні, на жаль, лише шкодять дітям, не дають ім. важливих соціальних та 

комунікативних навичок для подальшого існування у суспільстві, часто такі 

діти не мають звичайних побутових навичок, а також не вміють будувати 

стосунки у своїй сім’ї, оскільки не мали прикладу побудову сім’ї своїх 

батьків. 

Тому, в Україні здійснюється поетапна реформа розбудови інтернатних 

закладів для дітей з метою їх ефективності. 

У зв’язку з цим, проаналізуємо досвід іноземних країни з метою 

імплементації досвіду цих країн для українського законодавства. 
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Так, в Японії за останні два десятиліття середня тривалість перебування 

в дитячих будинках стає більш тривалою і в середньому становить майже 5 

років [2]. 

Останнім часом в Японії зросла кількість дітей, чиї батьки були 

офіційно позбавлені батьківських прав за недотримання своїх батьківських 

обов'язків. У зв'язку з переповненням соціальних установ японське 

Міністерство праці, соціального захисту та охорони здоров'я кардинально 

переглянув існуючу систему опіки дітей.  

Відповідно до Постанови від 2002 р. прийомні батьки поділяються на 

чотири категорії: звичайні прийомні батьки, родичі-опікуни, короткострокові 

прийомні батьки, спеціалізовані прийомні батьки [2]. 

Поняття «спеціалізовані прийомні батьки» вперше було введено в 2002 

році і має на увазі прийомних батьків, які беруть під опіку дітей, які більше 

років були травмовані внаслідок неналежного догляду та виховання, 

насильства, недотримання батьками своїх обов'язків. Спеціалізовані 

прийомні батьки проходять попереднє навчання за особливою програмою. 

До них висуваються додаткові, більш серйозні вимоги, зокрема:  

1) офіційний дозвіл на опіку і як мінімум 3-річний досвід виховання

прийомних дітей; 

2) мінімум 3-річний досвід роботи в службах соціального забезпечення

дітей [3]. 

Виконувана робота повинна бути аналогічна вихованню прийомних 

дітей, про що необхідно надати довідку. До роботи по вихованню прийомних 

дітей в Японії прирівнюються наступні види діяльності: робота в центрах 

денного перебування, дитячих будинках, будинках дитини та інших дитячих 

соціальних установах [2]. 

Тобто запровадження професійних прийомних сімей є важливою 

альтернативною проживання та соціалізації дітей, особливо, якщо це буде 

здійснюватися в межах громади. 

Необхідно відзначити, що в Японії держава не тільки оплачує працю 

прийомних батьків, але і компенсує всі постійні і короткочасні витрати на 

виховання та навчання дитини (сума варіюється в залежності від віку 

дитини), догляд за ним, подорожі, організацію дитячого відпочинку. Витрати 

на медичну допомогу, харчування дітей в школі і факультативні заняття за 

інтересами відшкодовуються повністю [3]. 

На нашу думку, запровадження такої альтернативної форми перебування 

дітей, як оплачувана прийомна сім’я є важливим аспектом реформування 

закладів розвитку та виховання дітей, які залишилися без піклування батьків. 

Крім того, виховання дітей в прийомній сім’ї надає можливість якісно 

соціалізувати дитину, надає їй важливі побутові знання та навички, а також 

формує позитивне сприйняття дитиною сім’ї, важливих ролей чоловіка та 

жінки у сім’ї. 

У Сполучених Штатах Америки діє Закон про усиновлення та безпеку 

сімей від 1997 р. (Adoption and Safe Families Act), а також величезна кількість 

нормативно-правових актів штатів. Наприклад, найбільш типовими актами є 
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Білль про права фостерних батьків (Foster Parent's Bill of Rights), Білль про 

права дітей, переданих на фостерної виховання (Foster Children's Bill of 

Rights), які надають певні привілеї, переважні права і обов'язки учасників 

фостерного договору в особі батьків, держави і дітей. До них відносяться: 

отримання повідомлень про плани державних органів, які зачіпають інтереси 

дитини, отримання всій біографічної та медичної інформації про дитину до 

або під час розміщення, першочергове право фостерних вихователів на 

усиновлення, коли дитина стає доступним для даної процедури, обов'язок 

ставитися з гідністю і повагою до дитини, відмовляти вихователям в 

розміщенні дитини в певній сім'ї або вилучати його без здійснення санкцій з 

боку держави, кваліфікована підготовка та постійна підтримка батьків      

тощо [4]. 

Федеральне законодавство дає великі повноваження штатам розробляти 

і здійснювати ліцензування та фінансову підтримку сім'ям, що беруть на 

виховання дітей, які залишилися без піклування батьків. Кожен штат має 

свою власну систему ліцензійних стандартів і процедур щодо вирішення 

проблеми сирітства. Тільки 15 штатів (Алабама, Канзас, Колорадо, Юта, 

Техас, Флорида та ін.) висувають до родичам ті ж вимоги, що і до прийомних 

батьків, які не перебувають з дитиною в родинних стосунках. У 23 штатах 

(Теннесі, Нью-Йорк, Верджінія, Каліфорнія і ін.) соціальні служби роблять 

деякі послаблення (в більшості випадків при проходженні навчання) для 

родичів дитини. У 20 штатах (Меріленд, Нью-Джерсі, Міссурі і ін.) існує 

окрема процедура поміщення дитини в сім'ї родичів, що відрізняється від 

такої для професійних прийомних батьків (що мають ліцензію для заняття 

даним видом діяльності) [5].  

Крім того, деякі штати вводять додаткові вимоги до родичів, що беруть 

дітей на виховання в сім'ю. Так, в штаті Міссурі дідусь або бабуся, що 

піклуються про дитину, мають право на отримання допомоги як прийомні 

батьки, на відміну від інших родичів, які можуть розраховувати на таку 

виплату тільки в тому випадку, якщо біологічні батьки дитини потрапляють в 

категорію сімей з низьким матеріальним достатком. В іншому випадку 

виплата на дитину здійснюється з державних фондів соціального захисту, 

сума якої значно нижче [6]. 

У Сполучених Штатах Америки питанням фостерингу спільно 

займаються органи держави і некомерційні організації. Будь-який 

патронатний вихователь повинен мати державну ліцензію на здійснення 

діяльності по вихованню дитини, яка видається від імені Департаменту 

соціальних служб або Департаменту у справах дітей та сім'ї, затвердженого 

переліку державних і приватних установ даного штату. Після докладної 

перевірки кандидатів і проходження навчання (в середньому від 10 до 30 

годин) ліцензована сім'я стає фостерними вихователями. 

Величезну підтримку державі та громадянам в питаннях фостерингу 

надає некомерційна організація «Національна асоціація фостерних батьків» 

(National Foster Parent Association). Вона надає підтримку фостерним 

вихователям, допомогу по взаємодії з державними структурами, здійснює 
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професійну підготовку осіб, які бажають взяти на виховання дитину, усуває 

правову неграмотність населення щодо патронату в США, а також приймає 

пожертвування на цілі розвитку і підвищення ефективності фостерингу [4]. 

На нашу думку, потрібно ліквідувати інтернатні установи та 

запровадити діяльність замість них будинки сімейного типу, професійних 

вихователів, фостерні сім’ї, прийомні сім’ї.  

Проведений аналіз дає підстави визначити наступні форми влаштування 

дітей, які залишилися без піклування батьків: 

1) професійні прийомні сім’ї. Для цього потрібно заснувати спеціальні

курси для навчання прийомних батьків. Окремо передбачити порядок

їх підвищення кваліфікації, оволодіння новими методами виховання.

2) Запровадження діяльності патронатних вихователів, які можуть на

професійній основні надавати дітям, які залишилися без піклування

батьків, адміністративні послуги, послуги з соціалізації, виховання та

розвитку.

Крім того, потребує вирішення питання організації проживання 

тимчасових прийомних сімей з дітьми, які залишилися без піклування 

батьків. Визначення фінансування таких сімей, формування сприятливого 

середовища та влаштування дітей у звичайні загальноосвітні школи. 

В умовах децентралізації потребує вирішення питання надання 

об’єднаним територіальним громадам самостійно вирішувати проблеми 

запровадження діяльності будинки сімейного типу, прийомних сімей, 

фінансування зазначених закладів. Окремо потребує питання встановлення 

стандартів надання адміністративних послуг дітям прийомними сім’ями, 

будинками сімейного типу.  

Також потребує прийняття рішення щодо ліцензування прийомних сімей 

як професійного комерційного виду надання адміністративних послуг для 

дітей, які залишилися без піклування дітей. 

Висновки. Проведений аналіз надав можливість зазначити, що сучасна 

система інтернатних закладів не забезпечують можливість всебічного 

розвитку дитини, не дає важливих побутових та комунікаційних навичок, 

часто наносить шкоду дитині. Обґрунтована необхідність запровадження 

інноваційних форм піклування та виховання дітей, які залишилися без 

піклування батьків. 

Література: 

1. Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та

виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу: розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 526-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80#n23 

2. Савенко О.Е. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в

зарубежных странах. Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2015. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formy-ustroystva-detey-ostavshihsya-bez-popecheniya-

roditeley-v-zarubezhnyh-stranah. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80#n23


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 6(12) 2021 

111 

3. Гайсина Г. И. Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей: российский и зарубежный опыт. 2013. URL: 

http://www.rfh.ru/downloads/Books/134693008. pdf 

4. Бессчетнова О. В. Фостерная семья как способ устройства детей, оставшихся без

попечения родителей, в Соединенных штатах Америки. Вестник ТГПУ. 2009. №5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/fosternaya-semya-kak-sposob-ustroystva-detey-ostavshihsya-

bez-popecheniya-roditeley-v-soedinennyh-shtatah-ameriki. 

5. Jantz A., Green R., Bess R., Andrews C., Russell V. The Continuing Evolution of State

Kinship Care Policies. Washington, D. C.: The Urban Institute, 2002. 

6. Geen R. Kinship Care: Making the Most of a Valuable Resource. Washington, DC:

Urban Institute Press, 2003. 

References: 

1. Pro Natsionalnu stratehiiu reformuvannia systemy instytutsiinoho dohliadu ta

vykhovannia ditei na 2017-2026 roky ta plan zakhodiv z realizatsii yii I etapu: rozporiadzhennia 

Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 9 serpnia 2017 r. № 526-r. [On the National Strategy for 

Reforming the System of Institutional Care and Upbringing of Children for 2017-2026 and the 

Action Plan for the Implementation of its First Stage: Order of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine of August 9, 2017 № 526-r.] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-

2017-%D1%80#n23 [in Ukrainian]. 

2. Savenko, O.E. (2015). Formy ustrojstva detej, ostavshihsja bez popechenija roditelej, v

zarubezhnyh stranah [Forms of placement of children left without parental care in foreign 

countries]. Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina - Journal of the OE Kutafin University. (2). 

Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/formy-ustroystva-detey-ostavshihsya-bez-

popecheniya-roditeley-v-zarubezhnyh-stranah. [in Russian] 

3. Gajsina, G. I. (2013) Semejnoe ustrojstvo detej-sirot i detej, ostavshihsja bez

popechenija roditelej: rossijskij i zarubezhnyj opyt [Family structure of orphans and children left 

without parental care: Russian and foreign experience]. Retrieved from 

http://www.rfh.ru/downloads/Books/134693008. pdf [in Russian] 

4. Besschetnova, O. V. (2009). Fosternaja sem'ja kak sposob ustrojstva detej, ostavshihsja bez

popechenija roditelej, v Soedinennyh shtatah Ameriki [Foster family as a way of arranging children left 

without parental care in the United States of America]. Vestnik TGPU - Journal of TSPU. (5). 

Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/fosternaya-semya-kak-sposob-ustroystva-detey-

ostavshihsya-bez-popecheniya-roditeley-v-soedinennyh-shtatah-ameriki. [in Russian] 

5. Jantz A., Green R., Bess R., Andrews C. & Russell V. (2002). The Continuing Evolution

of State Kinship Care Policies. Washington, D. C.: The Urban Institute. [in English]. 

6. Geen R. Kinship Care: Making the Most of a Valuable Resource. Washington, DC:

Urban Institute Press, 2003. [in English]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80#n23
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-ustroystva-detey-ostavshihsya-bez-popecheniya-roditeley-v-zarubezhnyh-stranah
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-ustroystva-detey-ostavshihsya-bez-popecheniya-roditeley-v-zarubezhnyh-stranah
https://cyberleninka.ru/article/n/fosternaya-semya-kak-sposob-ustroystva-detey-ostavshihsya-bez-popecheniya-roditeley-v-soedinennyh-shtatah-ameriki
https://cyberleninka.ru/article/n/fosternaya-semya-kak-sposob-ustroystva-detey-ostavshihsya-bez-popecheniya-roditeley-v-soedinennyh-shtatah-ameriki


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 6(12) 2021 

112 

УДК 354.1 

https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-6(12)-112-127

Платонов Олег Ісаакович кандидат економічних наук, докторант 

кафедри публічного адміністрування Міжрегіональна академія управління 

персоналом, вул. Фрометівська, 2, м. Київ, 03039, тел.: (050) 316-82-83, e-

mail: oleg@platonov.od.ua, https://orcid.org/0000-0002-3059-5389 

АНБАНДЛІНГ АТ «УКЗАЛІЗНИЦІ» ЯК ВЕКТОР ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Анотація. У статті акцентовано увагу, що забезпечення інтеграції 

України в європейську та світову економічні системи в певній мірі 

означується розвитком мультимодальних перевезень, визначальну роль в 

якому відіграє Укрзалізниця. Констатовано, що ситуацію, в якій вона наразі 

опинилась та євроінтеграційні зобов’язання країни за міжнародними угодами 

в галузі транспорту стали підгрунттям прийняття урядом України рішення 

про її структурне реформування. Зазначено, що визначені заходи з 

реформування Укрзалізниці до тепер реалізовано лише частково з причини 

відсутності чіткої орієнтації на конкретну модель анбандлінгу залізниці. 

Розглянуто відміні риси кожної з (європейської, американської та гібридної) 

моделі  анбандлінгу залізниць та роль держави у розвитку залізничного 

транспорту. Коротко проаналізовано етапологію реалізації моделей  

анбандлінгу залізниць на прикладі європейських країн та США. Наголошено 

на їх перевагах, які мають бути цікавими Україні при прийнятті рішення 

щодо вибору найвигіднішої для країни моделі структурного реформування 

Укрзалізниці. Обгрунтовано доцільність здійснення структурного 

реформування української залізниці за гібридною моделлю. Наголошено, що 

для підвищення рівня конкурентоспроможності Укрзалізниці та прискорення 

розвитку мультимодальних перевезень, заходів, передбачених 

Законопроектом «Про залізничний транспорт України» від  06.09.2019 р. за 

№1196-1 недостатньо. Доведено необхідність доповнення Законопроекту 

№1196-1 нормами з: регулювання ринку приватної тяги; створення прозорого 

механізму тарифоутворення; розподілу залізничного тарифу на локомотивну, 

інфраструктурну та вагонну складову; державної підтримки пасажирських 

перевезень; створення Залізничного фонду та цільового використання його 

коштів. Обгрунтвано, що внесення зазначених доповнень до Законопроекту 

«Про залізничний транспорт України» забезпечить ефективність анбандлінгу 

Укрзалізниці і відповідно прискорить розвиток мультимодальних перевезень 

та повноцінність використання мультимода-льного потенціалу України. 

Ключові слова: анбандлінг залізниць, державне регулювання, 

мультимодальні перевезення, структурне реформування залізниць 
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UNBANDLING OF JSC UKZALIZNYTSY AS A VECTOR OF STATE 

REGULATION OF MULTIMODAL TRANSPORTATION 

DEVELOPMENT 

Abstract. The article emphasizes that ensuring the integration of Ukraine into 

the European and world economic systems is to some extent marked by the 

development of multimodal transportation, in which Ukrzaliznytsia plays a 

decisive role. It was stated that the current situation in it and the European 

integration obligations of the country under international agreements in the field of 

transport became the basis for the decision of the Government of Ukraine on its 

structural reform. It is noted that certain measures to reform Ukrzaliznytsia have so 

far been implemented only in part due to the lack of a clear focus on a specific 

model of railway unbundling. The distinctive features of each of the (European, 

American and hybrid) models of railway unbundling and the role of the state in the 

development of railway transport are considered. The etapology of realization of 

railway unbundling models on the example of European countries and the USA is 

briefly analyzed. Emphasis is placed on their advantages, which should be of 

interest to Ukraine in deciding on the most favorable model for the country of 

structural reform of Ukrzaliznytsia. The expediency of structural reform of the 

Ukrainian railway according to the hybrid model is substantiated. It is emphasized 

that to increase the level of competitiveness of Ukrzaliznytsia and accelerate the 

development of multimodal transportation, the measures provided by the Bill "On 

Railway Transport of Ukraine" of 06.09.2019 for №1196-1 are not enough.The 

necessity of supplementing the Bill №1196-1 with norms on: regulation of the 

private traction market is proved; creation of a transparent tariff formation 

mechanism; division of the railway tariff into locomotive, infrastructure and 

wagon components; state support of passenger transportation; creation of the 

Railway Fund and targeted use of its funds. It is substantiated that the introduction 

of these amendments to the Draft Law "On Railway Transport of Ukraine" will 

ensure the efficiency of unbundling Ukrzaliznytsia and, accordingly, accelerate the 

development of multimodal transportation and the full use of multimodal potential 

of Ukraine. 

Keywords: unbundling of railways, state regulation, multimodal 

transportation, structural reform of railways 

Постановка проблеми. Забезпечення інтеграції України в європейську 

та світову економічні системи в певній мірі означується розвитком 

мультимодальних перевезень, визначальну роль в якому відіграє 

Укрзалізниця. За даними Державної служби статистики в 2020 році 

територією України залізничним транспортом перевезено понад 425 тис. 

контейнерів в умовних од. ДФЕ (ДФЕ - двадцятифутовий еквівалент), що 
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майже на 11% вище показника попереднього року  [1]. Укрзалізниця планує і 

надалі розширювати географію й обсяги міжнародних контейнерних 

перевезень та веде переговори щодо підписання низки договорів про 

мультимодальні перевезення. Зокрема, наприкінці 2020 р. Укрзалізницею 

укладено довгострокові угоди про надання послуг з компаніями та DHL 

Global Forwarding, PKP Cargo Connect і BTLC Germany. Домовленість із DHL 

Global Forwarding передбачає мультимодальне перевезення контейнерних 

вантажів всією територією України, тобто з наданням комплексу послуг «під 

ключ». Разом із PKP Cargo Connect здійснюватимуться перевезення 

контейнерних поїздів із/на станцій залізниць України на станції Польщі з 

подальшим перевезенням одержувачам по всій території ЄС. Домовленість із 

BTLC Germany передбачає перевезення вантажів у сполученні Китай – 

Україна/ЄС та в зворотному напрямку і т.д.[2]. 

Натомість для активізації розвитку мультимодальних перевезень уряд 

України вбачає за необхідне зробити ряд кроків, серед яких, насамперед, 

анбандлінг Укрзалізниці, тобто її структурне реформування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що географічне 

положення України та проходження її територією міжнародних 

транспортних коридорів сприяли формуванню в країні вагомого 

мультимодального потенціалу. За оцінкою інституту «Рендел» Україна за 

коефіцієнтом транзитності займає перше місце в Європі. Проте рівень 

використання мультимодального потенціалу України до тепер лишається 

досить низьким. І, насамперед, з причини гальмування розвитку вантажних 

перевезень залізницею. Науковці та практики, зокрема, Дергаусова А., 

Заболоцька С., Езугбая І., Котик О., Кривінчук Ю., Любохинець Л., Масько 

А., Пенькова К., Прядко К., Самойдюк М., Січкар Д., Череватенко О., 

Чеховська М. та ін. вже не перший рік акцентують увагу уряду на потребі 

структурного реформування залізниці (анбандлінгу залізниці). Однак, 

наукові дискусії з цього приводу, до тепер не отримали фундаментального та 

комплексного закріплення, що саме і вимагає на подальше їх дослідження, 

результати якого, як очікується, стануть поштовхом до впровадження якісно 

нового інструментарію державного регулювання розвитку мультимодальних 

перевезень. 

Мета статті. Метою статті є філігранне дослідження світового досвіду 

та українського проекту зі структурного реформування залізниці 

(анбандлінгу залізниці) та його впливу на розвиток мультимодальних 

перевезень. 

Виклад основного матеріалу. Розуміючи значимість української 

залізниці у розвитку мультимодальних перевезень, а також ситуацію, в якій 

наразі вона опинилась та враховуючи євроінтеграційні зобов’язання країни за 

міжнародними угодами в галузі транспорту, урядом України було прийнято 

рішення про структурне реформування АТ «Українська залізниця» (далі – 

Укрзалізниця), реалізацію якого розпочато з 2012 р. з введенням в дію Закону 

України «Про внесенням змін до Закону України «Про залізничний 

транспорт» від 31.10.2011 р. за №9377 [3]. На першому етапі реформування 
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(2012-2013 рр.) передбачалось створення єдиної державної акціонерної 

компанії і розподіл функцій між нею і державою. На другому етапі реформи 

(2013-2015 рр.) планувалось створення вертикально інтегрованої виробничо-

технологічної системи залізничного транспорту, структурованої за видами 

діяльності. На третьому етапі (2016-2019 рр.) мало бути ліквідовано 

перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних та 

передбачалось утворення окремої компанії, яка буде відати пасажирськими 

перевезеннями [3]. 

Натомість лише наразі здійснюються спроби щодо реалізації другого 

етапу структурного реформування Укрзалізниці шляхом її поділу на окремі 

операційні підрозділи, а саме: оператора інфраструктури (UZ Іnfra) 

перевізників (вантажного - UZ Cargo й пасажирського), а також виробничого 

підрозділу. Урядовці переконані, що такий підхід дасть змогу забезпечити 

належну й впорядковану реорганізацію компанії та ефективне управління 

активами, людськими ресурсами, розподілом фінансових та інших активів і 

зобов’язань між новими суб’єктами, а також сприятиме реалізації її 

суспільно важливих зобов’язань, зокрема, розвитку мультимодальних 

перевезень [4]. 

Для переконання у реалістичності озвучених урядовцями очікувань, 

здійснимо філігранне дослідження моделей анбандлінгу залізниць, 

зарекомендованих у світовій практиці як успішних, та моделі структурного 

реформування Укрзалізниці, запропонованої Міністерством інфраструктури 

України. 

Зазначимо, що у світовій практиці анбандлінг залізниць налічує багато 

підходів до здійснення перетворень у залізничній галузі, які з однієї сторони 

мають певну схожість, а з іншої - є абсолютно протилежними. Схожість 

названих підходів, насамперед, спостерігається у залученні приватного 

капіталу в залізничну галузь і впровадженні конкуренції як в 

інфраструктурній, так і в перевізній діяльності. Розбіжності ж полягають у 

вертикальній організації функціонування залізниць, починаючи від 

вертикально інтегрованих залізничних компаній в Північній Америці до 

впровадження вертикального розділення в країнах Європи [5, с.3].  

Тож, виходячи з існуючих підходів до структурного реформування 

залізниць, у світовій практиці сформувались наступні моделі їх анбандлінгу: 

модель вертикального розділу (європейську), за якої передбачається  

інституційний розділ, тобто повне організаційне виокремлення управляючого 

інфраструктурою і компаній, що здійснюють залізничні перевезення 

(вантажні та пасажирські); 

модель вертикально-інтегрованого розділу (американську), за якої 

структурні підрозділи залізниці (крім управління перевезеннями та 

управління інфраструктурою) управляються з різних центрів прийняття 

рішень  та  мають  власні  баланси,  однак  не  є  самостійними   юридичними 

 особами; 

гібридна (холдингова) модель, за якої всі підприємства галузі (юридично 

незалежні та з окремими балансами) трансформуються в єдиний холдинг  [5, с.2]. 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 6(12) 2021 

116 

Щодо європейської моделі зазначимо, що першою країною, яка 

здійснила анбандлінг залізниці стала Великобританія. Маючи на меті 

зниження надмірного фінансового навантаження на державний бюджет та 

ліквідацію громіздкої структури управління галуззю, урядом країни у 1994 

році було обрано модель вертикального розділення залізниці, схематичне 

зображення етапології реалізації якої подано  на рис.1 [5, с.4]. 

Досвід британського анбандлінгу залізниць безперечно заслуговує на 

увагу, оскільки довів те, що приватизація - це необхідна умова, але 

недостатня для досягнення позитивних результатів реформ. Не менше 

значимою виявилась і економічна незалежність, тобто відсутність 

державного втручання в роботу галузі. Тому структурна реформа залізниці 

Великобританії не забезпечила проблему додаткового залучення інвестицій. 

Саме тому контроль за вантажними перевезеннями і перейшов до іноземних, 

насамперед, американських компаній [6]. 

 

 

 

Рис. 1. Етапологія анбандлінгу залізниці Великобританії [6] 

При виборі найбільш виправданої моделі анбандлінгу залізниці  

України, не менш цікавим є і досвід Німеччини, урядом якої з метою 

створення єдиної транспортної мережі залізниць колишньої НДР, починаючи 

з 1994 року було розпочато поетапний анбандлінг залізниць: 

- на першому етапі шляхом злиття двох державних підприємств

«Deutsche Bundesbahn» та «Deutsche Reichsbahn» створено холдинг «Deutsche 

Bahn AG (DV AG)» зі 100% приналежністю акцій державі;  

- на другому етапі для управління залізничною інфраструктурою та

залізничними станціями від компаній залізничного зв'язку, а саме Railon 

Deutschland AG (вантажних перевезень), DB Regio AG (пасажирських 

перевезень на короткі відстані) та DB Fernverkehr AG (пасажирських 

перевезень на великі відстані) відокремлено засновані компанії «DB Netz 

AG» та «DB Station&Service AG»[7, с.82];  

Виокремлення державної компанії «Railtrack», що повністю володіє 
інфраструктурою 

Поділ між 25 компаніями–операторами  відповідальності за 
пасажирські перевезення 

Створення адміністрації з вантажних залізничних перевезень 

Створення OPRAF - адміністрації з пасажирських залізничних 

франшиз 

Поділ відповідальності між 6 операторами вантажних перевезень, 
п’ять з яких придбано British, Welsh & Scottish Railways (EWS) 

Модель 
анбандлінгу 
залізниці 
Великобрита-
нії 
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- на третьому етапі структурного реформування залізниці, проведено

часткову приватизацію «Deutsche Bahn AG», яка передбачала створення 

приватної компанії «DB Mobility Logistics AG» та ін; 

- на четвертому етапі здійснено регіоналізацію місцевих перевезень та

муніципалітетами створено компаній, які здійснюють вантажні та 

пасажирські перевезення до мережі магістралі (рис. 2). 

Саме у такий спосіб Німеччина здійснила анбандлінг залізниці та 

виконала свої зобов’язання перед ЄС щодо відмежування надання послуг із 

залізничних перевезень від управління залізничною інфраструктурою [5, с.6]. 

Однак, не дивлячись на певні успіхи анбандлінгу залізниць 

Великобританії та Німеччини, однією з найбільш лібералізованих залізниць в 

Європі за оцінкою Європейської Комісії визнано залізницю Швеції, а модель 

її анбандлінгу - зразковим прикладом реформування залізниць країн ЄС. 

 

 

 

 

Рис. 2. Етапологія анбандлінгу залізниці Німеччини [5] 

Перший найбільш значимий етап анбандлінгу залізниць Швеції (1988 – 

2001 рр.) розпочався з вертикально-інтегрованого розділення державних 

залізничних активів та децентралізації регіональних перевезень, під час якого 

відбувся розділ активів залізниці між «Національною залізничною 

адміністрацією» (шведською Banverket), яка відповідала за інвестиції та 

утримання інфраструктури, і компанією Шведські залізниці (шведською 

Statens Järnvägar або SJ), яка відповідала за перевезення та контролювала 

диспетчерську службу [8]. 

Проте вже на другому етапі структурного реформування залізниці 

Швеції, що розпочався з 2001 р. урядом країни було прийнято рішення щодо 

зміни моделі анбандлінгу залізниці та здійснено перехід до вертикальної 

моделі, під час реалізації якої SJ було розділено на Business Administration SJ 

та сім окремих компаній (рис. 3), з яких три, а саме Jernhucen (з управління 

інфраструктурою та залізничними станціями), SJ АВ (оператор пасажирських 

перевезень) та Green Cargo (оператор вантажних перевезень) до тепер 

належать уряду Швеції. Решта компаній приватизовано і наразі вони надають 

послуги, зокрема, EuroMaint – з технічного обслуговування поїздів, SweMaint 

Виокремлення АТ «DB Netz AG» та АТ «DB Station&Service AG» для 
управління інфраструктурою та залізничними станціями 

Створення АТ «Deutsche Bahn AG» (100% акцій належить державі) 
шляхом злиття «Deutsche Bundesbahn» та «Deutsche Reichsbahn» 

Часткова приватизація «Deutsche Bahn AG», яка передбачила 
створення компанії «DB Mobility Logistics AG» 

Регіоналізація місцевих перевезень та створення муніципалітетам 
компаній, які здійснють перевезення до мережі магістралі 
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– з управління безпекою перевезень, TraffiCare – зі стивідорних послуг

терміналів та Unigrid – послуг з інформатизації тощо.

Відмінною рисою анбандлінгу залізниці Швеції варто визнати і 

поступове відкриття урядом країни вільного доступу до ринку залізничних 

перевезень. Зокрема, з 2007 р було впроваджено відкритий доступ до мережі 

нічним пасажирським поїздам та чартерам, з 2009 р. - впроваджено вільний 

доступ до залізничної мережі по суботах і неділях, а з 2010 р. - запущено 

вільний доступ протягом тижня. При цьому всі функції Banverket були 

передані Шведській транспортній адміністрації (Trafikverket), 

підпорядкованій парламенту і уряду [8]. 

Таким чином, відмінною рисою анбандлінгу залізниці Швеції є його 

трансформація від вертикально інтегрованого до повного вертикального 

розділу з наданням рівноправного доступу для усіх учасників ринку 

перевезень. 

 

 

    1988  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  

…   …   …    2020 

 вертикально-інтегральна  модель  

вертикальна 

- державна власність; - приватна власність

Рис. 3.  Етапологія анбандлінгу залізниці Швеції [8] 

В Швейцарії, на відміну від попередньо розглянутих країн, анбандлінг 

залізниць поєднував у собі риси німецьких та англійських реформ. Зокрема, 

на початку структурного реформування залізниці уряд країни не вважав за 

доцільне здійснювати розмежування інфраструктури та перевезень і 

висловлювався досить негативно щодо приватизації. Натомість з 1999 року 

Швейцарські федеральні залізниці були виведені з-під керування 
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швейцарського уряду та перетворені в особливе акціонерне товариство 

відкритого типу SBB-CFF-FFS (нім. Schweizerische Bundesbahnen SBB) зі 

100 % власністю держави [5]. 

З часом, переконавшись в успішності світового досвіду з анбандлінгу 

залізниць, урядом Швейцарії, починаючи з 2009 року було прийнято рішення 

та  розпочато структурне реформування залізниці за європейською моделлю, 

за якою здійснено поділ SBB-CFF-FFS на служби: 

- вантажних перевезень;

- пасажирських перевезень;

- управління та ремонту залізничних ліній;

- управління нерухомим майном, що перебуває у власності товариства.

Окрім перелічених служб у «вертикалі» залізниць Швейцарії було

виокремлено службу електропостачання, а саме 6 електростанцій, які 

попередньо входили до складу компанії SBB-CFF-FFS. Тож, схематичне 

зображення етапології анбандлінгу залізниці Швейцарії набуло наступного 

вигляду (рис. 4). 

Щодо структурного реформування залізниці Франції, зазначимо, що 

створена в 1937 році монополія Національної спілки залізниці Франції 

«Société Nationale des Chemins de fer Français» (далі – SNCF) проіснувала до 

1997 року. 

 

 

 

Рис. 4. Етапологія анбандлінгу залізниці Швейцарії [5] 

З прийняттям у 1997 році закону про реформування залізниць Франції, 

було утворено нову структуру - Залізничну мережу Франції (RFF), яка стала 

власником залізничної мережі. Проте функції управлінням рухом зали-

шились за державною залізничною компанією SNCF — Національною 

спілкою залізниць Франції [6]. Натомість з внесенням у 2014 р. змін до 

Транспортного кодексу Франції було розпочато анбандлінг залізниці за 

гібридною моделлю, тобто шляхом створення державної групи компаній, до 

якої увійшла SNCF, як материнська компанія, відповідальна за стратегічне 

управління залізницею та 5-ть дочерних компанії: SNCF Réseau, Rail Logistics 

Europe, SNCF Voyageurs, Geodis та Keolis [9]. 

Розподіл на компанію інфраструктури та експлуатаційній компанії 
операторів 

Акціонування залізниці (створення SBB-CFF-FFS) із 100 % власністю 
держави  

Управління 6 електростанціями, що забезпечують рух залізничного 
транспорту 

Виокремлення компаній з управління та ремонту залізничних ліній та 
компаній з управління нерухомим майном, що перебуває у власності 
товариства 
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Тож, схематичне зображення етапології гібридної моделі анбандлінгу 

залізниці Франції набуло наступного вигляду (рис. 5). 

 

 Рис. 5. Етапологія анбандлінгу залізниці Франції [9] 

Дочерну компанію SNCF Réseau було створено з приєднанням власника 

мережі Réseau Ferré de France (RFF) до SNCF Infra та менеджера по трафіку 

Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF). Наразі SNCF Réseau контролює 

французьку залізничну мережу і виступає в якості єдиного менеджера 

залізничної інфраструктури, спрямовуючи свою діяльність на: 

забезпечення доступу до інфраструктури залізничної мережі Франції, 

включаючи розподіл пропускної здатності і встановлення плати за 

інфраструктуру; 

управління мережевим трафіком;  

обслуговування і оновлення інфраструктури; 

розширення і розвиток мережі з акцентом на загальну ефективність і 

оптимальну вартість [9]. 

На компанію SNCF Gares & Connexions, що перебуває у підпорядкуванні  

SNCF Réseau покладено повну відповідальність за стан та експлуатацію 

залізничних станцій Франції. 

Компанія Rail Logistics Europe займається залізничними та 

мультимодальними вантажними перевезеннями, контролює залізничні 

перевезення і логістичні операції в Європі і по всьому світу, надає клієнтам 

послуги з перевезень «від дверей до дверей» для всіх типів вантажів під 

п'ятьма брендами: SNCF Fret, VIIA, Captrain, Naviland Cargo і Forwardis. 

Компанія SNCF Voyageurs в свою чергу є оператором пасажирських 

перевезень (на далекі відстані) та надає пасажирам послуги з 

транспортування «від дверей до дверей», що відповідають їх потребам з 

точки зору пропозиції, вартості та якості послуг. 

Державна група компаній, до 
якої увійшла SNCF, як мате-
ринська компанія, відповідаль-на 
за стратегічне управління 
залізницею Франції та дочерних 
компаній
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Geodis спеціалізується на логістиці повсякденних пасажирських 

перевезень (на короткі відстані). Keolis є приватним оператором 

громадського транспорту. 

Саме у такий спосіб Франція здійснила анбандлінг залізниці та виконала 

свої зобов’язання перед ЄС щодо структурного реформування залізниці [9]. 

Структурне реформування залізниці у Польщі було розпочато в 1991 р. з 

анбандлінгу залізниці на керуючу інфраструктуру та перевізника, що 

дозволило, насамперед, розділити горизонти відповідальності. В 1998 році 

Сейм прийняв новий статут про залізницю, внаслідок чого з’явилась нова 

структура: мереж та ремонтного господарства, пасажирських перевезень, 

товарних перевезень, а також підрозділи нерухомості, електроенергетики, 

енергетики, служби управління заробітної плати. На початку двохтисячних 

було створено нову акціонерну структуру Польську державну залізницю 

(Polskie Koleje Państwowe) (далі – РКР), яку пізніше було реорганізовано в 

акціонерне товариство з холдинговою структурою управління 

відокремленими дочірніми компаніями: вантажним і пасажирським 

операторами, операторами інфраструктури, тяги та інших видів 

діяльності [10]. Однак неефективне державне управління дочірніми 

компаніями, незбалансоване боргове навантаження не дали змогу покращити 

фінансовий результат залізниці. Тож, РКР у 2005 та 2009-2011 рр. розпочала 

корпоративні реформи, а саме  запровадження нових правил внутрішніх 

процедур у всіх дочірніх структурах (процедури закупівель, підписання 

контрактів, уникнення конфлікту інтересів), програми зниження витрат, 

стратегії для кожної дочірньої структури, централізований внутрішній аудит 

та MBO (Management by Objectives) для нагляду за дочірніми          

компаніями [10]. 

Варто визнати, що Польща пішла далі, ніж Німеччина, у плані 

лібералізації ринку, дозволивши часткову приватизацію своїх дочірніх 

структур, серед яких були вдалі кейси, як-от: вихід на ІРО з ключовим 

активом – PKP Cargo S.A. (вантажоперевезення) при збереженні 

контрольного пакету в руках PKP; приватизація PKP Informatyka, а також 

енергетичної філії PKP Energetyka [11]. Таким чином, ринок залізничних 

перевезень у Польщі частково дерегульовано (рис. 6). 
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Рис. 6.  Етапологія анбандлінгу залізниці Польщі [11] 

На увагу заслуговує і досвід анбандлінгу залізниці США. У 1887 р в 

США був прийнятий Міжштатний транспортний закон, відповідно до якого 

залізничні перевезення вантажів перебували під жорстким державним 

контролем федерального уряду США в особі Комітету з межштатной 

транспорту і торгівлі. Однак, на жаль, досить активна турбота держави 

призвела до того, що до 1970 р. галузь залізничних вантажних перевезень 

США виявилась на межі розорення. Порятунком для залізниць стали 

прийняті Конгресом Закон про стимулювання залізничної галузі та реформу 

регулювання (Railroad Revitalization and Regulatory Reform Act of 1976), так 

званий Закон «чотирьох R» та Закон Стеггерса про залізниці (Staggers Rail 

Act of 1980), які надали залізничним перевізникам велику свободу в процесі 

ціноутворення, послабили механізми встановлення тарифів, державного 

контролю за виходом на ринок нових компаній тощо [12]. 

З послабленням державного регулювання у сфері залізничних 

перевезень, прибутковість галузі значно зросла, однак досі перебуває на 

досить низькому рівні [12]. 

Таким чином, за результатами дослідження встановлено, що кожна з 

розглянутих моделей анбандлінгу залізниць має певні відмінності. 

Відмінність анбандлінгу залізниць в європейських країнах полягає в тому, що 

поряд з приватними компаніями успішно «живуть» державні, в тому числі 

вантажні: PKP Cargo (Польща), DB Cargo (Німеччина), SNCF Fret, Captrain 

(Франція), Rail Cargo Hungaria (Угорщина), ZSSK Cargo (Словаччина). Вони 

займають значну частину ринку залізничних перевезень [13]. Відмінність же 

анбандлінгу залізниць США полягає в повній дерегуляції ринку залізничних 

перевезень, тобто в повному скасуванні державного регулювання галузі. 

Однак їх об’єднує прагнення посилити позицій залізничного транспорту у 

розвитку мультимодальних перевезень. 

Здійснюючи ж структурне реформування української залізниці, 

насамперед, варто враховувати специфіку даного сектора економіки (великі 

відстані, значні обсяги перевезень тощо) та, як на наш погляд, орієнтуватись  

на гібридну (холдингову) модель анбандлінгу. 

Реорганізовано АТ «РКР» в АТ з холдинговою структурою управління та 
відокремленими дочірніми компаніями: вантажним і пасажирським 
операторами, операторами інфраструктури, тяги та інших видів діяльності 

Створення АТ «Polskie Koleje Państwowe» (100% акцій належить 
державі) 

Приватизація PKP Informatyka, а також енергетичної філії PKP 
Energetyka 

Часткова дерегуляція ринку залізничних перевезень 

Модель 
анбандлінгу 
залізниці 
Польщі 
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Зазначимо, що в Україні наразі відсутній розподіл функцій власності і 

функцій регулювання Укрзалізниці (обидві нині знаходяться під контролем 

Мінінфраструктури), що призводить до конфлікту інтересів у галузі та 

неефективності регулювання: з одного боку, регулятор повинен 

забезпечувати запровадження конкуренції, підвищення добробуту населення 

шляхом установлення якомога нижчих тарифів, контролю якості надання 

послуг, з іншого – будучи розпорядником активів, Мінінфраструктури 

зацікавлене у зростанні дивідендів, а отже, підвищенні цін чи зниженні 

витрат, у тому числі за рахунок якості, збереженні власності на максимальну 

кількість активів у галузі (як джерел отримання прибутку), а не їх виведенні з 

природної монополії і приватизації. Модель ринку залізничних перевезень 

повинна передбачити повне організаційне і фінансове розділення перевізника 

та оператора інфраструктури, що, своєю чергою, гарантуватиме 

справедливий доступ перевізників до інфраструктури [14, с.31]. 

Зокрема, за Законопроектом «Про залізничний транспорт України» від 

 06.09.2019 р. за №1196-1 [15] передбачається наступна етапологія 

анбандлінгу Укрзалізниці (рис.7): 

 

 

 

Рис. 7.  Етапологія анбандлінгу залізниці України за Проектом 1196-1 [15] 

Основою бізнес-вертикалі вантажних перевезень Укрзалізниці має стати 

новостворений вантажний перевізник UZ Cargo з необхідними для 

безперебій-ної роботи активами, додатковим функціоналом — Центр 

транспортного сервісу «Ліски», Рефрижераторна вагонна компанія та Центр 

транспортної логістики. UZcargo отримає в розпорядження локомотиви й 

вагони, які зараз перебувають у віданні регіональних філій, і зможе повністю 

вибудувати інтегровану вертикаль. Інші активи будуть віднесені до 

інфраструктурної вертикалі. Непрофільні активи (медзаклади, санаторії, 

спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані у 

концесію [16]. 

Тож, наразі не створюються окремі юридичні особи, здійснюється лише 

суто структурна реорганізація щоб функціонально сформувати вертикаль з 

ефективною моделлю управління. Укрзалізниця ж має бути, насамперед, 

комерційною, мати незалежність та достатню кількість ресурсів щоб бути 

конкурентоспроможною, а отже, перелічених заходів для ефективного 
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реформування ринку залізничних перевезень недостатньо. Для успішної 

реформи корпоративного управління Укрзалізниці необхідна чітка та 

послідовна візія, а також ефективне управління [17]. Тож, Законопроект 

№1196-1 потребує на доповнення, зокрема, статтями, які передбачатимуть: 

- механізм  регулювання ринку приватної тяги;

- прозорий механізм тарифоутворення, модифікований шляхом 

розподілу залізничного тарифу на локомотивну, інфраструктурну та вагонну 

складову; 

- механізм фінансування пасажирських перевезень;

- механізм створення Залізничного фонду та цільового використання

його коштів. Наразі Укрзалізниця для перевезення вантажів і пасажирів 

використовує близько 330 тис. тон дизельного палива в рік, в ціну якого 

входить акциз, а це близько 1,5 млрд. на рік. Ці кошти з залізничного фонду 

необхідно направити на утримання залізничної інфраструктури, що 

дозволить створити здорову конкуренцію між різними видами транспорту, 

від чого виграє і споживач, і держава [18]. 

А отже, модель реформування Укрзалізниці має здійснюватись за 

наступною схемою (рис.8): 

 

 

 

Рис. 8. Запропонована етапологія анбандлінгу залізниці України 

Висновки. Таким чином, за результатами дослідження встановлено 

відмінності кожної з розглянутих моделей анбандлінгу залізниць та 

запропоновано, здійснюючи структурне реформування української залізниці, 

орієнтуватись на гібридну (холдингову) модель анбандлінгу. 

Проте,  щоб   Укрзалізниця    мала   незалежність   та достатню кількість  

ресурсів щоб бути конкурентоспроможною, перелічених заходів, 

передбачених  Законопроектом «Про залізничний транспорт України» від 

 06.09.2019 р. за №1196-1 (далі - Законопроект №1196-1), недостатньо. 
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Для успішної реформи корпоративного управління Укрзалізниці 

необхідна чітка та послідовна візія, а також ефективне управління. Тож, 

Законопроект №1196-1 потребує на доповнення, зокрема, статтями, які 

передбачатимуть: 

- механізм регулювання ринку приватної тяги;

- прозорий механізм тарифоутворення, модифікований шляхом 

розподілу залізничного тарифу на локомотивну, інфраструктурну та вагонну 

складову; 

- механізм фінансування пасажирських перевезень;

- механізм створення Залізничного фонду та цільового використання

його коштів. 

Внесення зазначених доповнень до Законопроекту №1196-1 забезпечить 

ефективність анбандлінгу Укрзалізниці і відповідно прискорить розвиток 

мультимодальних перевезень та повноцінність використання мультимода-

льного потенціалу України. 

Література: 

1. Перевезення контейнерів територією України у 2020 році зросли майже на 11%.

URL: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/532811/ 

2. Укрзалізниця здійснюватиме контейнерні перевезення спільно з трьома

єврокомпаніями. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3129620-

ukrzaliznica-zdijsnuvatime-kontejnerni-perevezenna-spilno-z-troma-evrokompaniami.html  

3. Про залізничний транспорт. Закон України від 31.10.2011 р. №9377. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80#Text 

4. Самойдюк М. (2019). Наглядова рада УЗ переконана в необхідності

анбандлінгу компанії та в перетворенні її на холдинг. URL: 

https://www.railinsider.com.ua/naglyadova-rada-uz-perekonana-u-neobhi/ 

5. Пенькова К., Кривінчук Ю. та Прядко К. (2019). Моделі функціонування

залізничних перевезень. Огляд іноземного досвіду. Інформаційна довідка, підготовлена 

Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит народного депутата 

України. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29219.pdf 

6. Дейнека О.Г., Позднякова Л.О. Зарубіжний досвід реформування залізничного

транспорту в контексті публічного управління та адміністрування Укрзалізниці. Вісник 

економіки транспорту та промисловості. 2012. № 37. С.148-152. 

7. Любохинець Л.М. Реформування залізничного транспорту: досвід країн ЄС.

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту ім. академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». 2016. Вип. 12. 

С.77-83.  

8. Прохорченко А. Досвід поступового підходу до впровадження рівноправного

доступу у залізничній галузі Швеції. URL: http://www.railwayhub.in.ua/2018/02/blog-

post.html#:~:text=%D0%A3%201988%20%D1%80%D0%BE%D1%86 

9. Веб-сторінка.SNCF. URL: https://www.sncf.com/en/group/profile-and-key-

figures/about-us/who-we-are 

10. Польська стежка реформування. URL: http://zbk.org.ua/2016/11/22/polska-stezhka-

reformuvannya/ 

11. About PKP Energetyka. History. https://www.pkpenergetyka.pl/About-PKP-

Energetyka/About-us/History- 

12. Залізниці штатів очима російського мандрівника. залізниці сша: історія та опис

загадка перших залізниць в Америці. URL: https://zizuhotel.ru/uk/life-hacks/zheleznye-

dorogi-shtatov-glazami-rossiiskogo-puteshestvennika/ 

https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/532811/
https://www.railinsider.com.ua/naglyadova-rada-uz-perekonana-u-neobhi/
https://www.sncf.com/en/group/profile-and-key-figures/about-us/who-we-are
https://www.sncf.com/en/group/profile-and-key-figures/about-us/who-we-are
http://zbk.org.ua/2016/11/22/polska-stezhka-reformuvannya/
http://zbk.org.ua/2016/11/22/polska-stezhka-reformuvannya/
https://www.pkpenergetyka.pl/About-PKP-Energetyka/About-us/History-
https://www.pkpenergetyka.pl/About-PKP-Energetyka/About-us/History-


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 6(12) 2021 

 

126 

13. Езугбая І. Як оптимізувати бізнес-процеси і вивести "Укрзалізницю" з кризи. 

Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/03/11/671823/ 

14. Масько А.М. Реформування залізничного транспорту в Україні. Інфраструктура 

ринку. 2019. Вип. 33. С. 26-34. 

15. Про залізничний транспорт України. Проект Закону України від  06.09.2019 р. за 

№1196-1. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66737  

16. Реформи залізничного транспорту. Міністерство інфраструктури України. URL: 

https://mtu.gov.ua/content/reformi-zaliznichnogo-transportu.html 

17. Дергоусова А. О. Стратегічна модель розвитку залізничного транспорту України. 

Ефективна економіка. 2013. №2. URL: http://bit.ly/2rFNw5S. 

18. Січкар Д. (2021). Бізнес очікує на реформу ринку залізничних перевезень. 

Європейська Бізнес Асоціація. URL: https://eba.com.ua/biznes-ochikuye-na-reformu-rynku-

zaliznychnyh-perevezen/ 

 

References: 

1. Perevezennia kontejneriv terytoriieiu Ukrainy u 2020 rotsi zrosly majzhe na 11% 

[Transportation of containers through the territory of Ukraine in 2020 increased by almost 11%]. 

Sajt Ukrzaliznytsia - Sait Ukrzaliznytsia. Retrieved from https://www.uz.gov.ua/presscenter/ 

up_to_date_topic/532811/ [in Ukrainian]. 

2. Ukrzaliznytsia zdijsniuvatyme kontejnerni perevezennia spil'no z tr'oma 

ievrokompaniiamy. [Ukrzaliznytsia will carry out container transportation together with three 

European companies]. Ukrinform - Ukrinform. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-

economy/3129620-ukrzaliznica-zdijsnuvatime-kontejnerni-perevezenna-spilno-z-troma-

evrokompaniami.html [in Ukrainian]. 

3. Zakon Ukrainy Pro zaliznychnyj transport : pryiniatyi  31 Oct 2011 roku № 9377 [Law 

of Ukraine About railway transport from October 31 2011, № 9377]. (n.d.). 

zakon.rada.gov.ua/laws/show. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-

%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian]. 

4. Samoidyuk M. (2019). Nahliadova rada Ukrains'koi zaliznytsi perekonana v 

neobkhidnosti anbandlinhu kompanii ta v peretvorenni ii na kholdynh [The Supervisory Board of 

Ukrainian Railways is convinced of the need to unbundle the company and turn it into a holding 

company]. Retrieved from https://www.railinsider.com.ua/naglyadova-rada-uz-perekonana-u-

neobhi/ [in Ukrainian]. 

5. Penkova K., Kryvinchuk Yu. and Pryadko K. (2019). Modeli funktsionuvannia 

zaliznychnykh perevezen'. [Models of railway transportation functioning]. Ohliad inozemnoho 

dosvidu. Informatsijna dovidka, pidhotovlena Yevropejs'kym informatsijno-doslidnyts'kym 

tsentrom na zapyt narodnoho deputata Ukrainy - Review of foreign experience. Information 

reference prepared by the European Information and Research Center at the request of the 

People's Deputy of Ukraine. Retrieved from http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/ 

29219.pdf [in Ukrainian]. 

6. Deyneka O.G. and Pozdnyakova L.O. (2012). Zarubizhnyj dosvid reformuvannia 

zaliznychnoho transportu v konteksti publichnoho upravlinnia ta administruvannia Ukrzaliznytsi. 

[Foreign experience of railway transport reform in the context of public administration and 

administration of Ukrzaliznytsia]. Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti - Bulletin of 

Transport Economics and Industry,  37, 148-152 [in Ukrainian]. 

7. Lyubokhinets L.M. (2016). Reformuvannia zaliznychnoho transportu: dosvid krain 

Yevropejs'koho Soiuzu  [Railway transport reform: the experience of EU countries]. Zbirnyk 

naukovykh prats' Dnipropetrovs'koho natsional'noho universytetu zaliznychnoho transportu im. 

akademika V. Lazariana «Problemy ekonomiky transportu» - Collection of scientific works of 

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. Academician V. Lazaryan "Problems 

of Transport Economics", 12, 77-83 [in Ukrainian]. 

8.  Prokhorchenko  A.  (2018).  Dosvid    postupovoho    pidkhodu     do     vprovadzhennia  

https://mtu.gov.ua/content/reformi-zaliznichnogo-transportu.html
http://bit.ly/2rFNw5S
https://eba.com.ua/biznes-ochikuye-na-reformu-rynku-zaliznychnyh-perevezen/
https://eba.com.ua/biznes-ochikuye-na-reformu-rynku-zaliznychnyh-perevezen/
https://www.uz.gov.ua/presscenter/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://www.railinsider.com.ua/naglyadova-rada-uz-perekonana-u-neobhi/
https://www.railinsider.com.ua/naglyadova-rada-uz-perekonana-u-neobhi/
http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 6(12) 2021 

 

127 

rivnopravnoho dostupu u zaliznychnij haluzi Shvetsii [Experience of a gradual approach to the 

introduction of equal access in the Swedish railway industry]. railwayhub.in.ua. Retrieved from 

http://www.railwayhub.in.ua/2018/02/blog-post.html#:~:text=%D0%A3%201988%20%D1% 

80%  [in Ukrainian]. 

9.Veb-storinka SNCF [Web page. SNCF]. sncf.com/en Retrieved from 

https://www.sncf.com/en/group/profile-and-key-figures/about-us/who-we-are [in Ukrainian]. 

10. Pol's'ka stezhka reformuvannia. [Polish path of reform]. (n.d.)  zbk.org.ua. Retrieved 

from http://zbk.org.ua/2016/11/22/polska-stezhka-reformuvannya/ [in Ukrainian]. 

11. Veb-storinka History. About PKP Energetyka. [Web page. History. About PKP 

Energetyka] pkpenergetyka.pl. Retrieved from https://www.pkpenergetyka.pl/About-PKP-

Energetyka/About-us/History- 

12. Zaliznytsi shtativ ochyma rosijs'koho mandrivnyka. zaliznytsi ssha: istoriia ta opys 

zahadka pershykh zaliznyts' v Amerytsi. [The state railways through the eyes of a Russian 

traveler. US railways: history and description of the mystery of the first railroads in America]. . 

(n.d.). zizuhotel.ru. Retrieved from https://zizuhotel.ru/uk/life-hacks/zheleznye-dorogi-shtatov-

glazami-rossiiskogo-puteshestvennika/ [in Ukrainian]. 

13. Ezugbaya I. (2021). Yak optymizuvaty biznes-protsesy i vyvesty "Ukrzaliznytsiu" z 

kryzy. [How to optimize business processes and bring Ukrzaliznytsia out of the crisis]. 

Ekonomichna Pravda - Economic truth. Retrieved from https://www.althoughda.com.ua/ 

columns/ 2021/03/11/671823/ [in Ukrainian]. 

14. Masko A.M. (2019). . Reformuvannia zaliznychnoho transportu v Ukraini [Reform of 

railway transport in Ukraine. Infrastruktura rynku - Market infrastructure, 33. 26-34. [in 

Ukrainian]. 

15. Proekt Zakonu Ukrainy Pro zaliznychnyj transport Ukrainy. 06. Sep. 2019 roku 

№1196-1. [Draft Law of Ukraine About railway transport of Ukraine] (2019, September 6). 

Retrieved from https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66737  [in Ukrainian]. 

16. Veb-storinka Ministerstvo infrastruktury Ukrainy «Reformy zaliznychnoho 

transportu». [Railway transport reforms]. (n.d.). (n.d.). mtu.gov.ua. Retrieved from 

https://mtu.gov.ua/content/reformi-zaliznichnogo-transportu.html [in Ukrainian]. 

17. Dergousova A.A. (2013). Stratehichna model' rozvytku zaliznychnoho transportu 

Ukrainy [Strategic model of railway transport development of Ukraine]. Efektyvna ekonomika - 

Efficient economy. 2, Retrieved from http://bit.ly/2rFNw5S [in Ukrainian]. 

18. Sichkar D. (2021). Biznes ochikuie na reformu rynku zaliznychnykh 

perevezen'.[Business is waiting for the reform of the railway market]. Yevropejs'ka Biznes 

Asotsiatsiia - European Business Association. Retrieved from https://eba.com.ua/biznes-

ochikuye-na-reformu-rynku-zaliznychnyh-perevezen/ [in Ukrainian]. 

 

http://www.railwayhub.in.ua/2018/02/blog-post.html#:~:text=%D0%A3%201988%20%D1% 80%
http://www.railwayhub.in.ua/2018/02/blog-post.html#:~:text=%D0%A3%201988%20%D1% 80%
https://www.sncf.com/en/group/profile-and-key-figures/about-us/who-we-are
http://zbk.org.ua/2016/11/22/polska-stezhka-reformuvannya/
https://zizuhotel.ru/uk/life-hacks/zheleznye-dorogi-shtatov-glazami-rossiiskogo-puteshestvennika/
https://zizuhotel.ru/uk/life-hacks/zheleznye-dorogi-shtatov-glazami-rossiiskogo-puteshestvennika/
https://www.althoughda.com.ua/
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66737
https://mtu.gov.ua/content/reformi-zaliznichnogo-transportu.html
http://bit.ly/2rFNw5S
https://eba.com.ua/biznes-ochikuye-na-reformu-rynku-zaliznychnyh-perevezen/
https://eba.com.ua/biznes-ochikuye-na-reformu-rynku-zaliznychnyh-perevezen/


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 6(12) 2021 

128 

УДК: 351.86+355.58 

https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-6(12)-128-140

Потеряйко Сергій Петрович кандидат військових наук, доцент, 

заступник начальника науково-організаційного відділу, Інститут державного 

управління та наукових досліджень з цивільного захисту, вул. Вишгородська, 

21, м. Київ, 04074, тел. (044) 430-06-15, e-mail: sergiy_kiev@ukr.net, 

https://orcid.org/0000-0002-3787-0929 

ГЕНЕЗИС ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТРУКТУР 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНИМ ЗАХИСТОМ 

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Анотація. У статті проведено аналіз генезису організаційно-

функціональних структур державного управління цивільним захистом щодо 

забезпечення державної безпеки та окреслено напрями їх розвитку. 

Проведено аналіз умов утворення організаційно-функціональних 

структур державного управління цивільним захистом щодо забезпечення 

державної безпеки протягом новітньої історії України та результати їх 

функціонування за цей період, виявлено тенденції, закономірності та 

визначено напрями щодо удосконалення зазначених структур. 

Виокремлено три періоди утворення та діяльності організаційно-

функціональних структур цивільного захисту, узагальнено кількість 

надзвичайних ситуацій, загиблих й постраждалих громадян України 

внаслідок їх виникнення за час існування безпекових структур. 

Акцентовано на вагомості діяльності центральних, місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в забезпеченні 

державної безпеки загалом, і збереженні життя, здоров’я та майна громадян – 

зокрема. 

Запропоновано узагальнений показник дієвості систем цивільного 

захисту та національної безпеки, що утворювались та функціонували в 

Україні, – зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій до рівня 

мінімально допустимого, збільшення кількості врятованих громадян України 

внаслідок надзвичайних ситуацій та кризових явищ, а також зменшення 

матеріальних збитків. 

Визначено основні напрями удосконалення державного управління 

безпековими організаційно-функціональними структурами, зокрема: 

розвиток систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій, оповіщення та інформування, удосконалення системи управління 

безпекових організаційно-функціональних структур, утворення 

багатофункціональних безпекових формувань, здатних якісно виконувати 

широкий спектр функцій та завдань в нинішніх безпекових умовах, 

удосконалення системи підготовки органів управління та сил сектору 

безпеки та оборони, спрямування системи підготовки населення до дій в 
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умовах надзвичайних ситуацій та кризових явищ на практичну складову 

частину. 

Ключові слова: державне управління, безпекові структури, надзвичайна 

ситуація, цивільний захист, показник дієвості. 
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ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL STRUCTURES OF PUBLIC 

ADMINISTRATION’S GENESIS OF CIVIL PROTECTION 

FOR UKRAINE’S STATE SECURITY 

Abstract. The analysis of organizational and functional structures of public 

administration’s genesis of civil protection for Ukraine’s state security is carried 

out in the article and outlines the directions of their development. 

The analysis of the organizational and functional structures of public 

administration’s genesis of civil protection formation conditions during the 

Ukraine’s recent history and the results of their operation during this period, 

identified trends, patterns and identified areas for improvement of these structures 

are presents in the article. 

Three periods of the organizational and functional structures of public 

administration’s genesis of civil protection’s formation and activity are singled out. 

The number of emergency situation, dead and injured Ukraine’s citizens as a result 

of emergency situation during the existence of security structures is generalized. 

Importance of the central, local executive bodies’ and local self-government 

bodies’ activities in ensuring Ukraine’s state security in general, and the 

preservation of life, health and property of citizens in particular is outlined. 

The generalized indicator of the civil protection’s systems and national safety 

efficiency which were formed and functioned in Ukraine is proposed. This 

indicator includes reducing the risk of emergency situation to the minimum 

allowable level, increasing the number of rescued Ukraine’s citizens as a result of 

emergency situation and crises and reducing material losses. 

The main directions of improvement of public administration of security’s 

organizational and functional structures are determined, in particular: development 

of early detection systems of the threat of emergency situations, notification and 

information, improvement of managements of security’s organizational and 

functional structures, creation of multifunctional security formations capable of 

qualitatively performing a wide range of functions and tasks in the current security 

conditions, improving the training’s system of governing bodies and forces of the 

security and defense sector, directing the system of preparing the population for 
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action in emergency situation and crises on a practical component. 

Keywords: public administration, security’s structures, state security, 

emergency situation, civil protection, efficiency indicator. 

Постановка проблеми. Утворення і ствердження України як 

демократичної, незалежної та суверенної держави пов’язано насамперед із 

забезпеченням її національної безпеки. Нині спостерігається небезпечна 

тенденція з боку країни-агресора щодо перегляду національних кордонів 

України поза нормами міжнародного права, де застосування сили підриває 

довіру міжнародним відносинам, зокрема в Європі. 

Водночас складними залишаються і внутрішні виклики національній 

безпеці, зокрема ‒ стан єдиної державної системи цивільного захисту (далі ‒ 

ЄДСЦЗ). Отже, сучасні виклики та загрози територіальній цілісності й 

незалежності держави, внутрішній безпеці суспільства  зумовили 

актуальність питання щодо трансформації організаційно-функціональних 

структур сектору безпеки і оборони, що здатні протидіяти зовнішнім та 

внутрішнім загрозам. Зазначене завдання, вважаємо, може бути вирішене, 

зокрема, завдяки аналізу генезису організаційно-функціональних структур 

державного управління цивільним захистом (далі ‒ ЦЗ) щодо забезпечення 

державної безпеки та окресленню напрямів їх розвитку. 

Отже, пошук закономірностей розвитку державного управління 

безпековими організаційно-функціональними структурами та напрямів їх 

удосконалення нині є актуальним науковим завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковим розвідкам щодо 

визначення історичних джерел створення та розвитку державного управління 

ЦЗ присвячено низку наукових досліджень вчених у зазначеній галузі науки. 

Абрамов В.І, Андреєв С.О., Ситник Г.П. та ін. зазначають, що нині в 

Україні існує низка факторів, що лімітують підвищення ефективності 

діяльності системи державного управління щодо запобігання та боротьби з 

надзвичайними ситуаціями (далі ‒ НС) різного характеру, серед яких автори 

відзначають, зокрема: відсутність реальної системи моніторингу НС, що 

функціонує, необхідних наукових досліджень, розробок, обмеженість кадрів 

необхідної кваліфікації, недосконалість всеосяжного освітнього процесу для 

всіх верст населення, недостатня відпрацьованість взаємодії ДСНС з 

Міноборони, МВС та ін. [1, С. 738-739].  

Окреслені науковцями проблеми, на нашу думку, висвітлюють 

недосконалість організаційно-функціональних структур системи 

національної безпеки загалом, і ЦЗ ‒ зокрема щодо забезпечення 

національної безпеки. 

В. Антонов дослідив генезис загальної теорії національної безпеки. 

Вчений зазначив, що безпекові проблеми наразі є головним стрижнем 

досліджень, що розглядаються або через призму виникнення конфлікту, який 

визначає політику країни, або через систему взаємодії держав [2, С. 54]. 

С. Андреєв обґрунтував твердження, що інституціональний підхід до 

розвитку державних систем ЦЗ базується  на  взаємозалежності  та  
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взаємозв’язку  двох  основних  складових  – інституційної та  нормативно-

правової, які є базовими елементами, що формуються суспільством і 

державою з метою якомога ефективнішого забезпечення захисту від загроз, 

пов’язаних із ризиком виникнення різних НС [3, С.17].  

Вважаємо, що зазначені питання необхідно розглядати з позиції 

структурно-функціонального аналізу сфери державної безпеки та ЦЗ. У 

зв’язку із зазначеним, констатуємо, що автор частково розглядає питання 

щодо визначення місця та ролі ЦЗ в системі національної безпеки, структурні 

та їх функціональні  зв’язки. 

К. Бєлікова запропонувала загальну структуру системи управління в ЦЗ, 

що містить сукупність органів управління ЦЗ та системи інформаційно-

аналітичного забезпечення ЦЗ, яка є інформаційним інструментарієм 

досягнення цілей державного управління у зазначеній сфері [4, С. 21].  

А. Любінський розглянув особливості й сучасні тенденції модернізації 

системи ЦЗ України, окреслив перспективні напрямки вдосконалення 

державного управління в цій сфері [7, С. 104]. Вчений зазначає, що 

підвищення ефективності діяльності ДСНС в умовах складної ситуації 

природного, техногенного спрямування та терористичних проявів вимагають 

перегляду та упорядкування теперішньої структури та складу наявних 

підрозділів ДСНС, їх оснащення, підготовка органів управління та сил       

ЦЗ [5, С. 105-106]. 

Аналіз досвіду побудови, функціонування та управління системами ЦЗ у 

забезпеченні національної безпеки країн-членів ЄС провів А. Рогуля, який 

розглянув особливості систем ЦЗ Німеччини, Італії, Франції, Швеції, Австрії, 

Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії [6, С. 130]. Автор зазначає, що 

система ЦЗ відіграє все більшу роль у забезпеченні національної безпеки 

європейських країн і стає предметом висхідної уваги у рамках міжнародних 

структур європейської безпеки. Моделі ЦЗ країн ЄС різняться між собою, 

однак мають спільні основоположні цілі і принципи – попередження, 

боротьба з наслідками і відновлення після природних і техногенних 

катастроф, незалежно від причин їх виникнення з метою захисту 

невіддільних прав і свобод громадян, їх власності, демократичного устрою 

держави і ринкових засад економіки [6, С. 137].  

Отже, встановлено, що нині у вчених  єдиної думки щодо комплексного 

оцінювання генезису організаційно-функціональних структур державного 

управління ЦЗ щодо забезпечення державної безпеки не сформовано, тому 

зазначена проблема потребує більш детального наукового дослідження.  

Мета статті – дослідити генезис організаційно-функціональних 

структур державного управління ЦЗ щодо забезпечення державної безпеки та 

окреслити напрями їх розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Для досягнення мети дослідження 

вважаємо необхідним провести аналіз утворення організаційно-

функціональних структур державного управління ЦЗ щодо забезпечення 

державної безпеки протягом новітньої історії України та порівняти 

результати їх функціонування у певному історичному відрізку часу існування 
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нашої держави, виявити тенденції, закономірності розвитку та визначити 

напрями щодо удосконалення зазначених структур. 

Отже, проведемо генезис організаційно-функціональних структур 

державного управління ЦЗ щодо виконання функцій та завдань на основі 

статистичних даних діяльності вказаних структур та аналізу законодавства 

України у сферах ЦЗ та національної безпеки протягом останніх десятиліть в 

новітній історії України. 

Законом України від 03.02.1993 № 2974-XII “Про цивільну оборону” 

визначено, що цивільна оборона України є державною системою органів 

управління, сил і засобів, що створюється для організації та забезпечення 

захисту населення від наслідків НС техногенного, екологічного, природного 

та воєнного характеру. Постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.1994            № 299 затверджено Положення про цивільну оборону 

України (зазначені законодавчі акти втратили чинність). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1198 

затверджено Положення “Про єдину державну систему запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” 

(втратила чинність). 

Законом України “Про захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру” від 08.06.2000 № 1809-III 

введено в дію систему захисту населення і територій від НС техногенного та 

природного характеру ‒ як систему організаційних, технічних, медико-

біологічних, фінансово-економічних та інших заходів щодо запобігання та 

реагування на НС техногенного та природного характеру і ліквідації їх 

наслідків (втратив чинність). 

Законом України від 24.06.2004 № 1859-IV “Про правові засади 

цивільного захисту” утворено єдину державну систему ЦЗ населення і 

територій ‒ як сукупність органів управління, сил та засобів центральних і 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на які 

покладається реалізація державної політики у сфері ЦЗ (втратив чинність). 

Зазначені законодавчі акти втратили чинність після затвердження 

Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI [7]. Також, слід 

зазначити, що Постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. 

№ 11 затверджено “Положення про єдину державну систему цивільного 

захисту” [8]. 

Отже, протягом новітньої історії України у сферах національної безпеки 

та ЦЗ функціонували такі системи, а саме:  

з 1993 по 1998 роки в Україні функціонувала система цивільної оборони 

(далі ‒ СЦО);  

у 1998 році утворено єдину державну систему запобігання і реагування 

на НС техногенного та природного характеру (далі ‒ ЄДСЗРНС);  

у 2000 році утворено систему захисту населення і територій від НС 

техногенного та природного характеру (далі ‒ СЗНТНС);  

у 2004 році утворено єдину державну систему ЦЗ населення і територій 

(далі ‒ ЄДСЦЗНТ). Зазначені системи функціонували послідовно й 
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одночасно  з 1998 по 2014 роки. 

Починаючи з 2014 року та по теперішній час функціонує ЄДСЦЗ. 

Отже, процес утворення та функціонування безпекових організаційно-

функціональних структур в новітній історії України можливо поділити на три 

періоди, а саме: 1993-1998 роки ‒ СЦО; 1998-2014 роки ‒ ЄДСЗРНС, 

СЗНТНС, ЄДСЦЗНТ; 2014 - по т.ч. ‒ ЄДСЦЗ. 

Вагому роль в безпеці держави відіграють центральні та місцеві органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (далі ‒ ДСНС) є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 

України і який реалізує державну політику у сфері ЦЗ, захисту населення і 

територій від НС та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків НС, 

рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, 

діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної 

діяльності. Розглянемо результати діяльності ДСНС у 2020 році, що 

спрямовувалася на виконання актів законодавства, Президента України, 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України, відповідних рішень Уряду 

у сфері повноважень ДСНС та виконання пріоритетних завдань [9].  

Кількісні показники НС, що виникли у 2020 році, у порівнянні з 

2019 роком наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Кількісні показники НС, що виникли у 2020 році, порівняно з 2019 роком 

Дані про НС 2019 рік 2020 рік 

1 2 3 

Загальна кількість НС: 146 116 

Зокрема за характером: 

Техногенного 60 47 

Природного 81 64 

Соціального 5 5 

Зокрема за рівнями: 

Державного 2 6 

Регіонального 7 4 

Місцевого 63 50 

Об’єктового 74 56 

Загинуло людей внаслідок НС 200 170 

Постраждало людей внаслідок НС 1492 305 

Матеріальні збитки від НС, тис. грн. 1 626 730 9 916 677 

У 2020 році зафіксовано найменшу кількість НС за період спостережень, 

починаючи з 1997 року, натомість збільшилася масштабність НС та 

зафіксовано зростання більш ніж у 6 разів суми завданих НС збитків, 

насамперед унаслідок НС, пов’язаних із лісовими пожежами, а також НС 

унаслідок паводка. 
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Вагомим чинником для визначення ступеню ефективності систем ЦЗ та 

державної безпеки України є результати аналізу динаміки виникнення 

кризових явищ та НС, їх наслідків протягом новітньої історії України, коли 

утворювались, функціонували та трансформувались організаційно-

функціональні безпекові структури.  

Показовим є аналіз динаміки виникнення НС, кількісні показники 

загиблих та постраждалих від їх наслідків протягом 2011-2020 років, що 

наведено на рис. 1, 2. 

Рис. 1. Динаміка виникнення НС протягом 2011-2020 років 

Рис. 2. Кількісні показники загиблих та постраждалих від наслідків 
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Рис. 3. Узагальнені показники кількості НС, що виникли в Україні 

протягом 1997-2020 років 

За результатами поглибленого аналізу виникнення НС та їх наслідків у 

роботі узагальнено показники кількості НС, що виникли в Україні протягом 

1997-2020 років (див. рис. 3), їх наслідків (див. рис. 4) за періодами 

утворення та функціонування організаційно-функціональних структур сфери 

ЦЗ та державної безпеки. 

У роботі проведено аналіз статистичних даних та встановлено чисельні 

показники щодо кількості НС, загиблих та постраждалих, протягом часу 

функціонування зазначених систем,  а саме: 

СЦО за 1997-1998 роки (з часу, коли здійснювався облік статистичних 

даних): НС ‒ 1153 (576*); загиблих ‒ 952 (476*) осіб; постраждалих ‒ 6254 

(3127*) осіб; 

ЄДСЗРНС, СЗНТНС, ЄДСЦЗНТ протягом 1998-2014 років:  НС ‒ 4604 

(307*); загиблих ‒ 6128 (408*) осіб; постраждалих ‒ 22801 (1520*) осіб; 

ЄДСЦЗ протягом 2014-2020 років: НС ‒ 995 (142*); загиблих ‒  1425 

(203*) осіб; постраждалих ‒  1527 (218*) осіб.  

В дужках із зірочкою позначено середнє значення показників за роки 

функціонування систем, що досліджуються, які складають: 

1997-1998 роки СЦО – перший період, (рис. 1): НС ‒ 576; загиблих ‒ 

476; постраждалих ‒ 3127. 
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1998-2014 роки ЄДСЗРНС, СЗНТНС, ЄДСЦЗНТ – другий період (рис. 1): 

НС ‒ 307; загиблих ‒ 408; постраждалих ‒ 1520. 

2014-2020 ЄДСЦЗ – третій період (рис. 1): НС ‒ 142; загиблих ‒ 203; 

постраждалих ‒ 218. 

 

Рис. 4. Кількість загиблих і постраждалих унаслідок виникнення НС 

в Україні протягом 1997-2010 років 

 
 

Усереднені показники кількості НС, загиблих та постраждалих внаслідок 
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Рис. 5. Усереднені показники кількості НС, загиблих та постраждалих 

внаслідок їх виникнення протягом  1997-2020 років 

 

Аналіз усереднених показників (див. рис. 5) свідчить про зменшення 

зазначених показників у третьому періоді функціонування безпекових 

структур, що, на наш погляд, пов’язано зі зменшенням рівня техногенного 

навантаження країни внаслідок скорочення кількості промислових об’єктів, а 

також оптимізацією безпекових організаційно-функціональних структур, 

зокрема сфери ЦЗ. Однак, слід зазначити про значне збільшення матеріальних 

збитків в економіці держави внаслідок виникнення НС та кризових явищ у 2020 
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Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю [10]. Тому, вважаємо основоположним узагальненим 

показником дієвості систем ЦЗ та національної безпеки, що утворювались та 

функціонували в Україні, є зниження ризику виникнення НС до рівня 

мінімально допустимого, збільшення кількості врятованих громадян України 
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Висновки. Окреслено актуальне наукове завдання щодо дослідження 

генезису організаційно-функціональних структур державного управління ЦЗ із 

забезпечення державної безпеки та окреслити напрями їх розвитку. 
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удосконалення зазначених структур. 

Виокремлено три періоди утворення та функціонування організаційно-

функціональних структур ЦЗ та узагальнено кількість НС, що виникли, 

кількість загиблих й постраждалих громадян України за час діяльності 

безпекових структур. 

Акцентовано на вагомості діяльності центральних, місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в забезпеченні 

державної безпеки загалом, і збереженні життя, здоров’я та майна громадян – 

зокрема. 

Сформульовано висновок про покращення дієвості організаційно-

функціональних структур ЦЗ протягом 1997-2020 років у третьому періоді на 

основі зменшення усереднених часткових показників, що пов’язане зі 

зменшенням рівня техногенного навантаження країни внаслідок скорочення 

кількості промислових об’єктів, а також оптимізацією безпекових 

організаційно-функціональних структур, зокрема сфери ЦЗ. 

Запропоновано основоположний узагальнений показник дієвості систем 

ЦЗ та національної безпеки, що утворювались та функціонували в Україні, – 

зниження ризику виникнення НС до рівня мінімально допустимого, 

збільшення кількості врятованих громадян України внаслідок НС та 

кризових явищ, а також зменшення матеріальних збитків. 

Визначено основні напрями удосконалення державного управління 

безпековими організаційно-функціональними структурами, а саме: 

розвиток систем раннього виявлення загрози виникнення НС, 

оповіщення та інформування органів державного управління та населення 

про загрозу та виникнення НС й кризових явищ із використанням новітніх 

технологій; 

удосконалення системи управління безпекових організаційно-

функціональних структур шляхом оснащення сучасними засобами отримання 

й передачі інформації, їх оптимізації та інтегрування за єдиним 

функціоналом; 

утворення багатофункціональних безпекових формувань, здатних якісно 

виконувати широкий спектр функцій та завдань в нинішніх безпекових 

умовах; 

удосконалення системи підготовки органів управління та сил сектору 

безпеки та оборони за єдиними планами й можливими сценаріями 

виникнення та розвитку кризових явищ; 

спрямування системи підготовки населення до дій в умовах НС та 

кризових явищ на практичну складову частину із урахуванням особливостей 

їх виникнення в конкретному регіоні. 

Подальшим напрямом наукових досліджень за зазначеною 

проблематикою вбачається у визначенні наукових підходів до прогнозування 

діяльності організаційно-функціональних безпекових структур щодо 

забезпечення державної безпеки. 
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ПРИНЦИПИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ 

(МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД) 

Анотація. Показано, що у сучасних моделях державного управління, які 

спираються на ідею сервісної держави, зростає роль інституту державних 

послуг. Зазначається, що сучасні уряди шукають різноманітні способи 

удосконалення процесу надання державних послуг, а держава Україна шукає 

свій шлях модернізації державного управління та удосконалення системи 

державних послуг. Автор застерігає, що успішний варіант механізму надання 

державних послуг в окремій країні не завжди є успішним в іншій країні. 

Тому державна реформа адміністративних послуг в Україні повинна не сліпо 

копіювати зарубіжний досвід, але враховувати основоположні принципи 

модернізації та ретельно аналізувати наслідки. Автор переконаний, що досвід 

країн з усталеними демократичними цінностями є дуже важливим для 

України. Адже, у таких політичних системах надається особлива роль 

інституту державних послуг, а відносини між державою та суспільством є 

прозорими та рівноправними.  У цьому зв’язку, автором обрано практики 

реформування державних послуг у США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, 

країнах Західної Європи. Здійснено теоретичне дослідження сутності поняття 

«послуга». Проаналізовано принципи та методи вдосконалення державних 

послуг. Виокремлено такі основоположні принципи реформування системи 

державних послуг, а саме: принцип системності, принцип законності, 

принцип координації, принцип достатності, принцип забезпеченості, 

принцип використання інформаційних технологій, принцип зворотного 

зв’язку,  принцип тривалості. Розкрито їхні особливості та показано, що вони 

складають єдиний злагоджений механізм, формують потужне мотиваційне 

середовище, що забезпечує ефективність реформ. Показано, що дотримання 

ключових принципів дає підстави для застосування широкого спектру 

методів вдосконалення системи надання державних послуг. Серед таких 

автором визначено методи стандартизації, регламентації, оптимізації, 

автоматизації, реінжинірингу, що є перспективою подальшого дослідження 

даної проблематики. Зарубіжний досвід вдосконалення державних послуг 

свідчить, що  важливою умовою ефективного публічного управління є 

регламентація і стандартизація його основних процесів та результатів, що 

може  мати  застосування  в  Україні  та  суттєво    сприятиме    ефективності  

функціонування системи державних послуг. 
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PRINCIPLES FOR IMPROVING THE PUBLIC SERVICE SYSTEM 

(INTERNATIONAL EXPERIENCE) 

Abstract. It is shown that in modern models of public administration, which 

are based on the idea of a service state, the role of the institution of public services 

is growing. It is noted that modern governments are looking for various ways to 

improve the process of providing public services, and the state of Ukraine is 

looking for its own way to modernize public administration and improve the public 

service system. The author warns that a successful version of the mechanism of 

providing public services in one country is not always successful in another 

country. Therefore, the state reform of administrative services in Ukraine should 

not blindly copy foreign experience, but take into account the fundamental 

principles of modernization and carefully analyze the consequences. The author is 

convinced that the experience of countries with established democratic values is 

very important for Ukraine. After all, in such political systems a special role is 

given to the institution of public services, and the relations between the state and 

society are transparent and equal. In this regard, the author has chosen the practice 

of reforming public services in the United States, Canada, Australia, New Zealand, 

Western Europe. A theoretical study of the essence of the concept of "service". The 

principles and methods of improving public services are analyzed. The following 

basic principles of reforming the public service system are identified, namely: the 

principle of systematization, the principle of legality, the principle of coordination, 

the principle of sufficiency, the principle of security, the principle of using 

information technology, the principle of feedback, the principle of duration. Their 

peculiarities are revealed and it is shown that they form a single coordinated 

mechanism, form a powerful motivational environment that ensures the 

effectiveness of reforms. It is shown that compliance with key principles provides 

grounds for the application of a wide range of methods to improve the system of 

public services. Among such the author identified methods of standardization, 

regulation, optimization, automation, reengineering, which is a prospect for further 

study of this issue. Foreign experience in improving public services shows that an 

important condition for effective public administration is the regulation and 

standardization of its main processes and results, which can be used in Ukraine and 

significantly contribute to the efficiency of the public service system. 

Keywords: service, public service, state service, municipal service, 

administrative service, social service.  
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Постановка проблеми. У сучасних моделях державного управління, які 

спираються на ідею сервісної держави, зростає роль інституту державних 

послуг, що спонукає уряди шукати різноманітні способи удосконалення 

процесу надання державних послуг. Україна лише стала на подібний шлях 

модернізації державного управління. Відтак, є потреба вивчення зарубіжного 

досвіду. Було б помилково вважати, що той чи інший національний варіант 

механізму надання державних послуг буде однаково ефективним для будь-

якої країни. Державна реформа в Україні, в рамках якої розглядаємо 

проблеми вдосконалення державних послуг, не має калькувати зарубіжний 

досвід, але враховувати основоположні принципи модернізаційних процесів. 

Тому, цікавим і корисним для вивчення можливості впровадження такого 

досвіду у пострадянських країнах є приклади країн з усталеними 

демократичними цінностями. У таких політичних системах постулюється 

особлива роль інституту державних послуг, а відносини між державою та 

суспільством – як рівнозначні. Високі досягнення у реформуванні державних 

послуг у США, країнах Західної Європи та деяких азіатських країнах, дають 

підстави для глибинного аналізу такого досвіду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній науці 

державного управління низка дослідників здійснили глибинний аналіз 

проблематики державних послуг. Зокрема, питання щодо шляхів підвищення 

якості надання адміністративних послуг в Україні розкрито 

Н.С. Грабаром [1]. Державне управління та європейська інтеграція 

досліджуються  Д. В. Вітер, Л. Л. Прокопенко, О. М. Руденко, 

Л. М. Усаченко та іншими [3-8]. Важливі для нас дослідження, які здійснює 

Національний інститут стратегічних досліджень при  Президентові України 

щодо нормативно-проектного забезпечення розвитку інформаційного 

суспільства в Європейському Союзі.  Зокрема, Ю. П. Шаров та          

І.А. Чикаренко вивчали європейські стандарти публічного управління [4]. 

Проте, наявність великої кількості праць з даної тематики не забезпечує 

актуальне розуміння основоположних принципів та методів вдосконалення 

державних послуг у контексті здійснюваної реформи державного управління, 

що може забезпечити дослідження досвіду країн Західної Європи у контексті 

даного питання.  

Мета статті. Дослідити принципи та методи вдосконалення державних 

послуг у країнах Західної Європи та аргументувати, що досвід цих країн 

може бути застосований в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення зарубіжного досвіду 

вдосконалення процесу та результатів надання державних послуг, не 

зважаючи на національне різноманіття підходів [1; 2; 3-8], дозволило 

виокремити декілька основоположних принципів, на яких ґрунтуються 

більшість  спроб успішного реформування. Звернімо увагу на такі: принцип 

системності, принцип законності, принцип координації, принцип достатності, 

принцип забезпеченості, принцип використання інформаційних технологій, 

принцип зворотного зв’язку,  принцип тривалості. З метою оцінки корисності 
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їх адаптації до українського сьогодення зупинимось на розкритті окремих 

принципів детальніше. 

Принцип системності  наголошує на тому, що державні послуги є 

складним  явищем, а їх удосконалення повинно враховувати усі його 

складові: об’єкта і  суб’єкта надання послуги, результат їхньої взаємодії 

(своєрідний «продукт»). Звісно, державна послуга визначається не лише 

названими складовими, проте змушує нас приймати її як системне явище і 

застосовувати до процесу модернізації системний підхід. Система державних 

послуг є інтегрованою сукупністю усіх елементів, у тому числі, процесів, при 

чому кожен структурний елемент відповідає за загальну стабільність, 

цілісність та розвиток  [2, с. 34]. Пропонуємо розглядати структуру системи 

державних послуг як сукупність кількох підсистем: інституційної, 

комунікативної, нормативної, процедурно-процесуальної.  

Принцип законності показує, що успішна модернізація державного 

управління розпочинається із законодавчих процедур. У країнах 

Європейського Союзу питання надання публічних послуг населенню є 

настільки важливим, що їх регулювання включено до законодавства 

Європейського Союзу, зокрема до Договору про функціонування 

Європейського Союзу (гл. 3 «Послуги» розд. 4) та до Протоколу № 26 «Про 

послуги загального інтересу» [5, с. 73]. На цій основі у країнах 

Європейського Союзу створено відповідну правову базу, розроблено 

концепції та програми, які не тільки визначають загальні засади діяльності 

державних органів щодо надання публічних послуг населенню, але й 

визначають та закріплюють стандарти якості їх надання [4; 13].  

Принцип координації означає, насамперед, необхідність керування 

реформаційними заходами одним уповноваженим державним органом, що 

забезпечить узгодженість та послідовність дій та визначену за них 

відповідальність. Як правило, таку роль виконують інституції високого 

управлінського рівня, які забезпечують належний рівень координації заходів 

та взаємодії між учасниками реформаційних процесів.  Наприклад, у США 

таким координаційним центром стала Міжвідомча комісія з перегляду 

діяльності державних установ.  

Принцип достатності передбачає, що в результаті вдосконалення 

інституту державних послуг буде визначений необхідний об’єм ресурсів для 

реалізації такої послуги. Модернізація державного управління у більшості 

країн передбачає делегування державою виконання послуг тим чи іншим 

уповноваженим інституціям. На надання державних послуг можуть бути 

уповноважені: безпосередньо органи виконавчої влади та її структурні 

підрозділи; підвідомчі бюджетні установи; наглядові організації та інспекції, 

що входять в систему відповідних міністерств і відомств; недержавні 

структури; муніципальні органи влади [4]. Мінусом є те, що у результаті, 

може виникнути масштабний ринок надлишкових (а, відтак, фіктивних) 

державних послуг. Також існує небезпека дефіциту державних послуг, які 

необхідні громадянам.  
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Принцип забезпеченості процесу вдосконалення державних послуг має 

важливе інституційне значення і вимагає забезпечення проведення 

зазначених реформ розгалуженою мережею дослідних, консультаційних, 

навчальних та інших підтримуючих структур. Багато країн, що проводять 

реформи в сфері державних послуг, намагаються одночасно розвивати 

відповідні елементи інфраструктури на підтримку системи надання 

державних послуг.  Інфраструктура складається з мережі організацій і 

установ, які проводять дослідження, формують інформаційну базу даних, 

надають консультації споживачам послуг, забезпечують  навчання 

державних службовців, і таким чином оптимізують процес надання 

державних послуг. У Канаді діють телефонізовані центри «1-800 Канада» 

(інформують населення про необхідну послугу), «Центри доступу» 

(консультують підприємців-початківців, а також надають значну кількість 

державних послуг і працюють за принципом «єдиного вікна»). У Польщі в 

2002 р. було створено Інформаційний центр державної служби, який 

забезпечує доступ пересічних громадян і самих державних службовців до 

інформації про види державних послуг, сфери діяльності окремих державних 

органів і установ. У Греції була розроблена «Програма якості», покликана 

об'єднати в єдину інформаційну мережу усі консультаційні центри з 

державних послуг [див.: 5; 12; 13]. 

Принцип використання інформаційних технологій, без якого не 

обходяться більшість сучасних модернізаційних процесів, повинен 

супроводжувати також і процеси вдосконалення інституту державних послуг. 

Користь його застосування полягає в можливості збільшення доступу 

споживачів до державних послуг, а також інформації про них. Він є 

потужним стимулом до впровадження нових підходів, механізмів і принципів 

у сфері управління. Електронний доступ до основних державних послуг у 

міжнародній практиці вважається одним із найважливіших елементів 

електронного урядування. Країни ухвалили власні програми інформатизації, 

впроваджують «електронний уряд» («e-government»), відкриваються урядові 

веб-портали, де кожен може отримати будь-яку інформацію про діяльність 

владних інститутів та інші послуги. Ефективним способом оптимізації 

надання державних послуг є організація «єдиного офісу» («one-stop-shop»), 

який дозволяє громадянам швидко, без зайвих затрат часу та пересувань 

отримувати послуги від держави.  

Особлива увага наділяється принципу зворотного зв'язку, який 

забезпечує моніторинг проблем та успіхів у сфері надання послуг та здійснює 

практичну допомогу у формуванні стратегії подальшого вдосконалення 

державних послуг з урахуванням потреб і очікувань споживачів [6-7]. У 

США в рамках загальнонаціональної програми «Перший пріоритет - клієнти» 

проводиться моніторинг оцінки якості послуг, вивчення очікувань 

споживачів. Поряд з цим проводяться регулярні опитування серед державних 

службовців, які безпосередньо контактують з населенням в процесі надання 

послуг, з метою виявлення недоліків і збору пропозицій для досягнення рівня 
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стандартів якості послуг, що надаються приватним сектором [5]. В Австралії 

інформаційна система «Canberra-Connect» передбачає форми, які можуть 

заповнити бажаючі запропонувати шляхи вдосконалення надання кожного 

окремо взятого виду послуг. Отже, цей принцип має важливе стратегічне 

значення у сфері модернізації державного управління, оскільки дозволяє 

вчасно реагувати на поточні проблеми та оцінювати результати проведеної 

роботи. 

Принцип тривалості.  Як і будь-який реформаційний процес, зміни у 

сфері державних послуг потребує поступовості, виваженості, що 

відображається тривалістю у часі та постановкою завдань на довго-, 

середньо- та короткострокову перспективу. Наприклад, система «Хартії 

послуг» у Великобританії 1991 р., була розрахована на 10 років, але 

вдосконалення окремих компонентів цієї системи відбувається й досі [5]. 

Також  в інших країнах ЄС, і в США, програми з вдосконалення державних 

послуг мають тенденцію до продовження в часі. Це дуже важливо з точки 

зору стратегічного управління. Стратегічні цілі постійно корегуються під 

впливом різних обставин. Тривалість процесу вдосконалення надання 

державних послуг має декілька важливих пояснень. По-перш, це 

масштабність поставлених цілей і завдань. По-друге, це необхідність 

постійного залучення здобутків науково-технічного прогресу. І, по-третє, це 

велика кількість елементів системи державних послуг, кожен з яких потребує 

змін та відновлення самої системи. Зокрема, останній чинник пояснює, чому 

проведення реформ у сфері державних послуг іноді поспішно визначають, як 

неуспішне та нерезультативне.  

Висновки. Цінність і дієвість названих принципів полягає в тому, що 

вони є не набором окремих умов та правил, а діють комплексно. Вони 

складають єдиний злагоджений механізм, формують потужне мотиваційне 

середовище, що забезпечує ефективність реформ. 

Дотримання ключових принципів дає підстави для застосування 

широкого спектру методів вдосконалення системи надання державних 

послуг: стандартизації, регламентації, оптимізації, автоматизації, 

реінжинірингу, що є перспективою подальшого дослідження даної 

проблематики. 

Зарубіжний досвід вдосконалення державних послуг свідчить, що  

важливою умовою ефективного публічного управління є регламентація і 

стандартизація його основних процесів та результатів, що може мати 

застосування в Україні та суттєво сприятиме ефективності функціонування 

системи державних послуг. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОВІРИ ДО ОРГАНІВ 

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Анотація. У статті проводиться дослідження механізму формування 

довіри громадськості до органів публічної влади та встановлюються 

перспективні напрямки підвищення рівня довіри до влади в Україні в 

сучасних умовах реформування системи публічного управління. 

Відмічається, що довіра може виникнути лише на основі спільних цінностей, 

формування політики держави на основі потреб та викликів суспільства, 

узгодження інтересів держави і народу. Кожна особа, соціальна група або 

громадська організація, яка зверталась до того чи іншого органу, або 

ознайомлена з його діяльність має власний «поріг довіри», після досягнення 

його довіра втрачається. Встановлено, що рівень недовіри до влади в цілому 

досить різниться. Якщо до Президента та Уряду більшість респондентів 

відчуває недовіру, то до місцевого керівництва відношення більше 

позитивне, очевидно через наближеність та наявність можливостей 

особистого діалогу. Визначено, що окрім рівня довіри, який можливо 

виміряти лише за допомого соціологічних опитувань та досліджень 

громадської думки, варто звернути увагу також і на індекс відкритості 

бюджету. Зроблено висновок, що невисокий рівень довіри з боку суспільства 

до органів публічної влади може пояснюватися особливостями реалізації 

соціального діалогу в сьогоднішніх реаліях, котрий скоріш за все є ширмою 

для здійснення цілей, подекуди протилежних соціальному партнерству. В 

останні кілька років рівень довіри до органів публічної влади і держави в 

цілому зменшується. Низький рівень довіри до влади, у свою чергу, зовсім не 

сприяє прийняттю дієвих рішень, оскільки навіть якщо вони будуть доцільні, 

не сприймання їх громадськістю в кінцевому результаті впливатиме на їх 

практичне впровадження. На основі проведеного дослідження висловлено 

низку рекомендацій щодо вдосконалення форм взаємодії між владо та 

суспільством для підвищення рівня довіри та налагодження діалогу. 

Ключові слова: довіра до влади, відкритість та прозорість, публічна 

інформація, органи публічної влади, громадські організації. 
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PROSPECTS FOR INCREASING THE LEVEL OF TRUST IN PUBLIC 

AUTHORITIES IN UKRAINE 

Abstract. In the article conducted research the mechanism of forming public 

confidence in public authorities and identifies promising areas for increasing 

confidence in government in Ukraine in the current context of public 

administration reform. It is noted that trust can arise only on the basis of common 

values, the formation of state policy based on the needs and challenges of society, 

the coordination of the interests of the state and the people. Every person, social 

group or public organization that has applied to a particular body, or is familiar 

with its activities, has its own "threshold of trust", after reaching its trust is lost. It 

is established that the level of distrust in the government as a whole is quite 

different. If the majority of respondents distrust the President and the Government, 

the attitude towards the local leadership is more positive, obviously due to the 

closeness and the possibility of personal dialogue. It is determined that in addition 

to the level of trust, which can be measured only with the help of opinion polls and 

public opinion polls, it is also worth paying attention to the index of budget 

openness. It is concluded that the low level of public confidence in public 

authorities can be explained by the peculiarities of the implementation of social 

dialogue in today's realities, which is likely to be a screen for the realization of 

goals, sometimes contrary to social partnership. In the last few years, the level of 

trust in public authorities and the state as a whole has been declining. The low 

level of trust in the government, in turn, does not contribute to effective decision-

making at all, because even if they are appropriate, not being perceived by the 

public will ultimately affect their practical implementation. Based on the research 

were made a recommendations to improve the forms of interaction between 

government and society to increase trust and dialogue. 

Keywords: trust in government, openness and transparency, public 

information, public authorities, public organizations. 

Постановка проблеми. Одним з важливих чинників, які сприяють 

підтримки діяльності держави та її органів, у формування у масовій 

свідомості довіри, яка є необхідною для делегування ним повноважень, які, у 

свою чергу, дозволяють органи публічної влади (далі – ОПВ) реалізовувати 

владні функції. Адже відповідно до Конституції України, джерелом влади в 

Україні є народ, який лише делегує повноваження щодо управління 

державою органам та посадовим особам, тим самим визнаючи право 

політичних інститутів ухвалювати обов’язкові рішення, здійснювати дії, 

необхідні для їх реалізації, й відтак надає владі політичну довіру – один із 

вкрай важливих для існування демократії факторів. 

Довіра до влади підвищує легітимність політичних інститутів, ОПВ, 

окремо інституту місцевого самоврядування та позитивно впливає на їх 
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ефективність. Така актуальність даного питання підвищує необхідність 

дослідження феномену політичної довіри суспільства. Особливо варто 

враховувати, що характер взаємостосунків між представниками влади й 

громадянами може бути різним, а рівень довіри до держави, окремих 

політиків та органів може постійно змінюватись. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання довіри 

громадськості до органів публічної влади розглядаються як теоретиками, так 

і практиками публічного управління. Серед них можна виділити наступних: 

О. Грибко, І. Куспляк, Т. Куценко, О. Кучабський, С. Погорєлий, 

Л. Родченко, С. Серьогін тощо. Разом з цим прослідковується жорстка 

потреба у дослідженні проблеми підвищення рівня цієї довіри та перспектив 

майбутнього розвитку у цьому напрямку. 

Мета статті – дослідити механізм формування довіри громадськості до 

органів публічної влади та встановити перспективні напрямки підвищення 

рівня довіри до влади в Україні в сучасних умовах реформування системи 

публічного управління. 

Виклад основного матеріалу. Під довірою до ОПВ варто розуміти 

довіру громадян до представників владних органів, сподівання на допомогу, 

захист та підтримку в складних життєвих ситуаціях, а головне визнання 

відповідності даних органів таким очікуванням. Окрім цього, у такої довіри є 

певний «кредит», наприклад – високий рівень довіри до політиків, народних 

обранців, Президента, міського голови тощо одразу після виборів або 

призначення на посаду. Адже, фактично, особа ще не приступила до 

виконання своїх функціональних обов’язків, проте користується певним 

рівнем довіри, наданої авансом. Кредит довіри до влади також залежить від 

характеру реальних взаємодій, які складаються між владою і громадянами. 

 Довіра як суспільне явище вивчається у таких науках, які філософія, 

соціологія, психологія. Проблема довіри «займає ключове місце при аналізі 

поведінки людини в складних ситуаціях взаємодії, наприклад, при вивченні 

конфліктів, соціальної напруженості в суспільстві. В останньому випадку, 

одним із найважливіших чинників, що викликає соціальну напруженість, є 

саме недовіра до держави, її органів» [1, c. 62]. 

Враховуючи це, можна спрогнозувати, яким чином можна побудувати 

механізми створення та закріплення довіри громадян до влади. 

Насамперед, довіра може виникнути лише на основі спільних цінностей, 

формування політики держави на основі потреб та викликів суспільства, 

узгодження інтересів держави і народу. У демократичних країнах 

розвинутою моделлю комунікації між владою та населенням є модель 

соціального діалогу, що сприяє у збільшенню рівня довіри. 

Феномен  довіри  може  бути  сформований  на  спільних між владою та 

суспільством поглядом на національні інтереси, потреби локальних груп, 

цілі, що з цього випливають, пріоритети завдань, спільність інтересів, 

орієнтири та критерії ефективності взаємодії з точки зору взаємних витрат та 

вигоди [2]. 

Також слід звернути увагу на поняття «поріг довіри». Ним у соціології 
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визначають той момент, з якого довіра переходить у недовіру. Він настає за 

«накопичувальним ефектом» та залежить від індивідуальних особливостей 

кожної людини, обставин які її уточують та загальних настроїв у суспільстві. 

Для прикладу, пересічний громадянин з високим рівнем недовіри буде 

відноситись до міської ради у разі, якщо міський голова на справедливі та 

цілком раціональні звернення громадян, у тому числі і на пропозиції, 

реагуватиме лише відписками та відноситиметься до думки громадян 

поверхово [3]. У такому випадку активний громадянин, який висловлює свою 

позицію або підтримує інших, з великою вірогідністю буде у майбутньому з 

недовірою відноситись до проектів, пропозицій голови та міської ради, навіть 

у разі якщо вони будуть виглядати цілком слушними, оскільки за красивими 

гаслами вбачатиме таке ж намагання знехтувати інтересами суспільства та 

ввести людей в оману. 

Кожна особа, соціальна група або громадська організація (далі – ГО), 

яка зверталась до того чи іншого органу, або ознайомлена з його діяльність 

має власний «поріг довіри», після досягнення його довіра втрачається. 

Варто зазначити, що зниження рівня довіри не обов’язково викликає 

негайні політичні наслідники, так як акції протесту, масові заворушення 

тощо. Втрата довіри до влади має певні етапи розвитку [4, c. 155]. 

Перш за все, на початковому етапі така втрата викликає, передусім, 

персональне відчуження від політики. Насамперед, це проявляється у низькій 

явці на виборів чи референдумах, так як населення не довіряє і не цікавиться 

політикою. Потім така недовіра може викликати підвищену агресивність, 

спрямовану на конкретну посадову особу або ОПВ. А вже після досягнення 

піку соціального напруження у суспільстві, така недовіра може вилитись у 

складні політичні наслідки. Наприклад, така втрата довіри та соціальна 

напруга призвели до Революції Гідності. 

Так, на нашу думку, дієвим механізмом збереження рівня довіри 

громадян до ОПВ, є відкритий, чесний, толерантний діалог держави з 

громадянами. Цьому сприятиме загальне формування системи зовнішнього 

громадського контролю, прийняття прозорих політичних рішень, проведення 

на постійній основі та за сприяння ОПВ незалежних громадянських 

експертиз та систематичній підзвітності влади громадськості. 

Найвищим рівнем формування довіри між суспільством та ОПВ є 

побудова партнерських відносин. Так, це передбачатиме об’єднання зусиль 

влади і громадськості у напрямку пошуку шляхів і ресурсів для вирішення 

важливих проблем суспільства. 

Щодо дослідження рівня довіри до влади, то на нашу думку, одним з 

найавторитетніших  у  цьому  напрямку   досліджень  є  ті,  які  проводиться  

спеціалістами центру О. Разумкова. 

Варто зазначити, що Український центр економічних та політичних 

досліджень ім. О. Разумкова є недержавним та має на меті проведення 

аналітичних досліджень. Центр був заснований у 1994 році та систематично 
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здійснює дослідження державної політики у сферах внутрішньої та 

зовнішньої політики, державного управління, енергетики, соціальної 

політики, міжнародної та місцевої безпеки, тощо [5]. 

Дослідження проводяться експертами у різних галузях, а саме центр 

функціонує на засадах та цінностях демократії та верховенства права; 

захисту прав і свобод людини; відповідальності держави перед суспільством; 

ефективної державної політики, активної участі громадян у визначенні 

основних засад і пріоритетів державної політики. 

Останнє дослідження рівня довіри до влади центром було проведено у 

березні 2020 року. У ході дослідження були проаналізовані відповіді на 

визначені запитування 2000 повнолітніх та дієздатних респондентів у всіх 

регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та 

Луганської областей. 

Респонденти відповідали вибірці, яка репрезентує доросле населення 

країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична 

похибка вибірки перевищує 2,3% , тобто висновки даного дослідження є 

достатньо точними (рис. 1, рис. 2, рис. 3). 

Рис. 1. Відповіді респондентів на запитання щодо довіри Президенту 
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Рис. 2. Відповіді респондентів на запитання щодо довіри Уряду України 

Рис. 3. Відповіді респондентів на запитання щодо довіри міському / 

сільському / селищному голові 

Таким чином можемо побачити, що рівень недовіри до влади в цілому 

досить різниться. Якщо до Президента та Уряду більшість респондентів 

відчуває недовіру, то до місцевого керівництва відношення більше 

позитивне. Також слід зазначити, що з моменту останнього дослідження 

владою було проведено низку заходів щодо протидії пандемії короновірусу, 

через що подібні показники наразі можуть значно відрізнятись. 

Цікавим є також відношення громадян до засобів масової інформації та 

громадських організацій (рис. 4, 5). 
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Рис. 4. Відповіді респондентів на запитання щодо довіри до ЗМІ та 

громадських організацій 

Окрім рівня довіри, який можливо виміряти лише за допомого 

соціологічних опитувань та досліджень громадської думки, варто звернути 

увагу також і на індекс відкритості бюджету. 

Так, такий індекс визначає, чи уряд надає доступ суспільству до 

основних бюджетних документів і чи є ці документи зрозумілими, 

своєчасними та корисними. До переліку даних необхідних документів 

відносять бюджетну декларацію, проект бюджету, сам бюджет на майбутній 

рік, бюджет для громадян, квартальні звіти про виконання бюджету, 

піврічний звіт, річний звіт і звіт про аудит. Під час дослідження 

використовується міжнародні стандарти та експерта методологія, як 

розроблені Міжнародним валютним фондом, Організацією економічного 

співробітництва та розвитку, Міжнародною організацією вищих органів 

фінансового контролю (INTOSAI) [6]. 

Для розрахунку об’єктивної оцінки та побудови рейтингу прозорості для 

кожної держави використовуються бали, отримані за відповіді на 95 із 125 

запитань Індексу, 30 запитань мають допоміжний характер. «Ці сумарні бали 

становлять єдиний незалежний і порівнювальний показник прозорості 

бюджету – Індекс відкритості бюджету. Оцінку Індексу відкритості бюджету 

ініціювало Міжнародне бюджетне партнерство, засноване 1997 року для 

підтримки організацій громадянського суспільства навколо світу, 

зацікавлених у зміцненні бюджетних інституцій, процесів та їхніх наслідків» 

[7, c. 59]. Так, дане оцінювання для кожної держави проводиться раз на два 

роки. 

 Щодо України, то у 2017 році Україна зайняла 39-те місце серед 115 

країн світу в міжнародному рейтингу бюджетної прозорості відповідно до 

відповідних критеріїв. А вже у 2019 році посіла 26-е місце споміж 117 держав 

світу в світовому рейтингу прозорості бюджетів, тим самим піднявшись на 
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13-е місце у порівнянні з попередніми показниками рейтингу у 2017 році [8].

На думку експертів, цьому сприяє виникнення таких електронних порталів,

як Єдиний портал відкритих даних, діяльність системи Прозорро (щодо

публічних закупівель), оновлення та опублікування публічної інформації на

сайтах державних органів.

Отже, невисокий рівень довіри з боку суспільства до ОПВ може 

пояснюватися особливостями реалізації соціального діалогу в сьогоднішніх 

реаліях, котрий скоріш за все є ширмою для здійснення цілей, подекуди 

протилежних соціальному партнерству. В останні кілька років рівень довіри 

до ОПВ і влади в цілому зменшується. Низький рівень довіри до влади, у 

свою чергу, зовсім не сприяє прийняттю дієвих рішень, оскільки навіть якщо 

вони будуть доцільні, не сприймання їх громадськістю в кінцевому 

результаті впливатиме на їх практичне впровадження. 

Варто зазначити, що шляхом для підвищення рівня довіри до влади, 

вірогідно, є налагодження діалогу та робота на засадах партнерства. Постійна 

співпраця, відкритість органів влади. Звітування стимулюватиме поступове 

формування громадської думки про основні механізми, форми і методи 

досягнення політичного консенсусу, соціальної солідарності та інтеграції в 

суспільстві. Це є особливо важливим, адже у сучасних українських реаліях 

саме довіра, а не примус стає визначальною умовою ефективності влади, її 

здатності консолідувати суспільство у вирішенні проблем його розвитку [3]. 

Насамперед варто зазначити, що відкритість та прозорість ОПВ є 

основними вимогами для ефективного функціонування державної влади, яка 

сформована демократичним шляхом. У разі недотримання таких вимог 

громадський контроль за діяльністю влади є неможливим. А закритість та 

непрозорість в діяльності органів влади, навпаки, сприяє її корупційності, 

через що знижується довіра до органів публічної влади в цілому [9, c. 161]. 

Інформаційна відкритість та прозорість ОПВ є гарантією для 

забезпечення реального громадського контролю за її діяльністю. Загалом 

громадський контроль можна визнати як базовий інструмент для 

забезпечення відкритості та прозорості у діяльності владних оргранів. Адже 

шляхом використання інструментів такого контролю (громадські слухання, 

опитування, запрошення представників громадськості на засідання тощо) 

також можливо підвищити рівень довіри до органів публічної влади як 

державного, так і місцевого рівня [10, c. 13]. 

Враховуючи це, насамперед ОПВ слід у своїй діяльності більш активно 

залучатись до діалогу з ГО, звичайними представниками громадськості, 

демонструвати відкритість щодо організації незалежного громадського 

контролю, проведення моніторингу та аудиту. Цим самим ОПВ 

демонструватимуть свою повну відкритість та прозорість. 

Наступні пропозиції щодо підвищення рівня довіри до ОПВ стосуються 

застосування положень ЗУ «Про доступ до публічної інформації», що було 

прийнято ще у 2011 році. Наразі фіксується низка проблем, котрі виникають 

під час реалізації зазначеного закону як у розпорядників публічної 

інформації, котрими виступають ОПВ, так і в представників суспільства, 
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котрі висловили бажання скористатись таким шляхом для отримання 

інформації. Для вирішення даних проблем пропонується вжити наступні 

заходи. 

По-перше, це превентивна діяльність з боку ОПВ, а саме: 

1) вжиття заходів для оперативного оприлюднення публічної

інформації через офіційний сайт органу чи на відповідних інформаційних 

ресурсах. Таким чином, громадянин, який шукає інформацію, зможе 

отримати її безперешкодно у вільному доступі і не буде змушений звертатись 

до розпорядника з відповідним запитом; 

2) організація систематичного підвищення кваліфікації для 

співробітників ОПВ з метою роз’яснення положень ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації» та їх практичної реалізації; 

3) ретельне слідування вимогам зазначеного закону та призначення у

ОПВ осіб, що відповідальні за надання своєчасних відповідей на публічні 

запити від громадян. 

По-друге, це внесення законодавчих змін, а саме: 

1) внесення змін або визнання нечинним ЗУ «Про інформацію», який є

морально застарілим і норми якого суперечать положенням таких законів, як 

«Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних»; 

2) розроблення законодавчого механізму організації громадського

контролю за процесом забезпечення владними органами доступу до 

публічної інформації, особливо враховуючи реформу децентралізації та 

правовий статус об’єднаних територіальних громад; 

3) створення, відповідно до рекомендацій Ради Європи, посади

інформаційного омбудсмана з одночасним зняттям повноважень щодо 

контролю за додержанням права на доступ до публічної інформації, котрий 

сьогодні закріплено за Уповноваженим з прав людини, котрий не 

представляє каральний орган та до сфери відання якого відносяться дещо 

інші функції; 

4) розглянути питання щодо внесення зміни до ЗУ «Про доступ до

публічної інформації», а саме передбачати положення про зловживання з 

боку запитувача кількості інформаційних запитів до певного розпорядника 

інформації. Варто зазначити, що нещодавно у Верховній Раді було 

зареєстровано законопроєкт № 3660 про внесення змін до закону України 

«Про доступ до публічної інформації» щодо надання відповідей на запити, та 

з пропозицією про обмеження кількості запитів (не більше 5 за тиждень) та 

внесення змін до ч.1 ст.24 «Відповідальність за порушення законодавства про 

доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких 

порушень:» п.10 «зловживання запитувачами своїм правом на доступ до 

публічної інформації». Проте, даний законопроект не був поки що 

прийнятий, у той же час у ОПВ зазначають про існування таких 

недобросовісних запитувачів, які фактично паралізують роботу органу влади 

великою кількість запитів, проте механізму впливу на них у діючому 

законодавстві не передбачено; 
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5) збільшити санкцію за ч. 2 ст. 212-3 КУпАП, якою передбачено

відповідальність за порушення ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (на 

сьогодні санкція передбачає накладання штрафу на суму 425 грн., що 

визнається недостатнім). 

Щодо підвищення рівня довіри до ОПВ, варто також зазначити про 

важливість взаємодії та співпраці зі ЗМІ. Для вирішення даних проблем 

пропонується: 

1) влаштовувати діалог зі ЗМІ за допомогою делегування таких

обов’язків окремій посадовій особі з одночасним чітким визначенням 

переважних напрямків у подібній взаємодії; 

2) систематично надавати для ЗМІ офіційну інформацію та відповіді

на актуальні питання, організовувати брифінги для надання коментарів щодо 

певних подій, проводити виступи на телебаченні та радіо, запрошувати 

журналістів на заходи, що організовані владним органом, наради, відкриті 

засідання тощо. 

Окрім цього, на сьогодні ОПВ варто приділити увагу використанню у 

своїй діяльності ведення офіційних сторінок у соціальних мережах. Слід 

відмітити, що ОПВ, відповідаючи вимогам сучасності, повинен приділяти 

напрямку ведення соціальних мереж, комунікації зі ЗМІ багато уваги та 

ресурсів. Перш за все це необхідно для того, щоб громадяни могли 

отримувати справжню, не викривлену інформацію про діяльність 

конкретного владного органу. 

З приводу покращення ситуації з розповсюдженням інформації у 

соціальних мережах, пропонується вжити наступні заходи. 

По-перше, за ведення соціальних мереж повинна відповідати одна 

посадова особа, яка б готувала та узгоджувала інформацію з керівництвом 

ОПВ, вела сторінку у соціальні мережі, організовувала отримання зворотного 

зв’язку, комунікувала з журналістами та інститутами громадянського 

суспільства. Така особа (структурний підрозділ) повинна максимально 

оперативно реагувати на інформаційні приводи, які можуть надходити саме 

від соціальних мереж, через публікації, приватні повідомлення, теги у 

публікаціях, та отримувати за ненормовану працю відповідну оплату. 

По-друге, мінімізувати випадки неоперативного викладення важливої 

інформації, уникати викладення фото та відео матеріалів низької якості, а 

також таких, котрі не відповідають змісту самої публікації чи не зовсім 

доречні (приміром, викладати фото масового заходу, де не забезпечено 

дотримання карантинних обмежень). 

По-третє, удосконалювати підходи з добору форм подання відомостей, 

використовувати більше аналітичних матеріалів у візуалізованій формі 

(різноманітні схеми, інфографіка та інші варіанти передачі концентрованої та 

спрощеної для розуміння інформації). 

По-четверте, використовувати соціальні мережі у ролі майданчику для 

реалізації просвітницької діяльності, надання громадянам консультацій, а 

також надання відповідей на стандартні й більш затребувані питання та 
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спілкуватись з громадянами (для прикладу, на платформі Youtube можна 

запустити серію невеликих інформаційно-просвітницьких відеороликів щодо 

розгляду гострих для громадян питань, а на сторінці у соціальній мережі 

Facebook влаштовувати прямі ефіри та давати відповіді на питання від 

аудиторії). 

Також важливим фактором для підвищення рівня довіри до ОПВ є 

звітування представників владних органів (особливо керівництва) перед 

суспільством. В той самий час, як свідчить практичний досвід, наразі 

реалізація практики звітування перед суспільством, має низку недоліків як у 

законодавчому забезпеченні, так і у його практичній реалізації. Для усунення 

даних проблем пропонуються наступні рішення: 

1) внести зміни до законодавства (а саме до ЗУ «Про місцеве

самоврядування в Україні») та чітко встановити необхідність звітування, 

види та кількість подібного звітування, а також встановити вимоги до такого 

звіту (він, по-перше, має бути відритим, а по-друге, доступним для 

громадян); 

2) визначити чіткі нормативні критерії щодо встановлення сутності

звіту, особливо це стосується виконання передвиборчих обіцянок та 

програмних положень, прийняття суспільно важливих рішень та спілкування 

з представниками ГО, окремими виборцями або виконання стратегій та 

програм як загальнодержавного, так і місцевого рівня; 

3) передбачити функціонування механізму звітування ОПВ за ініціативи

представників громадських організацій та спонукати до прояву подібної 

ініціативи від громадян (для прикладу, шляхом подання електронних петицій 

або громадських ініціатив) [11]. 

З приводу визначеної проблематики у напрямку звітування про 

використання публічних коштів, то її можливо вирішити шляхом організації 

заходів з підготовки спеціалістів, котрі мають наповнювати офіційний сайт 

владного органу. Окрім цього, потрібно усунути законодавчу прогалину 

відносно відповідальності за порушення норм, пов’язаних із розміщенням 

даних на порталі Є-Data, та викласти ч. 1 ст. 212-3 КУпАП у такій редакції: 

«Неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої 

передбачено законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про 

оцінку впливу на довкілля», «Про особливості доступу до інформації у 

сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, 

централізованого постачання гарячої води, централізованого питного 

водопостачання та водовідведення», «Про доступ до архівів репресивних 

органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про 

запобігання корупції», а також оприлюднення недостовірної, неточної чи 

неповної інформації; несвоєчасне оприлюднення інформації відповідно до 

закону України «Про відкритість використання публічних коштів» - тягне за 

собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» [12]. 

 Разом з вище наведеним пропонується дослідити проблему щодо 

посилення санкції за вчинення подібного роду порушень. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19
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Висновки. З приводу підвищення рівня довіри до ОПВ шляхом 

взаємодії та залучення до управлінської діяльності представників ГО, то, 

вочевидь, ОПВ потрібно знаходити дієві механізми та реальні шляхи 

взаємодії з ГО з метою вирішення суспільно значущих питань та виявляти 

готовність надати представникам громадськості можливостей здійснювати 

контроль за своєю діяльністю з метою збільшення прозорості та відкритості 

владних органів. 

 По-перше, для налагодження ефективної взаємодії ГО та ОПВ 

необхідно, перш за все, звернути увагу на інформаційну відкритість органу та 

на налагодженість системного інформаційного обміну останніх із 

інститутами суспільства. Слід наголошувати на тому, що взаємодія зі ЗМІ та 

висвітлення діяльності ОПВ у соціальних мережах є показниками відкритості 

органу, що, у свою чергу може спонукати ГО до співпраці, активної участь у 

прийняті рішень органу, адже у нього вже є певний рішень довіри та 

відкритості. 

По-друге, необхідно приділити увагу правовій стороні даного питання. 

Наприклад, в місцевих органах влади можна створити громадську раду, 

консультативні-дорадчі органи, молодіжні ради, однак створення подібних 

інституцій має забезпечуватись у тому числі й належним правовим 

супроводом. Так, до подібних дорадчих органів бажано має бути наявність 

відкритих конкурсів, а самі вимоги до представників ГО мають бути чітко 

визначеними. Сама ж діяльність такого органу передбачає регламентацію 

через відповідні нормативні документи, що будуть затверджені в 

установленому законом порядку. 

По-третє, під час налагодження взаємодії з ГО необхідно враховувати, 

що на сьогодні одним із завдань громадянського суспільства є також 

недопущення корупції, викриття корупційних зловживань з боку 

представників того чи іншого органу. Через це ОПВ повинен особливо 

звертати увагу на співпрацю з ГО даного напрямку, адже така відкритість 

буде ще більше сприяти підвищенню рівня відкритості органу до 

суспільства. 

По-четверте, під час налагодження співпраці ОПВ варто звертати увагу 

на цілях та завданнях ГО відповідно до її реального статуту, а також 

врахування того, інтереси якої самк соціальної групи вона представляє. 

Варто звернути увагу, що через діяльності ГО можуть бути виявлені 

різноманітні інтереси громадян та їх суспільних груп, на цій основі 

формуються позиції щодо того чи іншого питання суспільного життя і 

реалізується конструктивна форма взаємодії суспільства з владою. Тому 

доцільно висловити думку, що даний аспект повинен бути врахований, і, 

наприклад, представника Всеукраїнського ГО «Союз осіб з інвалідністю» 

варто включати до місцевого комітету доступності, або до громадської ради 

при органі соціального захисту населення. Так співпраця ГО та ОПВ буде 

найбільш ефективною. 

Отже, у випадку налагодження діалогового механізму та налагодження 

співпраці владного органу з ГО або ЗМІ, виконання вимог законодавства 
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щодо забезпечення відкритості та доступності інформації, організації 

звітування про свою діяльність, держава в цілому та зокрема ОПВ можуть 

отримати доволі значний рівень довіри від громадськості, що згодом може 

допомогти у проведенні прогресивних та практично спрямованих реформ, 

збільшити політичну участь активної частки громадян у процесі прийняття 

суспільно значущих рішень. 
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

У МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТАХ 

Анотація. У статті проводиться теоретико-методологічний аналіз 

досліджень в області міжнародних конфліктів, який дозволяє побачити 

істотні зміни, які відбуваються в даному науковому напрямку в сучасний 

час, розглядаються минулі і справжні зусилля, що спрямовані на 

поліпшення діяльності з попередження конфліктів і використовуваних при 

аналізі проблем впливу на конфлікт. Обговорюються проблеми 

міжнародних конфліктів та методи їх запобігання. Формується уявлення 

про те, як змінювалися погляди на конфлікт в різні епохи, яка роль 

відводилася конфлікту в тих чи інших наукових концепціях. Звертається 

увага на період другої половини XIX - XX ст., коли сформувався науковий 

підхід до дослідження конфліктів, відбулося становлення 

конфліктологічної парадигми вивчення суспільства. Дослідження в області 

конфліктології залишаються вкрай актуальними, але їх сутність все більше 

набуває політичного забарвлення. Причинами є зростання 

міжнаціонального екстремізму, розростання ісламського фундаменталізму, 

збільшення числа внутрішньодержавних конфліктів і багато іншого. 

Ситуація, що склалася в світі вимагає вдосконалення підходів і способів 

регулювання міжнародних конфліктів, формування нової концепції і 

моделі управління конфліктами за допомогою сучасних інтелектуальних 

засобів підтримки прийняття рішень. При вирішенні проблем існуючих 

міжнародних конфліктів особливу увагу варто приділити передумовам 

виникнення політичних конфліктів, їх ідеологічної природі, алгоритму їх 
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оперативного управління. В статті проаналізовані уявлення про 

методологічні особливості вивчення політичних конфліктів. 

Аналіз існуючих класифікацій міжнародних конфліктів дозволяють 

розробити єдину модель міжнародного конфлікту, яка об'єднала схожі 

складові частини різних за типом конфліктних ситуацій. 

Ключові слова: Міжнародні відносини, міжнародний конфлікт, 

міжнародна криза, запобігання міжнародного конфлікту, конфліктологія 

міжнародних відносин, види конфліктів, війна, збройний конфлікт, 

врегулювання конфлікту, розв'язування конфлікту, миротворча операція. 
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THE ROLE OF ACTORS AS A SPECIAL FORM OF POLITICAL 

INTERACTION IN INTERNATIONAL CONFLICTS 

Abstract. The article provides a theoretical and methodological analysis of 

research in the field of international conflicts, which allows us to see the 

significant changes taking place in this scientific field in modern times, 

considers past and present efforts to improve conflict prevention and used in the 

analysis of problems conflict. Problems of international conflicts and methods of 

their prevention are discussed. An idea is formed about how views on conflict 

have changed in different eras, what role was assigned to conflict in certain 

scientific concepts. Attention is drawn to the period of the second half of the 

XIX - XX centuries, when the scientific approach to the study of conflicts was 

formed, the formation of the conflictological paradigm of the study of society 

took place. Research in the field of conflict studies remains extremely relevant, 

but their essence is becoming increasingly political. The reasons are the growth 

of interethnic extremism, the growth of Islamic fundamentalism, the increase in 

the number of internal conflicts and much more. The current situation in the 

world requires the improvement of approaches and methods of managing 
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international conflicts, the formation of a new concept and model of conflict 

management with the help of modern intelligent decision support tools. In 

solving the problems of existing international conflicts, special attention should 

be paid to the preconditions for the emergence of political conflicts, their 

ideological nature, the algorithm of their operational management.  

The article analyzes the ideas about the methodological features of the 

study of political conflicts. Analysis of existing classifications of international 

conflicts allows us to develop a single model of international conflict, which 

combines similar components of different types of conflict situations. 

Keywords: International relations, international conflict, international 

crisis, international conflict prevention, conflictology of international relations, 

types of conflicts, war, armed conflict, conflict settlement, conflict resolution, 

peacekeeping operation. 

Постановка проблеми. Сьогодні дослідження конфліктів є як ніколи 

актуальним у зв'язку з наростанням напруженості в усьому світі. В будь-

якій історичний період міжнародні відносини супроводжуються 

конфліктами, які являють собою закономірне явище в міжнародній 

системі. Конфлікти продовжують виникати і зараз, та багато з них 

набувають насильницького характеру. Тільки в 1990-х рр. близько 5,5 

мільйонів людей загинули майже в 100 збройних конфліктах. Ці 

смертельні конфлікти призвели до великомасштабних спустошень і 

нестабільності в регіонах, а також до появи великої кількості біженців. 

Міжнародна спільнота як і раніше нездатна запобігти війнам, а сфера 

діяльності багатьох організацій зводиться до обмеження негативних 

наслідків насильства. 

Вже зараз доводиться говорити про «конфлікти нового покоління» в 

рамках міжнародних відносин. Основним джерелом заклопотаності 

міжнародного товариства є його нездатність достовірно і точно 

передбачати конфлікти, які загрожують набути насильницького характеру, 

і швидко на них реагувати. Це відбувається як через складну динаміку 

внутрішніх, етнічних і релігійних конфліктів, так і через небажання держав 

робити зусилля, які пов'язані з великим ризиком і витратами. Проте, 

наростаюча присутність міжнародних організацій, а також державних і 

недержавних організацій в зонах, чреватих конфліктами, дає надію на те, 

що збільшення числа сторін, що беруть участь в попередженні конфліктів, 

зможе знизити в майбутньому кількість втрачених можливостей.  

Взаємозв'язок світових проблем з соціальними, економічними і 

політичними змінами сучасного світу неминуче викликає конфронтацію 

думок, позицій різних верств населення, соціальних груп, конфесій, 

суспільних субкультур і т. д. 

Слід звернути увагу на те, що міжнародні конфлікти відрізняються від 

конфліктів у інших сферах суспільного життя в силу властивих самій 

міжнародній політиці специфічних особливостей. У міжнародних 

відносинах немає єдиного центру прийняття рішень, обов'язкових для всіх 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 6(12) 2021 

166 

учасників цих відносин, тому кожна держава прагне самостійно і 

незалежно від інших реалізовувати власні інтереси. Зіткнення цих 

інтересів часто призводить до виникнення конфліктів. У зв'язку з цим 

представляється необхідним їх своєчасне врегулювання, яке сприяє 

сталому і гармонійному розвитку суспільства і держави, стабільності та 

ефективності системи міжнародних відносини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення конфліктів у 

міжнародних відносинах як самостійного напрямку наукових досліджень 

починається в XX ст. Необхідно відзначити найбільш яскравих 

представників провідної теорії конфлікту, якими являються такі вітчизняні 

та зарубіжні науковці, як: Н. Макіавеллі, Карл Дойтч, П. Сорокін, К. Райт, 

Л. Річардсон, Й. Галтунг, Карл Дж. Якобсон і Кай Ф. Бранд-Якобсон, 

Л. Крісберг, Дж. Бертон, Т. Мальтус, Г. Спенсер, К. Боулдінг, К. Я. Холсті, 

Д. Зінгер, Ф. Пфетч і К. Роулофф, Т. Гоббс, Л. Гумплович, У. Самнер. 

Згадаємо: основні положення вчення К. Маркса про конфлікт;  соціальну 

напруженість в теорії соціальної дії Т. Парсонса; конфліктну модель 

суспільства Р. Дарендорфа; концепцію позитивно-функціонального 

конфлікту Л. Козера; психодинамічну модель конфлікту З. Фрейда, 

К. Хорні, К. Г. Юнга та ін.. Визначимо значення феномену конфлікту в 

соціології Г. Зіммеля; дослідження Н. В. Гришиної, роботи 

А. Г. Здравомислова.  

Незважаючи на досить велику кількість робіт, присвячених війнам в 

попередній період, практично не було робіт, в яких би робилися спроби їх 

порівняльного аналізу. Початок нового осмислення і вивчення конфліктів 

було пов'язане зі спробами аналізу великої кількості війн, виділення їх 

закономірностей на значному періоді історії. 

Мета статті – методологічні дослідження в області конфліктології, 

яке дозволяє побачити істотні зміни, які відбуваються в даному науковому 

напрямку в сучасний період. 

Виклад основного матеріалу. Спочатку розглянемо поняття: -  

міжнародний збройний конфлікт відноситься до ситуацій, в яких беруть 

участь дві або більше держави, залучених в збройний конфлікт. До 

національно-визвольної війни відносяться збройні конфлікти, в яких 

народи борються проти колоніального панування, іноземної окупації і 

проти расистських режимів, здійснюючи своє право на самовизначення. 

Внутрішній збройний конфлікт відноситься до всіх збройних конфліктів, 

які не можна охарактеризувати як міжнародні збройні конфлікти або 

національно-визвольні війни.  

Взагалі кажучи, в міжнародних збройних конфліктах беруть участь 

різні держави, тоді як в неміжнародних збройних конфліктах беруть участь 

уряд і повстанські сили на території однієї держави. Ця відмінність не 

завжди доречна. Після появи безлічі нових держав - в результаті часом 

насильницької деколонізації - міжнародна спільнота визнала, що певні 

«внутрішні» конфлікти слід розглядати як міжнародні збройні конфлікти.  
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Теоретично існує кілька підходів до аналізу міжнародних відносин. 

Американський дослідник П. Бекман класифікує всі підходи на історичні 

та наукові. Однак на практиці найчастіше використовується їх комбінація. 

Історичний підхід ґрунтується на вивченні історичних артефактів, 

подій, документів, літописів, мемуарів і при цьому особлива увага 

приділяється розслідуванню та обліку обставин, навколишнього 

історичного середовища, в якому мали місце події. 

Принципова відмінність даного підходу від наукового - це теза про 

унікальність кожної історичної події і про неможливість її виокремлення з 

історичного контексту. Недоліком цього підходу є неможливість 

виявлення закономірностей подій і структури міжнародних процесів, а 

також прогнозування їх розвитку. 

З цієї причини історичний підхід використовується, як правило, на 

початковому етапі інших підходів для того, щоб отримати найбільш повні 

вихідні дані для аналізу конфлікту. 

Одним із засновників історико-соціологічного підходу є французький 

соціолог Р. Арон [2]. Р. Арон писав: «тлумачення війн і покарань як 

санкцій словами «заборонені законом акти» – це тільки юридична фікція, 

що не відповідає тому сенсу, якого історики, уряди, солдати надавали 

застосуванню сили» [2, с. 618]. 

Науковий підхід класифікує події і дозволяє виявляти закономірності 

міжнародних процесів і прогнозувати їх розвиток. Разом з тим, він 

загрожує абстрагуванням від реальності, спотворенням дійсності і, як 

наслідок, неможливістю об'єктивного аналізу історичного процесу. 

Історія спроб інтерпретації конфлікту налічує тисячоліття. Перші 

подібного роду спроби були зроблені в Стародавньому Китаї. 

Про роль конфліктів у житті суспільства і держави говорив 

Н. Макіавеллі у своєму трактаті «Государ». Він вважав конфлікт 

універсальною ознакою суспільства, пояснюючи це природною 

порочністю людини. Томас Гоббс поряд зі своєю концепцією війни "всіх 

проти всіх" говорив про одну з головних причин конфліктів - це 

притаманне людині почуття конкуренції і бажання як мінімум рівності з 

іншими людьми. 

Вивчення конфліктів в міжнародних відносинах як напрям наукових 

досліджень стартує в XX ст. і починається перш за все, з вивчення війн як 

найбільш небезпечного виду конфлікту. К. Клаузевіц, прусський воєнний 

теоретик, дуже яскраво описав війну як політичне явище міжнародних 

відносин. Він характеризував її як: «не просто політичний акт, а справжній 

інструмент політики, продовження політичних відносин, реалізація їх 

іншими методами» [2, с. 46]. Реймон Арон стверджував, що «війна має не 

меншу вартість сьогодні, аніж тоді, коли воно було написане. Війна як 

суспільний акт передбачає боротьбу різних воль, тобто боротьбу між 

політично організованими спільнотами» [2, с. 45]. Ця боротьба може 

відбуватись у найрізноманітніших формах, найжорсткішою з яких є 

воєнна, пов’язана зі збройним насильством. 
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Також безперечним лідером цього напрямку став Ганс Моргентау. 

Так, робота Г. Моргентау "Політичні відносини між націями. Боротьба за 

владу і мир», перше видання якої побачило світ в 1948 році, стала свого 

роду «Біблією» для багатьох поколінь як в самих США, так і в інших 

країнах Заходу. Влада держави невіддільна від її сили, яка виступає одним 

з вирішальних засобів забезпечення національної безпеки на міжнародній 

арені. «Загроза фізичного насильства, - писав Моргентау, - є органічним 

елементом політики... У міжнародній політиці військова сила, як загроза 

або потенціал, є найважливішим матеріальним фактором, що забезпечує 

політичну міць держави». 

Головним мотивом вивчення війн був пошук способів їх запобігання. 

Ця проблема починає хвилювати багатьох політиків, вчених, 

громадських і релігійних діячів у відповідь на технологічний прогрес кінця 

XIX ст., коли багаторазово збільшилася руйнівна здатність зброї і з'явилася 

зброя масового знищення. Перша і особливо Друга світова війна, 

розпочата в післявоєнний період гонка ядерних озброєнь стимулювали 

дослідження в даній області. Карл Дойтч, відомий американський 

політолог, писав в 1964 році: «У столітті ядерної зброї, якщо ми не 

знищимо війну, то війна, ймовірно, знищить більшість з нас. У наш час 

дослідження причин воєн і способів їх стримування, контролю і, нарешті, 

заборона всіх воєн стає вираженням прагнення людства до життя». 

Після Першої світової війни головне завдання досліджень полягало в 

пошуку оптимальних стратегій правильної та переможної поведінки в 

війнах; вивчення можливостей обмеження руйнівних наслідків війн; 

вивчення можливостей балансу на межі війни без переходу до відкритих 

воєнних дій. Держава в цей період розглядалася як головна дійова особа в 

міжнародних відносинах, і тому спочатку саме держава і війни, які ведуть 

держави, були головним об'єктом дослідження. 

Далі значущі дослідження, які стали класичними в області вивчення 

воєн і конфліктів, були здійснені Пітиримом Сорокіним, Квінсі Райтом і 

Льюїсом Річардсоном. Ці вчені зробили спробу порівняльного аналізу 

значного числа воєн і виявлення їх закономірностей. Вони були першими, 

хто намагався застосувати мову цифр, кількісні методи для дослідження 

збройних конфліктів на великому фактичному матеріалі. Так, П. Сорокін 

методологічно розділив внутрішні і зовнішні збройні конфлікти, при тому, 

що він виділяв загальні моменти в їх розвитку та аналізі. Особливістю його 

дослідження було використання кількісних методів дослідження цього 

"якісно-кількісного явища" через виділення "об'єктивних", сухих цифр. 

Сорокін вибрав три характеристики війни - тривалість, чисельність армії, 

число втрат. Він також ввів відносний показник - співвідношення числа 

втрат до чисельності населення. 

В основі важливих дослідів теоретика лежала посилка про те, що 

"внутрішні і зовнішні заворушення - революції і війни - є не чим іншим, як 

логічними і фактичними наслідками дезінтеграції". Необхідно підкреслити 

висновок Сорокіна про те, що «жоден взятий окремо фактор не може 
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пояснити ні частоту, ні розподіл війн...». Сорокін закликав до 

комплексного вивчення цього явища, знаходження системних 

закономірностей. Він вважав, що більш продуктивним є аналіз 

«причинності війни» виходячи з розуміння самого явища війни як 

«розриву організованих взаємин між державами». Квінсі Райт, 

американський політолог, теоретик міжнародних відносин, є автором 

іншої класичної роботи - «Вивчення війни», опублікованої в 1942 році. 

Саме з цієї роботи, на думку багатьох дослідників, починається 

формування нового дослідницького напрямку - дослідження проблем світу 

(peaceresearch). Райт проаналізував сам феномен війни, проблеми дефініції 

явища і ті зміни, які зазнав феномен з XV ст., класифікував існуючі 

підходи у вивченні війни та її причинності, виділив чотири рівні аналізу і 

виявлення причин війн. Відповідно до запропонованої методології Райт 

аналізує міждержавні відносини через призму боротьби за владу і силу і 

розробляє свою теорію балансу сил. На думку К. Райта, незважаючи на те 

значення, яке грала політика балансу сил у справі збереження стабільності, 

розвитку міжнародного співтовариства і міжнародного права, в 

майбутньому «найімовірніше саме ефективна міжнародна організація буде 

істотною умовою як для підтримки стабільного балансу сил, так і 

міжнародного права». 

Райт розглядав співвідношення внутрішньої і зовнішньої політики, 

вплив внутрішніх факторів економічного, політичного, інституційного 

характеру на ймовірне виникнення воєн. К. Райт зробив висновок про те, 

що війни пов'язані з розвитком технологій, і особливо військових; 

законами, які відносяться до війни та її ініціації; з соціальною організацією 

і такими політичними об'єднаннями, як плем'я, нація, імперія і міжнародні 

організації; з поляризацією суспільства в думках і відносинах за 

основними цінностями. Райт запропонував своє трактування світу як 

динамічного балансу, що включає політичні, соціальні, культурні та 

технологічні фактори. Війна розглядається як наслідок порушення 

балансу. Райт стверджував, що подібний баланс сил виникає в міжнародній 

системі за допомогою певної загальної моделі відносин як між державами, 

так і у внутрішній політиці окремих країн. Ще одне дослідження було 

зроблено англійським фізиком Льюїсом Річардсоном. Його книга 

«Статистика смертельних сварок (сутичок)» була опублікована в 1960 році 

і часто називається класичним дослідженням в даній області. Ця робота 

була продовженням вивчення Л. Річардсона проблем війни в міжнародних 

відносинах із застосуванням кількісних і математичних методів 

дослідження. [11] Слід підкреслити, що моделювання успішно 

застосовується і в інших підходах, в т. ч. в системному. 

Системний підхід інтегрує основні аспекти попередніх підходів і 

широко використовується в конфліктології. Він став впроваджуватися в 

науку про міжнародні відносини в середині ХХ століття, коли ЕОМ 

полегшили завдання моделювання, побудови і розрахунку конкретних 

систем. Найбільш повно даний підхід описав Д. Істон у книзі "Системний 
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аналіз політичного життя», який дозволяє вивчати систему міжнародних 

відносин з урахуванням взаємозв'язків її елементів. [10] 

Однак роботи П. Сорокіна, К. Райта і Л. Річардсона були першими 

великими дослідженнями проблем війни і миру на значному історичному 

матеріалі. У цих роботах були закладені методологічні та концептуальні 

основи подальших досліджень конфліктів у міжнародних відносинах.  

У 1960-і роки були запропоновані нові теоретичні концепції, які 

багато в чому визначили подальше вивчення проблем миру, війни і 

конфлікту і значно відрізнялися від парадигм традиційного вивчення 

міжнародних відносин. Й. Галтунг продовжив розробку концепцій 

"негативного" і "позитивного" світу на основі теорії структурного 

насильства. Таким чином, докорінна зміна в дослідженнях світу і 

конфліктів на заході відбулася в 1960 році, коли норвежець І. Галтунг 

замість фокусування на дослідженнях причин конфліктів звернув увагу на 

вивчення умов для створення світу. Вважається, що саме з цього моменту 

теорія конфлікту і теорії миру були злиті воєдино. І. Галтунг порівнює 

дослідження і практику з врегулювання конфліктів з медициною, де 

виділяються три основні завдання: - діагностика; - складання прогнозу; - 

терапія. 

У різноманітті конфліктів дослідження стали виявляти не унікальні 

особливості конкретної ситуації, а, навпаки, принципово нові моменти, що 

дозволяють вирішувати їх мирними засобами. 

У колективній монографії, яку написали Й. Галтунг, 

Карл Дж. Якобсон і Кай Ф. Бранд-Якобсон «У пошуках миру: Дорога до 

трансцендентного», запропоновано вирішення 45 найгостріших конфліктів 

минулого і сучасності. Запропоновано вирішення проблем кавказьких 

конфліктів, між Ізраїлем і Палестиною, в Афганістані, Кореї, Кашмірі, між 

Сходом і Заходом і т.д. Головна робота в області конфлікту Кеннет 

Боулдінга була опублікована в 1963 році – «Конфлікт і захист: Загальна 

теорія». Боулдінг запропонував розглядати загальні елементи і риси в 

розвитку конфлікту з тим, щоб створити загальну теорію конфлікту, яка 

дозволяла б аналізувати будь-який окремий випадок конфлікту. Боулдінг 

не заперечував існуючих відмінностей між різними типами конфлікту. Він 

писав, що «моделі конфліктів у міжнародних відносинах, безумовно, 

відрізняються від моделей конфліктів у сфері індустріальних і 

міжособистісних відносин. Важливо досліджувати не тільки елементи 

подібності в різних конфліктних ситуаціях, а й відмінності. Ці відмінності 

можуть залишитися незрозумілими без загальної теорії конфлікту, яка 

виступає як стандарт порівняння». Подальший розвиток загальна теорія 

конфлікту отримала в роботах Льюїса Крісберга.  

Джон Бертон - австралійський політик і дипломат, з середини 1960-х 

років займається викладацькою та дослідницькою діяльністю, очолював 

Центр аналізу конфлікту в Лондоні, є одним із засновників Центру 

аналітичного вивчення і вирішення конфліктів при Університеті Джорджа 

Мейсона, штат Вірджинія, США. Дж. Бертон вважається провідним 
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теоретиком в області вирішення соціальних і міжнародних конфліктів. 

Бертон був першим, хто став проводити відмінність між процесами 

врегулювання і вирішення конфліктів. Бертон є прихильником ідей 

Й. Галтунга про структурну природу насилля і конфліктів. 

Слід звернути увагу на теорією торгу В. Зартмана, за якою держави, 

які залучені в конфлікт, визнають, що існує його взаємоприйнятне 

рішення. При цьому одна зі сторін коригує свої цілі або їй вдається 

переконати іншу сторону прийняти її пропозиції, або змінити свої       

умови [12]. 

Даний метод виключає вирішення конфлікту силовим або юридичним 

шляхом. Основою методу є постійна взаємодія сторін. При цьому 

поступливість однієї сторони здатна спонукати іншу сторону твердо 

стояти на своїх вимогах. При непоступливості обох сторін досягнення 

компромісу і договору малоймовірно. Даний підхід ефективний для 

аналізу поведінки сторін у конфлікті, коли вони готові врегулювати 

розбіжності шляхом переговорів. 

Серед недавніх публікацій, присвячених проблемі конфлікту в 

міжнародних відносинах, хотілося б також відзначити роботи Калеві Якко 

Холсті, Девіда Зінгера, Франка Пфетча і К. Роулоффа. Роботи цих авторів 

продовжують традицію комплексного вивчення внутрішніх і міжнародних 

збройних конфліктів з використанням емпіричних даних і кількісних 

методів дослідження. У цих роботах узагальнені результати досліджень, 

які проводилися аналітичними центрами в різних країнах. Важливим 

напрямком цих досліджень є створення та оновлення баз даних про 

збройні конфлікти.  

В кінці XX ст. Ф. Брайар і М. Р. Джалілі висунули засновану на 

системному підході концепцію-детермінант зовнішньої політики, ідея якої 

полягає в тому, що внутрішні і зовнішні чинники впливають на зовнішню 

політику держави, тісно взаємодіючи один з другом (Braillard Ph., Djalili 

M.-R. Les relations intemationales. Paris. 1990).  

При цьому вони виділили наступні три групи міжнародних 

конфліктів, які відрізняються за своєю природою, мотивацією їх учасників 

і масштабами: 

1. Класичні міждержавні конфлікти, міждержавні конфлікти з

тенденцією до інтеграції, національно-визвольні війни тощо. 

2. Територіальні та не територіальні конфлікти (можуть мати

соціально-економічні, ідеологічні мотиви або ж витікати з волі до 

могутності). 

3. Генералізовані (в них залучено велику кількість держав), які здатні

перерости у світові конфлікти, а також регіональні, субрегіональні та 

обмежені (числом країн-учасниць). 

Є також інші класифікації, критеріями яких виступають причини і 

ступінь напруженості конфліктів, характер і форми їх протікання, 

тривалість і масштаби і т. д., однак на практиці кожна фаза конфлікту 
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розвивається в рамках різних сфер функціонування суб'єктів конфлікту: 

політичної, військової, економічної, інформаційної, соціальної та 

екологічної. 

Існують три підходи до регулювання конфліктів: 

- правовий (або нормативний);

- примусово-переговорний;

- вирішення проблеми.

Перший спосіб вимагає консенсусу сторін. Домінуючу роль у

врегулюванні конфліктів відіграє примусово-переговірний спосіб або 

метод торгу. Третій спосіб пов'язаний з досягненням безпеки суб'єкта 

конфлікту. 

Найбільш часто використовуваним способом вирішення конфлікту є 

прямі і непрямі насильницькі дії. Практика свідчить про збереження 

примату військового насильства у вирішенні протиріч. У мирний час воно 

використовується як загроза застосування військової сили, що в 

політичному лексиконі прийнято називати «стримуванням» або 

«залякуванням». Останнє десятиліття дає чимало прикладів використання 

інших насильницьких способів політичного, економічного, інформаційно-

психологічного та іншого характеру впливу на суб'єкти конфліктів. 

У запобіганні та врегулюванні конфлікту важливу роль грають 

ненасильницькі дії і, перш за все, переговори. 

У вітчизняній науці вивчення міжнародних конфліктів стало 

розвиватися відносно недавно, хоча сама проблема конфлікту розглядалася 

певною мірою різними науками і в радянський період. Домінування 

марксистсько-ленінської теорії у вітчизняній науці призводило до 

парадоксальної ситуації. Марксизм у західній соціальній та політичній 

науці розглядається як одна з основних теорій конфлікту. Саме тому 

вивчення міжнародних конфліктів отримують потужний імпульс розвитку 

на початку 1990-х років, після зникнення жорсткої ідеологічної цензури у 

вітчизняній науці. У працях А. Я. Анцупова та А. І. Шипілова 

відзначається, що перші роботи, присвячені проблемі конфлікту, з'явилися 

в 1924 році, але до 1990 року проблема конфлікту вивчалася досить мало. 

Власне міжнародники завжди зверталися до аналізу конфліктів і способів 

їх врегулювання як необхідної задачі зовнішньої політики, проте в 1990-і 

роки відбувається перегляд методології і змісту досліджень в умовах 

трансформації світової системи і зміни наукових парадигм. Загальні та 

спеціальні питання конфліктів у міжнародних відносинах знаходять 

відображення в роботах К. С. Гаджієва, А. В. Дмитрієва, В. А. Кременюка, 

Н. А. Косолапова, М. М. Лебедєву, Д. Б. Малишеву, П. А. Циганкова, 

Д. М. Фельдмана, М. А. Хрустальова та інших. 

Всю тематику політичних конфліктів ми умовно розділили на 

наступні види: тероризм і екстремізм, міждержавні та регіональні 

конфлікти, етнополітичні та національні конфлікти, загальні аспекти 

вивчення політичних конфліктів. 
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Зростання терористичної активності та екстремізму стало новою 

глобальною проблемою в усьому світі, що, в свою чергу, призвело до 

збільшення числа досліджень в даній області. Серед авторів, що вивчають 

дану проблематику, необхідно відзначити П. В. Масичева, 

Н. В. Муращенкову, Е. А. Степанову.  

Міждержавні та регіональні конфлікти також мають високий відсоток 

досліджень і детально вивчені в працях Н. С. Андріанова, О. Р. Баймлера, 

А. І. Кольби, М. Н. Котова, Н. В. Штанські.  

Загальні питання з вивчення політичних конфліктів розглянуті в 

працях А. В. Горностаєва, А. А. Насибулліна, А. В. Петрушиної.  

Говорячи про етнічні та національні конфлікти, необхідно відзначити 

дослідження Л. А. Ахмадієвої, А. Є. Бердникова, М. В. Невзорова, 

О. О. Чорних та ін. 

Для врегулювання та вирішення існуючих конфліктів і попередження 

нових необхідно визначати предмет, об'єкт і суб'єкти конфлікту, і на їх 

основі виробити стратегію і механізм управління конфліктом. Одним з 

нових механізмів управління конфліктами є "гуманітарна інтервенція". Їх 

проводять західні держави для реалізації своїх геополітичних інтересів і 

цілей під приводом гуманітарної допомоги державі та її населенню. 

Прикладами є інтервенції в Югославію, Боснію, Афганістан, Ірак, Лівію, 

Сирію [1]. 

"Гуманітарна інтервенція" не має міжнародних легітимних підстав і 

являє собою прикриття для реалізації коаліцією своїх геополітичних 

інтересів і сценаріїв, що передбачають насильницьку зміну неугодного 

режиму, встановлення військово-політичного контролю над регіоном і 

його ресурсами. 

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що дослідження в області 

конфліктології залишаються актуальними, але їх сутність все більше 

набуває політичного забарвлення і аналіз міжнародних конфліктів свідчить 

про те, що поки ще немає підстав говорити про зниження рівня 

конфліктної напруженості світової системи. Разом з тим змінився характер 

міжнародних конфліктів, з'явилися нові невійськові конфлікти, 

розширився склад можливих учасників конфліктів, а також весь спектр 

джерел і загроз міжнародній безпеці і стабільності.  

Об'єктивні причини сучасних міжнародних конфліктів кроються в 

структурних дисфункціях сучасної системи міжнародних відносин. Сама 

міжнародна система перебуває у вкрай нестабільному стані. Зростанню 

конфліктної напруженості сприяє і той факт, що найбільш потужна 

держава світу для виконання своїх завдань і демонстрації силової переваги 

використовує таку стратегію управління конфліктами, як організація і 

підтримка конфліктної взаємодії. 

Таким чином, міжнародна ситуація, що складається, вимагає розробки 

нових більш ефективних методів і механізмів управління міжнародними 

конфліктами. 
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ОГЛЯД ДИСКУРСНОГО ПОЛЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ФОРМУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

Анотація.  У статті відмічено, що нинішній етап розвитку сучасного 

суспільства можна охарактеризувати значним погіршенням стану довкілля, 

порушенням нормального водного балансу на планеті, виснаженням багатьох 

природних ресурсів, таких необхідних для життя людства, та збільшенням 

кількості природних катастроф та катаклізмів. У такому ракурсі, здійснення 

охоронної функції довкілля та забезпечення відновлення його ресурсів, 

збереження генофонду нашої держави, підтримка перспективного розвитку 

усіх сфер життєдіяльності та соціально-економічного розвитку держави, в 

цілому, виступають пріоритетними шляхами реалізації екологічної політики 

держави.  

Визначено, що міждисциплінарність як специфічна особливість питань 

державної політики у сфері захисту довкілля визначає наявність у різних 

наукових напрямах (економічному, правовому, соціологічному та інших) 

широкого кола досліджених питань, що, у такому ракурсі, дає змогу 

зрозуміти природу екологічної політики та основних принципів її успішної 

реалізації 

Доведено, що для формування адекватної екологічної культури важливо 

впливати на ціннісні орієнтації суспільства, популяризувати знання про 

екологію у різних її аспектах та пропонувати напрями вдосконалення 

природоохоронної діяльності держави.  

Також, відмічено, що у процесі вивчення політичного виміру вирішення 

екологічних проблем, науковцями визначено ключові цілі та концепцію 

реалізації національної екологічної політики, а, також, конкретні засоби для 

її вироблення, та окреслено основні проблеми на шляху до їх ефективного 

впровадження у життя. У наукових доробках деяких науковців 

запропоновано авторське бачення щодо застосування методологічних 

інструментів з метою оцінювання процесів реалізації екологічної політики 

держави за критеріями якості, що дозволить встановити  рівень ефективності 

її впровадження на даний момент часу. У такому концепті розглядається 

конкретний стан навколишнього середовища, який би задовольняв потреби 

суспільства (як біологічні, так і соціальні).  
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OVERVIEW OF THE DISCOURSE FIELD OF PROBLEMS OF 

FORMATION OF THE STATE ENVIRONMENTAL POLICY 

Abstract. The article notes that the current stage of development of modern 

society can be characterized by a significant deterioration of the environment, 

disruption of the normal water balance on the planet, depletion of many natural 

resources, so necessary for human life, and increasing natural disasters and 

cataclysms. In this perspective, the implementation of the environmental protection 

function and ensuring the restoration of its resources, preserving the gene pool of 

our state, supporting the long-term development of all spheres of life and socio-

economic development of the state, in general, are priority ways to implement 

environmental policy. 

It is determined that interdisciplinarity as a specific feature of state policy in 

the field of environmental protection determines the presence in various scientific 

areas (economic, legal, sociological and others) of a wide range of research issues, 

which, in this perspective, allows to understand the nature of environmental policy 

and its basic principles. successful implementation 

It is proved that for the formation of adequate ecological culture it is 

important to influence the value orientations of society, to popularize knowledge 

about ecology in its various aspects and to offer directions for improving the 

environmental activities of the state. 

It was also noted that in the process of studying the political dimension of 

solving environmental problems, scientists identified key goals and concepts of 

national environmental policy, as well as specific tools for its development, and 

outlined the main problems on the way to their effective implementation. The 

scientific achievements of some scientists offer an author's vision for the use of 

methodological tools to assess the implementation of environmental policy of the 

state by quality criteria, which will establish the level of effectiveness of its 

implementation at this time. This concept considers a specific state of the 

environment that would meet the needs of society (both biological and social). 

Keywords: state ecological policy, state of environment, nature of ecological 

policy, social and economic development of the state, achievements of scientists. 

Постановка проблеми.  Нинішній етап розвитку сучасного суспільства 

можна охарактеризувати значним погіршенням стану довкілля, порушенням 

нормального водного балансу на планеті, виснаженням багатьох природних 

ресурсів, таких необхідних для життя людства, та збільшенням кількості 
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природних катастроф та катаклізмів. У такому ракурсі, здійснення охоронної 

функції довкілля та забезпечення відновлення його ресурсів, збереження 

генофонду нашої держави, підтримка перспективного розвитку усіх сфер 

життєдіяльності та соціально-економічного розвитку держави, в цілому, 

виступають пріоритетними шляхами реалізації екологічної політики 

держави.  

Особливої ваги, у такому контексті, для України набуває реалізація 

оптимальної та адекватної екологічної політики, зважаючи на значну роль 

рівня якості життя населення та стану навколишнього середовища у 

функціонуванні будь-якої держави у процесах розвитку різноманітних сфер 

життєдіяльності людей  та національно-культурного відродження нації, а, 

також, враховуючи перспективні напрями розвитку держави та наповнення її 

інтелектуального та ресурсного потенціалів [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику екологічної 

сфери розглядала велика кількість вітчизняних авторів, зокрема, 

виокремлено наступні напрями досліджень:  

 нормативно-правове забезпечення процесів розроблення та реалізації 

державної екологічної політики (В. Андрейцев, А. Гулієв, В. Дьомкін, 

Ю. Єгоров, В. Костицький, Ж. Сіднєва, Ю. Шевчук та інші); 

 визначення основних питань підтримки сталого розвитку нашої 

держави та перспективних напрямів розвитку сфери екології (А. Бардак, 

Л. Гринів, М. Орлов, А. Полешко, А. Шапар, Л. Шостак та інші); 

 здійснення аналізу різних аспектів реалізації політики держави у сфері 

захисту довкілля, зокрема, організаційних, правових, економічних тощо 

(А. Андрусевич, Н. Андрусевич, В. Волинець, В. Глуха, Л. Жарова, 

Г. Марушевський, А. Надежденко, Н. Чечетата інші) [2].  

Необхідно зазначити, що у зарубіжній науці, також, досить детально 

розкрито питання реалізації державної політики у сфері захисту довкілля. 

Так, дослідження різних аспектів забезпечення екологічних прав та 

вироблення природоохоронної політики держави було здійснено настпуними 

науковцями: В. Городинська, Г. Косов, Є. Кочеткова, І. Саблін, 

Ю. Харламова, А. Шмигальова та інші.  

Мета статті – здійснити огляд дискурсного поля проблематики 

формування державної екологічної політики. 

Виклад основного матеріалу. Специфіку діяльності приватних та 

державних економічних організацій та правових інститутів, а, також, 

особливостей використання інструментів, які безпосередньо задіяні в 

процесах реалізації державної політики у сфері захисту довкілля, 

досліджували такі зарубіжні автори як У. Зирянова, Є. Матвеєва, 

О. Постановська. Визначенням ключових аспектів імплементації успішного 

досвіду провідних країн світу щодо реалізації державної політики у сфері 

захисту  довкілля  займались  такі  вчені  як:  С. Ван Девеєр, Н. Джонстон та  

Х. Селін. 
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Міждисциплінарність як специфічна особливість питань державної 

політики у сфері захисту довкілля визначає наявність у різних наукових 

напрямах (економічному, правовому, соціологічному та інших) широкого 

кола досліджених питань, що, у такому ракурсі, дає змогу зрозуміти природу 

екологічної політики та основних принципів її успішної реалізації [2, c. 227].  

Розглядаючи нинішній стан функціонування нашої держави, можна 

вказати на збільшення кількості випадків кризових явищ у багатьох сферах 

життєдіяльності, зокрема, у сфері захисту довкілля, що, з наукової точки 

таких авторів як: Р. Рудницька та О. Сидорчук, пояснюється незмінними 

процесами деградації нації, втратою гуманістичних цінностей суспільства, 

значною різницею у життєвих цілях різних верств населення держави, 

втратою поваги до суспільних моральних принципів у представників 

бюрократичної верхівки, високим рівнем бідності тощо.   

У такій ситуації, для України необхідною умовою для оптимального 

функціонування має бути використання ефективних механізмів публічного 

адміністрування та підвищення результативності здійснення діяльності 

держави у напрямі захисту довкілля [3].  

У ракурсі вітчизняних досліджень сфери захисту довкілля та реалізації 

державної політики даного напряму, в тому числі, окреслення проблематики 

публічного адміністрування даної сфери, можна виділити дисертаційні 

роботи наступних авторів: А. Антонова, Б. Гамалюка, Ю. Горбань, 

І. Грищенка, В. Демченка, А. Керничної, І. Криничної, В. Крука, О. Лазора, 

Н. Маєвської, В. Мартиненка, А. Надежденко, О. Настечко, О. Олефіренко, 

О. Проніної та ін [4, c. 21].  

Однак, у наявних на сьогодні наукових дослідженнях авторів 

вітчизняного та зарубіжного наукових кіл, проблематика публічного 

адміністрування сфери захисту довкілля та окреслення ефективних напрямів 

його вдосконалення, у ракурсі проведення активних євроінтеграційних 

процесів в Україні, розглянуті не досить детально.  

З наукової точки зору Ю. Одума, екологія у процесі свого розвитку як 

науки дала поштовх до глибокого розуміння значимості саме людської істоти 

у процесах збереження довкілля та його розумній експлуатації. У такому 

концепті, на міжнародному рівні було актуалізовано та активізовано 

розвиток даної науки як обов’язкової умови для подальшого збереження 

населення Землі та природних ресурсів [5, c. 22].  

Значимими у формуванні наукової концепції екологічної політики на 

теоретичному та практичному рівнях стали  дослідження зарубіжного автора 

Л. Колдуелла, який запропонував основні напрями вдосконалення процесів її 

реалізації на загальнодержавному та регіональному рівнях [6, c. 8].  

Аналізуючи спектр наукових робіт, які розкривають різні аспекти 

реалізації екологічної політики держави, необхідно відзначити доробок таких 

авторів як: В. Крисаченко та М. Хилько. У науковому доробку визначено, що 

екологічна культура суспільства є специфічною діяльністю людини, яка 

направлена на організацію її життя та перетворень у навколишньому 
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середовищі, відповідно до потреб та намірів конкретного індивідуума, а, 

також, на реалізацію багатьох процесів життєдіяльності об’єктів довкілля.  

Л. Юрченко, у свою чергу, акцентує увагу на тому, що екологічна 

культура визначає основні норми відношень людини і навколишнього 

середовища та встановлює систему цілей та пріоритетів у суспільному житті, 

знаходить певне відображення у суспільній свідомості, формах 

життєдіяльності людей та способів їх життя. На її думку, мета реалізації 

екологічної культури полягає у регуляції відносин представників суспільства 

та різноманітних об’єктів природного середовища на основі комплексу 

ціннісних установок та орієнтацій. Вона направлена на розвиток природних 

ресурсів та їх оптимальне відтворення, створює умови для легкого 

пристосування до змін у навколишньому середовищі.  

Необхідно вказати на те, що для формування адекватної екологічної 

культури важливо впливати на ціннісні орієнтації суспільства, 

популяризувати знання про екологію у різних її аспектах та пропонувати 

напрями вдосконалення природоохоронної діяльності держави [7, c. 35].  

Також, у процесі вивчення політичного виміру вирішення екологічних 

проблем, науковцями визначено ключові цілі та концепцію реалізації 

національної екологічної політики, а, також, конкретні засоби для її 

вироблення, та окреслено основні проблеми на шляху до їх ефективного 

впровадження у життя. У наукових доробках деяких науковців 

запропоновано авторське бачення щодо застосування методологічних 

інструментів з метою оцінювання процесів реалізації екологічної політики 

держави за критеріями якості, що дозволить встановити  рівень ефективності 

її впровадження на даний момент часу. У такому концепті розглядається 

конкретний стан навколишнього середовища, який би задовольняв потреби 

суспільства (як біологічні, так і соціальні).  

На мій погляд, це сприяє формуванню загального уявлення про процеси 

функціонування державної політики у сфері захисту довкілля, зокрема, 

використання екосистемного підходу для розв’язання екологічних проблем 

держави та міждержавного простору, доцільність здійснюваних заходів, з 

економічної точки зору, підтримку балансу між правами та обов’язками 

суб’єктів екологічних відносин та визначення необхідних умов для 

соціальної справедливості.  

Висновки. Отже, пропонується розглянути ключові етапи історичного 

розвитку екології як науки та характерних особливостей її становлення на 

кожному з них (див. Рис. 1) 
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Рис. 1. Етапи розвитку науки екології  як предмету наукового дискурсу 

І етап (стародавній до 1866 
р.)

ІІ етап (до 30 р. ХХ ст.) 

ІІІ етап (1930-1970 рр.) 

Етапи 
розвитку 
науки 
«Екологія» 
як предмету 
наукового 
дискурсу 

ЗАРОДЖЕННЯ І 
СТАНОВЛЕННЯ НАУКИ 

Отримання інформації про 

взаємозв'язок живих організмів з 

довкіллям та визначення 

можливостей виникнення 

негативних наслідків від людського 

впливу на природу

Визначення  закономірностей взаємовідносин 

представників тваринного та рослинного світів та 

впливу комплексу абіотичних факторів на їх 

життєдіяльність, проведення внутрішніх екологічних 

досліджень , а, також, визначення специфіки 

різноманітних екосистем. 

ПЕРІОД АКТИВНОГО РОЗВИТКУ 
АУТЕКОЛОГІЇ (РОЗДІЛ ЕКОЛОГІЇ, ЩО 

ВИВЧАЄ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОКРЕМИХ 
ВИДІВ ОРГАНІЗМІВ З ДОВКІЛЛЯМ) 

Представники науки екології 

даного періоду 

концентрувалися на вивченні 

її місця в системі наук та 

вивчали згубність 

впливу діяльності людини 

на довкілля 

СТВОРЕННЯ ВЧЕННЯ ПРО 
БІОСФЕРУ, ВИЗНАЧЕННЯ РЯДУ 

ПРИНЦИПІВ ТА ПОНЯТІЙНО-
КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ 
НАУКИ «ЕКОЛОГІЯ», ФАКТІВ 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІСНУВАННЯ 
ЕКОСИСТЕМ, БІОГЕНЕЗУ 

ТОЩО 

Тогочасний науковий доробок філософів містить інформацію про вплив кліматичних 

змін на життєдіяльність представників тваринного і рослинного світів, про специфічні 

особливості усіх відомих, на той час, живих істот на планеті, характерні ознаки 

пристосування до умов природного середовища їх проживання тощо 

Науковий доробок науковців даного етапу був направлений на дослідження 

безпосереднього та опосередкованого впливу хімічних (склад води тощо) та фізичних 

(температура, рівень освітлення тощо)  факторів навколишнього середовища на 

життєдіяльність окремої особини (індивідуума) або цілого виду. 

ФОРМУВАННЯ НАУКИ 
«ЕКОЛОГІЯ» ЯК КОМПЛЕКСНОЇ 
НАУКИ 

ІV етап (1970 і дотепер) 
Розвиток теоретичних 

концепцій науки 

«Екологія» та основ 

екологічного розвитку 

людства. 
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РОЛЬ КОНФЛІКТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

Анотація. На даному етапі публічність української політики окремими 

авторами розглядається як декларативна або така, при якій нівелюється роль 

громадської думки в публічному управлінні. Сучасна публічна політика 

української держави пов’язана як з удосконаленням державного управління в 

різних сферах життя суспільства, так і з реалізацією публічної зовнішньої 

політики і позиціонуванням України на міжнародному рівні. 

Дослідниками відзначаються такі суперечливі тенденції в еволюції 

сучасної публічної політики української держави як політична закритість і 

переважне використання адміністративного ресурсу, які доповнюються 

прагненням підтримати і посилити ті громадські ініціативи, які нібито і 

спрямовані на подолання окресленої вище закритості і практики надмірного 

адміністрування. В результаті чого виникає закритість в процесі зворотньої 

комунікації, що призводить до створення конфлікту. 

Конфліктні відносини закладені в природі громадянського суспільства, 

оскільки інтереси різних груп і об’єднань громадян часто не збігаються ні 

один з одним, ні з інтересами владних структур. Одночасно при визначенні 

ступеня зрілості його інститутів ця конфліктність знаходить своє вираження 

в прийнятних методах і формах взаємодії, не стає деструктивною і в такому 

вигляді представляє один з важливих джерел суспільного розвитку. Держава 

і громадянське суспільство не просто взаємопов’язані, але неминуче 

функціонально доповнюють один одного. 

Важливим компонтентом у вивченні даної теми є і те, що коли виникає 

питання взаємодії двох секторів державми, громадянського сумпільсва та 

влади, особливо у сфері вивчення реакції суспільства на дії та рішення 

владних органів, виникає необхідність визвити і такі явища, як соціальні 

протиріччя, конфлікти. 

В результаті проведеної роботи було розкрито сутність та зміст 

публічної політики, розглянуто етапи її впровадження в Україні та основні 

напрямки. 

Окремо було проведено аналіз конфлікту, що розвиваються в середовищі 

громадянського суспільства та в його взаємодії з державою, як інструмент і  

каталізатор позитивних та негативних перетворень. 
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THE ROLE OF CONFLICTS IN THE PROCESS OF PUBLIC POLICY 

FORMATION 

Abstract. At this stage, the publicity of Ukrainian politics is considered by 

some authors as declarative or one in which the role of public opinion in public 

administration is leveled. The modern public policy of the Ukrainian state is 

connected both with the improvement of public administration in various spheres 

of society, and with the implementation of public foreign policy and positioning of 

Ukraine at the international level. 

Researchers note such contradictory trends in the evolution of modern public 

policy of the Ukrainian state as political secrecy and the predominant use of 

administrative resources, which are complemented by the desire to support and 

strengthen those public initiatives that are allegedly aimed at overcoming the above 

closedness and excessive administration. As a result, there is secrecy in the process 

of feedback, which leads to conflict. 

An important component in the study of this topic is that when there is an 

interaction between two sectors of government, the civil society and the 

authorities, Especially in the field of studying the reaction of society to the actions 

and decisions of the authorities, there is a need to identify such phenomena as 

social contradictions and conflicts. 

Conflict relations are inherent in the nature of civil society, as the interests of 

different groups and associations of citizens often do not coincide with each other 

or with the interests of government. At the same time, in determining the degree of 

maturity of its institutions, this conflict finds its expression in acceptable methods 

and forms of interaction, does not become destructive and in this form is one of the 

important sources of social development. The state and civil society are not just 

interconnected, but inevitably functionally complement each other. 

Keywords: civil society, political decisions, public administration, public 

policy, conflict. 

Постановка проблеми. Питанням розвитку громадянського суспільства 

та його взаємодії з владними структурами в українській політичній науці 

приділяється чимало уваги. У його фокусі часто виявляються і конфлікти, що 

відбуваються  в  системі  цих відносин. У той самий час управління ними на  
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практиці часто залишається неефективним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як відзначає Є.О. Романенко, 

між громадянським суспільством і державою іманентно присутній 

протоконфлікт (потенційний конфлікт, заснований на постійно наявних 

суперечностях), який є необхідною умовою для забезпечення реальної 

можливості громадян і їх об’єднань контролювати дії панівної державної 

еліти і впливати за допомогою своєї громадянської експертизи на 

функціонування державної вертикалі влади. У цій системі взаємодії 

внутрішня конфліктність повинна бути вбудована в якості генеральної 

соціально-конструктивної сили всього суспільного життя [6, c.196].  

Значення громадянського суспільства в системі політико-конфліктних 

відносин, складність і в той самий час значущість його взаємодії з владними 

структурами з точки зору суспільного розвитку досліджував один з 

основоположників сучасної теорії конфлікту Р. Дарендорф [8]. Він зазначав, 

що громадянське суспільство, може бути, єдиним джерелом ефективної 

опозиції авторитарної та тоталітарної влади. В умовах демократичного 

режиму від занадто тісного союзу з владою його завжди оберігають 

різноманітні автономні інстанції. Але воно (громадянське суспільство) і не 

стоїть в опозиції до держави.  

Мета статті. Дослідити влив конфлікту на процес формування 

публічної політики та визначити можливі варіанти вирішення негативних 

наслідків.  

Виклад основного матеріалу. Публічна політика - є ціленаправлена 

діяльність органів публічної влади, спрямована на виявлення, забезпечення 

суспільно значимих інтересів, вирішення суспільних проблем. Вироблення 

політики включає кілька етапів, кожен з яких є потенційною 

конфліктогенною зоною, у якій можуть зіткнутися інтереси акторів.    

Говорячи про етапи розвитку публічної політики в сучасній Україні, слід 

зазначити, що українська публічна політика умовно бере свій початок з 

прийняття Конституції України в 1996 році [1]. На даному етапі 

здійснювалися заходи щодо інституціоналізації демократичної держави, 

становлення інституту президентства, багатопартійності, парламентаризму та 

територіального устрою держави.  

Що стосується другого етапу (2000-2014 рр.) відбувалась 

інституціональна криза публічної політики в Україні. Етап характеризується 

посиленням вертикалі влади, активним втручанням держави в економічні 

процеси, трансформацією регіональної політики та реформуванням 

адміністративно-управлінського апарату держави.   

Третій етап слід вважати сучасним, він триває з 2014 року і до сьогодні. 

У цей період відбувається подальша еволюція публічності політичного 

життя, розвиваються і посилюються реальні та імітаційні «точки зростання» 

громадської активності. При цьому, з одного боку, керівництво української 

держави активно впроваджує в процес політичної модернізації медійні 

технології. Орієнтирами в публічній політиці сучасної України стають 

кадрові та соціальні перетворення, відбувається становлення публічних 
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громадських інститутів, заснованих на інноваційному та інфраструктурному 

розвитку країни, залучення в громадський сектор державних і комерційних 

інвестицій.  

З іншого боку, слід зазначити, що публічна політика в країні 

конструюється і здійснюється переважно «зверху» і покликана вирішувати 

поставлені перед нею державні завдання [5]. В результаті, поза рамками 

державних інтересів складно говорити про досить високу та організовану 

активність громадянського суспільства та ініціативності громадських 

структур, які могли б виступати найважливішими драйверами в розвитку 

публічної політики в Україні.  

Як відзначає Є.О. Романенко, між громадянським суспільством і 

державою іманентно присутній протоконфлікт (потенційний конфлікт, 

заснований на постійно наявних суперечностях), який є необхідною умовою 

для забезпечення реальної можливості громадян і їх об’єднань контролювати 

дії панівної державної еліти і впливати за допомогою своєї громадянської 

експертизи на функціонування державної вертикалі влади. У цій системі 

взаємодії внутрішня конфліктність повинна бути вбудована в якості 

генеральної соціально-конструктивної сили всього суспільного

життя [6, c.196]. 

Конфлікт заінтересованих груп може стати центральною причиною 

політичної невизначеності у процесі здійснення сучасної політики. Чим 

більше виражений конфлікт груп інтересів у певній програмі політики, тим 

менш передбачуваною стає її реалізація. Нині не завершено пошук методів 

досягнення політичного консенсусута соціальної стабільності. 

Сучасна легітимація здійснюється не лише через створення відповідного 

ставлення громадськості, а й через комунікативні взаємодії громадянського 

суспільства та держави у публічній сфері. Розвинуті громадянське 

суспільство, а й здатністю комунікувати і представляти інтерес у публічній 

сфері. Громадянське суспільство може досягти високого ступеня 

самоорганізації, але при цьому бути неспроможним представляти інтереси у 

публічній сфері. Так само і сильна держава, що ототожнюється з сильною 

владою. Але найчастіше її сила міститься лише у привілейованому доступі до 

обмежених ресурсів, завдяки повному контролю над їх розподілом держава 

визначаються не лише їх інституційною інфраструктурою, 

З огляду на політичну закритість  узагальнюючи практичні кроки 

українського керівництва в перерахованих вище сферах внутрішньої та 

зовнішньої політики, можна виділити кілька пріоритетних напрямків 

сучасної української публічної політики:  

 побудова інформаційного суспільства та розвиток електронного уряду.

Цілями даного напрямку публічної політики є підвищення доступності 

державних послуг та інформації про діяльність органів влади для населення 

країни. Також впровадження концепції електронного уряду забезпечує 

значну економію бюджетних коштів держави та зниження бюрократичних 

витрат. Публічна політика в даному напрямку виражається в ряді програмних 

документів, прийнятих з 2015 року; 
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 інноваційний розвиток економіки. Напрямок економічного розвитку та

інноваційної економіки є стратегічним завданням публічної політики 

держави; 

 реалізація зовнішньої політики. Українська зовнішня політика на цей

час орієнтована насамперед на зближення з державами ЄС. Цей напрямок 

поки характеризується проблемами та помітним уповільненням економічної 

взаємодії [3, c.30].  

Одним з найбільш ефективних механізмів подолання конфліктних 

настроїв і вирішення ситуацій соціальної напруженості є раціональна 

комунікативна політика, що включає маніфестування конфлікту, готовність 

до діалогу і компромісу з акцентом на досягнення партнерства, заснованого 

на договорі. Закордонні дослідники зазначають, що в країнах з розвиненою 

системою політичних комунікацій між владою і суспільством реалізується 

позитивний підхід до вирішення конфліктів, в якому центральну роль 

відіграють діалог, співпраця і взаємодія.  

Практика інституціоналізованого конфлікту, що розвивається в умовах 

ефективної комунікації, успішно реалізована в розвинених країнах, дозволяє 

мінімізувати ризик розвитку насильницьких зіткнень. В Україні ж, попри 

гостру потребу переходу до нових комунікативних моделей і діалогових схем 

комунікації, переважно реалізуються практики маніпуляції і виборчого 

повідомлення. Ситуація ускладнюється відсутністю законних способів 

вступу в інституалізований конфлікт, дисфункціональних наявних механізмів 

зворотного зв’язку, а також конфліктофобій та абсентеїзмом [2, c.130].  

Держава залишає в спокої великі сфери життя людей, так що вони 

розвиваються не завдяки та не всупереч її інститутам. Розглядаючи 

громадянське суспільство як необхідний елемент існування демократії та 

досягнення стабільності шляхом регулювання конфліктів, Дарендорф 

підкреслює його значення для здійснення необхідних соціальних змін. У 

процесі дискусій і конфліктів, що протікають в цьому середовищі, 

з’являється можливість ідентифікувати основний склад норм і правил, що 

регламентують функціонування політичних і ринкових структур, що 

призводить до оновлення «суспільного договору» – основ всього суспільного 

життя. Під впливом конфліктів трансформуються і соціальні інститути [8].  

Таким чином, конфлікти, що розвиваються в середовищі громадянського 

суспільства та в його взаємодії з державою, представляються інструментом і 

каталізатором позитивних перетворень. Підкреслюючи, що придушення 

конфліктів не тільки є аморальним, але й неефективним, що спроби 

«скасувати» конфлікти, в корені ліквідувати суперечності оманливі, 

Дарендорф формулює умови, при яких регулювання конфліктів буде 

успішним [8].  

Сторони повинні визнати неминучість і виправданість конфліктів, їх 

творчий потенціал. Тому втручання в конфлікти повинне обмежуватися 

регулюванням їх проявів без наміру усунути причини. Учасники повинні 

погодитися на певні правила конфліктної поведінки, тоді регульований 
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конфлікт стане певною мірою пом’якшеним і буде протікати в формах, 

сумісних з безперервно мінливою соціальною структурою.  

Громадянське суспільство – джерело життєвої сили для свободи; його 

творчий хаос дає людям шанс жити, не стояти з простягнутою рукою перед 

державою або іншими силами. Мислячи в рамках ліберальної парадигми, 

Дарендорф  бачить в конфліктах, які притаманні демократії  та засіб її 

захисту, і інструмент розвитку суспільства. Інститути регулюють конфлікти, 

в ході конфліктів відбувається трансформація інститутів, оформлення нових 

версій суспільного договору. У цьому полягає сутність поглядів Дарендорфа 

на проблему соціального конфлікту і визначення його ролі в суспільному 

житті: «Конфлікт є великим стимулом змін і нашим завданням у світі, в 

якому зміни являють собою єдину надію, повинне бути приборкання 

конфлікту за допомогою правил, за допомогою конституції свободи» [8].  

Конфлікт, демократія і громадянське суспільство в його уявленнях тісно 

пов’язані. Як вважає О. Крутій, сучасне відкрите суспільство тим і сильне, 

що воно здатне підтримувати політичну активність населення постійно, 

оскільки всередині нього відбувається свого роду перманентна революція, 

що надає динамізм його розвитку. Інституційна будова такого суспільства 

утримує в рівновазі численну соціальну взаємодію, забезпечуючи, з одного 

боку, високі темпи економічного зростання, а з іншого – запобігаючи 

неконтрольованим викидам соціальної енергії у формі політичних потрясінь. 

Рушійним механізмом їх розвитку є інституалізація політичного конфлікту, 

який спирається на згоду з «правилами гри» [4, c.95].  

Основне завдання держави полягає у створенні механізмів максимально 

можливого недопущення втягнення сторін до насильства і, відповідно, 

стимулюванні до соціальних інновацій і змін мирними засобами. Якщо 

відсутня інституціоналізація конфліктів на рівні громадянського суспільства, 

то будь-який приватний конфлікт відразу ж зводиться в ранг 

загальнодержавного, хоча можливості держави часто обмежені відсутністю 

адекватних засобів.  

Тільки зріле громадянське суспільство, представлене численними 

групами інтересів, партійно-політичною інфраструктурою агрегує ці 

інтереси, може взяти на себе місію «облагородження» політичних конфліктів. 

Це можливо лише в тому випадку, коли приватний інтерес підіймається до 

рівня усвідомлення своєї причетності до публічного інтересу, з’являються 

громадянська відповідальність і громадянський обов’язок [4, c.98].  

У сучасному глобалізованому суспільстві держава не може сподіватися 

на забезпечення соціального порядку в тривалій перспективі, спираючись на 

жорсткі методи контролю і прямого регулювання суспільних відносин. У 

своїй роботі владні органи повинні враховувати діяльність наднаціональних 

структур, наявність визнаних світовою спільнотою норм і обмежень. 

Можливість широкого і майже безперешкодного поширення інформації через 

нові комунікаційні мережі обумовлює необхідність підтримувати діалог з 

різними громадськими силами і створювати на його основі проблемні 

мережі [7].  
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Розвиток конфліктів між владними та громадськими структурами в 

сучасній Україні має суперечливий характер. Громадянському суспільству 

вдалося довести свою значущість і різні його структури стають активним 

учасником вирішення найбільш актуальних і спірних питань. Але при цьому 

не вдається домогтися необхідного балансу конфлікту та співробітництва 

між цими контрагентами. Громадські організації або перебувають під 

контролем держави та фактично виконують роль «приводних ременів» в 

реалізації тих чи інших його ініціатив, або жорстко опонують і 

перетворюються в протестні рухи. Цим пояснюється брак конструктивності в 

їх взаємодії.  

Найчастіше прояви діяльності громадянського суспільства 

сприймаються владними структурами як прикра перешкода, обмеження, які 

треба обійти тим чи іншим шляхом. Недостатньо розвинена і культура 

конфліктних відносин, які часто перетворюються в силове протистояння. У 

випадках коли зачіпаються життєво важливі інтереси або цінності значної 

частини суспільства, це здатне привести до виникнення гострих конфліктів. І 

якщо на державному рівні подібні протиріччя, як правило, згладжуються в 

силу практично неминучого потрапляння будь-якого значущого конфлікту в 

центр суспільної уваги і публічного обговорення, що вимагає більш зваженої 

реакції органів влади, то в регіонах України проблеми конфліктної взаємодії 

проявляються більш явно [7].  

Для зниження конфліктності важливе просування в суспільстві ідей 

громадянської активності та участі, які сприяють створенню умов для 

громадянського діалогу, в тому числі й спрямованих на вирішення 

найгостріших конфліктогенних питань.  

Конструктивним було б проведення дискусій, конференцій, семінарів, 

які об’єднують активістів з населення, представників громадських 

організацій, ЗМІ, місцевих органів влади для розвитку взаєморозуміння і 

пошуку рішень, розвитку культури діалогу, пошуку оптимальних 

альтернатив і підвищення ефективності реалізації прийнятих управлінських 

рішень. Таким чином, в міру розвитку конфлікту відбувається 

структурування та розвиток громадських організацій, що беруть участь в 

ньому. 

Діалог держави та громадянського суспільства хоча й містить в собі 

управлінські елементи, але не зводиться до однобічного управління 

громадянським суспільством з боку держави. Держава приймає закони, на 

основі яких функціонують інститути та організації громадянського 

суспільства. Але і громадянське суспільство через свої інститути так само 

впливає на державу в ході суспільного діалогу з владою, що розуміється 

гранично широко.  

І позитивний і негативний зворотний зв’язок є  результатом  зворотного 

впливу громадянського суспільства на державу. Якщо негативний зворотний 

зв’язок в політичній сфері суспільства проявляє себе як адекватна реакція 

його керуючої підсистеми (держави) на будь-які суспільно-політичні події 

(мітинги, страйки, акції протесту або громадянської непокори) і виражається 
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в політичній трансформації режиму, реформування політичної системи, зміні 

законодавства і так далі, то позитивний зворотний зв’язок веде до ще більшої 

політичної конфронтації, поглиблення конфлікту, розколу суспільства і 

ставить під загрозу саму суть і подальше функціонування всієї соціально-

політичної системи.   

Підсумовуючи необхідно зазначити, що сучасна публічна політика є 

складним явищем в публічному управлінні. З одного боку, вона покликана 

забезпечити громадське волевиявлення, вираження інтересів і потреб 

населення, їх практичну реалізацію на рівні політичних і адміністративних 

інститутів. З іншого боку, в рамках публічної політики спостерігається 

домінування інтересів найбільших і найвпливовіших політичних акторів, які 

конкурують між собою в досить обмежених рамках публічних політичних 

арен.  

У сучасній Україні на рівні публічного дискурсу мова йде про 

проголошення відкритості, прозорості та демократичності державного 

управління, впровадження інноваційних технологій в процеси управління і 

залученні громадянського суспільства в політичні процеси. Однак дані 

пріоритети та напрямки публічної політики проголошуються на тлі 

централізації влади і посилення її вертикальної складової. В результаті 

сучасне уявлення й роль публічної політики в державному управлінні, попри 

формально-юридичну та дискурсивну відкритість, має розглядатися 

переважно в рамках владних інтересів усталеної структури публічних 

акторів.  

Варто відмітити, що незважаючи на суттєву низку переваг, технологія 

компромісу передбачає значні витрати для протидіючих сторін. Наприклад, 

практика багатократного використання узгодження позицій у ході 

парламентської процедури при розробці законодавчих документів у ряді 

випадків суттєво затримує прийняття важливих правових актів чи несе у собі 

небезпеку прийняття так званих «розпливчатих» рішень. Іншими словами, 

підвищення рівня узгодження не може розглядатися лише з позитивної 

сторони, адже воно цілком може вплинути на якість рішень, що приймаються 

Маємо визнати, що конфлікти є невід'ємною частиною публічного 

управління. Отож однією з центральних тем науково-дослідної роботи є 

аналіз політичних інститутів та процесів публічної політики. Вимога 

необхідності їх реформування та модернізації, з метою досягнення 

синхронності та підвищення результативності дій політичних акторів в 

умовах глобалізаційно-демократичних та ринкових перетворень. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Анотація. У статті досліджено особливості розвитку публічних 

комунікацій у країнах Європейського Союзу, зазначено про важливість 

публічних комунікацій між інститутами ЄС, між інститутами ЄС та 

громадськістю, визначено суб'єкти публічних комунікацій, принципи та 

напрями взаємодій. Визначено, що процес розвитку публічних комунікацій в 

країнах Європейського Союзу побудований на чітко визначених принципах 

та напрямах взаємодії між інститутами влади ЄС, громадянським 

суспільством, бізнесом, їх активним залученням  до процесів прийняття 

рішень. Суб’єктами процесу розвитку публічних комунікацій в країнах 

Європейського Союзу виступають інститути державної влади та управління, 

інститути місцевого самоврядування, політичні партії, політичні лідери, 

громадські та міжнародні організації, громадяни, комерційні та 

підприємницькі структури, інші інституції ЄС. Досліджено функції, які 

виконують публічні комунікації. Проаналізовано інституційні особливості та 

цілі комунікаційної політики країн ЄС. Визначено, що процес розвитку  

публічних комунікацій в країнах Європейського Союзу характеризується 

такими інституційними особливостями як  надання різним заходам, процесам 

та явищам певної публічності, гласності, відкритості та прозорості; 

гармонізація та узгодження інтересів всіх учасників; вплив на формування 

громадської думки та позиції; посилення демократизації, активне залучення 

громадян до процесів прийняття важливих рішень. Досліджено, що  

основною метою розвитку публічних комунікацій для громадського 

суспільства в країнах Європейського Союзу є надання можливості 

громадянам отримувати зрозумілу й чітку інформацію про свої права, 

обов’язки та можливості; активно  брати участь у формуванні й реалізації 

політик, мати доступ до інформації про діяльність та політику ЄС. 

З'ясовано, що процес розвитку публічних комунікацій в країнах 

Європейського Союзу побудований на принципах інклюзивності, права на 

свободу висловлювання, права на отримання допомоги в розвитку навичок 

доступу до інформації; різноманітності, участі,  єдиного інформаційного 

поля. 
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PECULIARITIES OF PUBLIC COMMUNICATIONS DEVELOPMENT IN 

THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION 

Аbstract. The article examines the peculiarities of the development of public 

communications in the European Union, notes the importance of public 

communications between EU institutions, between EU institutions and the public, 

identifies the subjects of public communications, principles and directions of 

interaction. It is determined that the process of development of public 

communications in the European Union is based on clearly defined principles and 

areas of interaction between EU institutions, civil society, business, their active 

involvement in decision-making processes. Institutions of state power and 

administration, institutions of local self-government, political parties, political 

leaders, public and international organizations, citizens, commercial and business 

structures, and other EU institutions are the subjects of the process of development 

of public communications in the European Union. The functions performed by 

public communications are investigated. The institutional features and goals of the 

communication policy of the EU countries are analyzed. It is determined that the 

process of development of public communications in the countries of the European 

Union is characterized by such institutional features as giving various measures, 

processes and phenomena a certain publicity, transparency, openness and 

transparency; harmonization and coordination of interests of all participants; 

influence on the formation of public opinion and position; strengthening 

democratization, active involvement of citizens in important decision-making 

processes.It is investigated that the main goal of the development of public 

communications for civil society in the European Union is to enable citizens to 

receive clear and unambiguous information about their rights, responsibilities and 

opportunities; actively participate in the formulation and implementation of 

policies, have access to information on EU activities and policies.  

It was found that the process of developing public communications in the 

European Union is based on the principles of inclusiveness, freedom of expression, 

the right to receive assistance in developing information access skills; diversity, 

participation, a single information field. 
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Постановка проблеми. Публічні комунікації виступають одним з 

найдієвіших інструментів сталого розвитку європейського співтовариства. 

Процеси формування публічних комунікацій відіграють важливу роль при 

реалізації євроінтеграційного процесу, побудови інституцій ЄС, у 

внутрішньому та міжнародному житті суспільства. Платформа публічних 

комунікацій використовується для реалізації успішного діалогу, отримання 

інформації про особливості діяльності країн-членів  Європейського Союзу. 

Вона виконує вирішальну функцію при сприянні й зміцненні відносин як між 

країнами-членами, так і між громадянами Європейського Союзу. Тому 

дослідження в сфері публічних комунікацій  є пріоритетними для 

Європейського Союзу. Їх метою є розвиток нових форм взаємодії та 

інструментів у сфері публічного управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблематику становлення 

та розвитку комунікацій у сфері публічного управління досліджували відомі 

світові й вітчизняні науковці: Бакулєв Г., Дзялошинський І., Кулі Ч., 

Лазарсфельд П.,  Мак-Люен М., Ноель-Нойман Є., Науменко Т., Черних А., 

Шарков Ф.  – досліджували теоретичні аспекти використання системи 

комунікацій; Антонова О., Бебик В., Бутирська Т., Валевський В., 

Вировий С., Голубь В., Гонюкова Л., Гурковський В., Карлова В., 

Климанська Л., Козаков В., Королько В., Куйбіда В., Неліпа Д., Пухкал О., 

Рашковська О., Ребкало В., Рейтерович І., Серьогін С., Телешун С., 

Титаренко О. присвятили свої дослідження розгляду концептуальних  засад 

теорій комунікацій у публічному управлінні. Розвиток публічних 

комунікацій, питання формування та реалізації комунікаційної політики 

країн ЄС досліджували  Ламперт Ц., Макаренко Є., Мікоел П, Парфенюк Є., 

Фарізеллі П., Петруччо П.  При цьому не зважаючи на представлені 

дослідження, питання розвитку публічних комунікацій, його впливу на 

взаємодію органів публічної влади поки ще не знайшли свого комплексного 

вирішення та залишаються малодослідженими. Таким чином,  актуальність, 

недостатня розробленість та теоретичне й практичне значення означеної 

вище тематики визначило науковий інтерес автора до вивчення особливостей 

розвитку публічних комунікацій в країнах Європейського Союзу. 

Мета статті – дослідження особливостей розвитку публічних 

комунікацій в країнах Європейського Союзу з метою імплементації 

успішних практик в теперішню українську дійсність. 

Виклад основного матеріалу.  Процес розвитку публічних комунікацій 

в країнах Європейського Союзу побудований на чітко визначених принципах 

та напрямах взаємодії між інститутами влади ЄС, громадянським 

суспільством, бізнесом, їх активним залученням  до процесів прийняття 

рішень.  
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Суб’єктами процесу розвитку публічних комунікацій в країнах 

Європейського Союзу виступають інститути державної влади та управління, 

інститути місцевого самоврядування, політичні партії, політичні лідери, 

громадські та міжнародні організації, громадяни, комерційні та 

підприємницькі структури, інші інституції ЄС. 

Процес розвитку  публічних комунікацій в країнах Європейського 

Союзу характеризується наступними інституційними особливостями: 1) 

надання різним заходам, процесам та явищам певної публічності, гласності, 

відкритості  та прозорості. Для інститутів ЄС публічний характер є одним із 

вирішальних чинників їхнього демократичного розвитку; 2) гармонізація та 

узгодження інтересів всіх учасників. Підтримка стабільності,  координація, 

регулювання відносин, взаємоінтеграція суспільства або його певних груп, 

оптимізація діяльності й рішень на рівні Союзу; 3) вплив на формування 

громадської думки та позиції. Роз’яснення розуміння щодо політичних, 

економічних, соціальних рішень ЄС; подолання «дефіциту комунікації» між 

ЄС та громадянами; розвиток комунікації з громадянами держав-членів ЄС 

про переваги євроінтеграції; посилення демократизації, активне залучення 

громадян до процесів прийняття важливих рішень.  

Основною метою розвитку публічних комунікацій для громадського 

суспільства  в країнах Європейського Союзу є  надання можливості 

громадянам отримувати зрозумілу й чітку інформацію про свої права, 

обов’язки та можливості; активно  брати участь у формуванні й реалізації 

політик, мати доступ до інформації про діяльність та політику ЄС. 

Процес розвитку публічних комунікацій в країнах Європейського Союзу 

побудований на наступних принципах: інклюзивності – який передбачає, що 

всі громадяни ЄС мають право прозоро отримувати затребувану інформацію; 

право на свободу висловлювання, яке закріплено ст. 11 Хартії ЄС про 

основоположні права; усі громадяни мають право на отримання допомоги в 

розвитку навичок доступу до інформації; різноманітності – яка  означає, що 

ЄС поважати всі точки зору громадян протягом публічних обговорень на 

різних мовах й каналах; участі – громадяни мають право бути почутими, 

висловлювати свої точки зору, вступати в діалог із тими, хто приймає 

важливі рішення. На рівні ЄС, де існує ризик віддаленості інституцій від 

громадян, ці  принципи мають особливо важливе значення в процесі  

демократичного розвитку Союзу; принцип єдиного інформаційного поля - 

завдяки прозорому доступу до інформації громадяни ЄС мають можливість 

висловлювати свої думки, отримувати звітність від інститутів влади  ЄС, 

брати участь у обговоренні  важливих питань, реалізовувати свої права. 

Яскравим прикладом прогресивного розвитку публічних комунікацій є 

успішні практики Німеччини взаємодії інститутів влади із громадськістю з 

метою залучення громадян до процесу прийняття рішень. Так у 2000 р. на 

основі висновків 70 експертів із різних сегментів громадянського суспільства 

було оприлюднено Меморандум з е-уряду Німеччини, де е-уряд визначався 

як здійснення процесу формування громадської думки, вироблення рішень та 

реалізація   функцій    у    політиці,    державі     та     управлінні     з  широким  
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використанням інформаційних технологій [1]. 

Крім  того  на  федеральному  рівні  у 2010 р. Парламентом  Німеччини  

була створена Комісія з питань Інтернету та цифрового суспільства. ЇЇ 

основною функцією стало  визначення дій держави в напрямі 

демократичного розвитку в умовах цифровізації. Основною метою діяльності 

Комісії з питань Інтернету та цифрового супільства стало  зібрання та 

моніторинг через платформу www.enquetebeteiligung.de  ідей та публічних 

ініціатив  громадян за наступними тематиками - економіка й довкілля, захист 

прав споживачів,  культура й медіа, освіта й дослідження, право і внутрішні 

справи, суспільство й демократія. Громадяни отримали можливість прямого 

впливу на роботу Парламенту. В подальшому діалог з громадським 

суспільством Німеччини продовжувався й на інших платформах. Наприклад, 

на платформі http://dialog-ueber-deutschland.de громадяни обговорювали 

питання майбутнього -  «Як німці хочуть жити у майбутньому? Як вони 

хочуть працювати? Як вони хочуть навчатися?». Результати діалогу з 

експертами було опубліковано; з ініціатив та ідей громадян було обрано 20 

пропозицій, автори 10-ти найтоповіших пропозицій отримали запрошення 

персонально обговорити ідеї з Канцлером. Така взаємодія з громадськістю  

суттєво підвищила популярність інститутів влади Німеччини [2]. 

На каналі YouTube федерального уряду транслюються відео з 

актуальних політичних питань. До регулярних відео належать: «Podcast» – 

програма, у якій канцлер розповідає про своє ставлення та очікування від 

найближчих подій; «3 питання, 3 відповіді», у якій міністри відповідають на 

поставлені запитання[ 3].  За допомогою Twitter громадяни Німеччини мають 

можливість спілкуватися безпосередньо з прес-секретарем уряду [4].  

Німецька федеральна агенція інформаційних технологій, 

телекомунікацій та нових медіа у результатах своїх досліджень оприлюднила 

інформацію,  більшість користувачів розглядають Інтернет як засіб 

просування демократії. Кожен третій громадянин бере участь у виборах через 

Інтернет, 64 % молоді віком 18 – 29 років обирає саме цей засіб комунікації, 

44 % німців виявляють інтерес до політичної участі через Інтернет [5]. 

Нідерланди –країна з високим рівнем політичної участі, участі в 

тренінгах та освіті, інтернет зв’язку та он-лайн комунікації. У 2012 – 2013 рр. 

країна посіла друге місце з 97 країн за індексом відкритого урядування – 

рейтингом, що складається неурядовою організацією World Justice Project [6]. 

Індекс включає такі показники, як публічність та доступність законів, 

стабільність законів, право на звернення до уряду та участь громадськості, 

доступність офіційної інформації за запитом. 

Не менш цікавим й ефективним є досвід залучення громадян у процеси 

прийняття рішень уряду Франції, який у 2013 р. представив Дорожню карту 

для цифрової економіки, де одним із наріжних каменів є просування 

французьких цінностей у суспільстві. Зокрема, наголошено на заохоченні 

використовувати цифрові засоби, щоб уникнути виключення; формувати 

довіру громадян до дій уряду; модернізувати публічну політику через 

http://www.enquetebeteiligung.de/
http://dialog-ueber-deutschland.de/
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застосування нових технологій [7]. Ініціативи громадян реалізовувалися й на 

місцевому рівні (портали – м. Парижі та Ля-Рошелі).  

Стратегія електронного врядування Данії визначає такі ініціативи уряду: 

ефективна цифрова комунікація з громадянами, цифрові технології для 

бізнесу (цифрова пошта для всіх компаній, доступ до даних компаній через 

бізнес портал, доступні дані для громадськості тощо), ІТ у школах, цифрова 

комунікація з пацієнтами, ІТ для реалізації соціальних ініціатив, ІТ 

підтримка пошуку роботи, цифрові університети, спільна платформа для 

ефективного управління довкіллям тощо [8]. Через невеликий розмір  країни, 

де «всі знають усіх», інституційною характерною особливістю Данії 

вважають консультаційний процес (офіційний та неофіційний) з ключовими 

стейкхолдерами й урядом. Данські міністерства активно проводять процес 

консультацій через публічні слухання та тематичні веб-сайти щодо 

стимулювання публічних обговорень та залучення громадян. Уряд Данії 

займає проактивну позицію щодо доступності урядових положень через 

Інтернет для широкої громадськості. Так, законодавство друкується в 

офіційній газеті Lovtidende.dk, яка має електронний формат. Веб-сайт 

Retsinformation.dk надає доступ до державної правової системи та забезпечує 

пошук законів, положень, які видають міністерства, урядові органи, за 

винятком документів, які стосуються поточних парламентських обговорень. 

Сайт зв’язує з базою парламентського веб-сайту, а також надає доступ до 

Lovtidende.dk та міністерської газети Ministerialtidende.dk [9]. Як частина 

урядової програми е-уряду було створено веб-сайт Virk.dk, зорієнтований на 

бізнес; тут підприємці можуть отримати інформацію з питань правил та 

реєстрації в Данії, отримати зразки документів [10]. Громадський портал 

Borger.dk забезпечує легкий доступ до сектору публічної інформації, 

допомагає розв’язати питання, пов’язані з наданням послуг[11]. 

Сайт Швеції – Sweden.se є офіційним джерелом інформації про державу. 

Він надає можливість спілкування з упорядниками для отримання відповідей 

на важливі питання, що стосуються проживання, працевлаштування, 

туристичних атракцій, статистичної інформації, культури, бізнесового 

оточення, природи тощо. Окрім шведської публікації сайту доступні такими 

мовами, як: англійська, арабська, китайська, французька, німецька, російська, 

іспанська [12]. Швеція також представлена в Facebook та Twitter. Урядовий 

спеціальний портал eRepublic.org підтримує та сприяє послугам е-уряду в 

усьому світі й зорієнтований на залучення громадян та розвиток публічних 

комунікацій[13].  

Протягом останніх років у Фінляндії активно  обговорюються питання 

участі громадян у процесах прийняття рішень щодо таких питань як 

добробут держави, відчуження громадян від політичного процесу та якість 

публічних послуг. Усі дискусії призвели до розуміння необхідності посилити 

роль громадянського суспільства та започатковують різноманітні проекти та 

ініціативи. Доступ до всіх публічних послуг надається через сайт Suomi.fi, де 

особливу увагу зосереджено на наданні е-послуг. Уся важлива для громадян 

інформація згрупована за 14 темами, найбільш затребуваними є житло та 
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будівництво, соціальні послуги сім’ям, закон і правовий захист, робота та 

пенсія, оподаткування та фінансування, транспорт і подорожі тощо. Увівши 

назву муніципалітету, можна отримати інформацію про всі наявні 

послуги[14]. Забезпечено також зворотній зв'язок; усі запити громадян 

переадресовуються на сайт Public Service Info, основне завдання якого – 

надавати поради громадянам і скеровувати їх до потрібних служб [15]. 

Створено веб-сайт www.2030.fi, який надає форум блогерам висловити свою 

думку щодо майбутнього Фінляндії до 2030 р. [16].  

Висновки. Таким чином, всі програми й ініціативи щодо розвитку 

публічних комунікацій в країнах Європейського Союзу та активізації участі 

громадян в прийнятті рішень зорієнтовані на забезпечення взаємодії між 

інститутами влади й громадянським суспільством, консолідацію спільних 

зусиль задля досягнення спільних цілей.  
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО РИНКУ  

Анотація. Реформування української економіки мало результатом появу 

багатьох видів товарних ринків, зокрема й аграрного ринку. У межах цього 

ринку сільськогосподарські товаровиробники реалізують право на вільне 

розпорядження виробленою продукцією. В цьому контексті, однією з 

найважливіших передумов прийняття ефективних господарських рішень є 

доступ до повної та актуальної  інформації про стан аграрного ринку. 

Одночасно інформаційне забезпечення має ключове значення й у діяльності 

професійних торговців сільськогосподарською продукцією та у діяльності 

органів державної влади, які здійснюють регулювання галузями всього 

агропромислового комплексу України. Органи державної влади на основі 

наявної інформації про стан аграрного ринку здійснюють прогнозування та 

планування розвитку, реалізують господарсько-правові засоби регулювання 

цього ринку. Водночас інформаційне забезпечення аграрного ринку до цього 

часу не набуло системного характеру, не має чіткого переліку інформації, яка 

має охоплюватися таким забезпеченням, кола суб’єктів, які його здійснюють, 

підстав і умов його здійснення. Такий стан інформаційного забезпечення 

обумовлений не тільки нерозвиненістю організованого аграрного ринку, 

товарних бірж, оптових ринків сільськогосподарської продукції як основних 

акумуляторів інформації про кон’юнктуру ринку, але й у значній мірі є 

результатом фрагментарного і непослідовного законодавчого регулювання 

цього питання, що потребує його удосконалення відповідно до сучасних 

потреб суб’єктів аграрного ринку. 

На підставі проведеного дослідження доводиться, що інформаційне 

забезпечення має за мету сприяння сільськогосподарським 

товаровиробникам в обранні оптимальних способів і форм реалізації власної 

продукції, а також уповноваженим органам державної влади у здійсненні 

регулювання цього ринку. З огляду на це конкретизовано перелік інформації, 

яка має виступати змістом інформаційного забезпечення суб’єктів аграрного 
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ринку та коло суб’єктів, які здійснюють інформаційне забезпечення суб’єктів 

аграрного ринку. 

Обґрунтовано пропозиції щодо розроблення та прийняття загального 

Положення про інформаційне забезпечення суб’єктів аграрного ринку. 

Ключові слова: аграрний ринок, господарсько-правові засоби 

регулювання, система інформаційного забезпечення, моніторинг, суб’єкти 

інформаційного забезпечення. 
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LEGAL FOUNDATIONS OF INFORMATION SUPPORT OF SUBJECTS 

OF THE AGRARIAN MARKET 

 

Abstract. The reform of the Ukrainian economy resulted in the emergence of 

many types of commodity markets, including the agricultural market. Within this 

market, agricultural producers exercise the right to freely dispose of their products. 

In this context, one of the most important prerequisites for making effective 

economic decisions is access to complete and up-to-date information on the state 

of the agricultural market. At the same time, information support is of key 

importance in the activities of professional traders in agricultural products and in 

the activities of state authorities that regulate the sectors of the entire agro-

industrial complex of Ukraine. State authorities, on the basis of available 

information on the state of the agricultural market, carry out forecasting and 

development planning, implement economic and legal means of regulation. At the 

same time, the information support of the agrarian market has not yet acquired a 

systemic nature, does not have a clear list of information that should be covered by 

such support, the range of entities implementing it, the grounds and conditions for 

its implementation. This state of information support is due not only to the 

underdevelopment of the organized agricultural market, commodity exchanges, 

wholesale markets for agricultural products as the main accumulators of 

information on market conditions, but is also largely the result of fragmentary and 

inconsistent legislative regulation of this issue, which requires its improvement in 

accordance with modern needs of the subjects of the agrarian market. 

Based on the study, it is proved that information support is aimed at assisting 

agricultural producers in choosing the best ways and forms of selling their own 

products, as well as for authorized government bodies in the implementation of 

regulation. Taking this into account, the list of information has been concretized, 

which should act as the content of information support for the subjects of the 

agrarian market and the circle of subjects providing information support for the 

subjects of the agrarian market. 
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Proposals for the development and adoption of a general Regulation on 

information support for the subjects of the agrarian market have been 

substantiated.. 

Keywords: agricultural market, economic and legal means, information 

support system,  monitoring, subjects of information support 

 

Постановка проблеми. Однією з ключових умов функціонування 

аграрного ринку виступає належне інформаційне забезпечення суб’єктів 

цього ринку. Суб’єкті господарювання повинні мати доступ до повної та 

актуальної інформації про кон’юнктуру ринку з метою прийняття 

правильних рішень щодо здійснення власної господарської діяльності. Для 

регулюючих та контролюючих органів отримання інформації про стан 

аграрного ринку є не менш важливим, адже на її основі приймаються 

відповідні управлінські рішення поточного та стратегічного характеру. 

Відповідно, інформаційне забезпечення суб’єктів аграрного ринку займає 

важливе місце серед господарсько-правових засобів забезпечення аграрного 

ринку в цілому. Разом з тим аналіз практики свідчить про утруднення 

доступу сільськогосподарських товаровиробників до актуальної інформації 

про стан аграрного ринку, способи та умови продажу власної 

сільськогосподарської продукції тощо. Все це вказує на відсутність 

налагодженої системи інформаційного забезпечення.     

Наявність проблем інформаційного забезпечення визнано на 

державному рівні, про свідчать положення актів Президента України та 

Кабінету Міністрів України, проте здебільшого ці акти не мають механізмів 

їх подолання. Положення щодо суб’єктів, інформації, умов надання містяться 

в окремих нормативно-правових актах, проте загалом законодавче 

регулювання цього питання має фрагментарний і непослідовний характер. 

Тому правові засади інформаційного забезпечення суб’єктів аграрного ринку 

потребує удосконалення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання 

інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання, у тому числі й на 

аграрному ринку, досліджувалися науковцями економічного та юридичного 

профілю, зокрема такими як: О.М. Батигіна, О.О. Косиця, А.Ю. Нашинець-

Наумова, С.М. Петренко, Ю.В. Прудніков, Ю.А. Цимбалюк та інші. Однак 

наявний стан законодавства та практики інформаційного забезпечення 

суб’єктів аграрного ринку вказує на доцільність подальшої розробки цього 

питання, зокрема й в контексті господарсько-правового забезпечення. 

Мета статті – конкретизувати положення щодо інформаційного 

забезпечення суб’єктів аграрного ринку як господарсько-правового засобу 

забезпечення аграрного ринку та розробити пропозиції з удосконалення 

його правового регулювання. 

Виклад основного матеріалу. Важливість інформаційного 

забезпечення суб’єктів господарювання визнано на рівні законодавства. На 

це вказують, зокрема, положення Господарського кодексу України, в ст. 47 

якого закріплено обов’язок держави гарантувати усім підприємцям, 
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незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької 

діяльності, рівні права та рівні можливості для залучення і використання 

серед іншого інформаційних ресурсів.  

Досліджуючи законодавче підґрунтя інформаційного забезпечення та 

використання інформаційних технологій у сфері господарювання А.Ю. 

Нашинець-Наумова висловила думку, що інформаційна інфраструктура 

господарської діяльності має фрагментарний характер, не відповідає 

сучасним потребам суб’єктів господарювання, проте на рівні держави допоки 

немає чіткого бачення вирішення цієї проблеми [1, С. 79]. 

Нормативно-правова основа інформаційного забезпечення суб’єктів 

аграрного ринку, виступаючи частиною законодавства України, також 

пройшла певні етапи розвитку. Одним з перших нормативно-правових актів, 

в яких було врегульовано зазначене питання, потрібно назвати постанову 

Кабінету Міністрів України «Про прискорення організації біржового 

сільськогосподарського ринку» від 17 листопада 1995 року [2]. У цій 

Постанові на аграрні та товарні біржі, в яких були секції з продажу 

сільськогосподарської продукції, покладався обов’язок щотижневого 

інформування Міністерства сільського господарства і продовольства та 

Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі про результати торгів. 

Вирішення питання удосконалення інформаційного супроводу суб’єктів 

аграрного ринку передбачало створення при Міністерстві сільського 

господарства і продовольства Центру сільськогосподарської ринкової 

інформації, який мав акумулювати інформацію про формування цін, рух 

продукції, вплив різноманітних факторів на рівень виробництва і споживання 

продовольства. Проте ці положення в силу різних причин не були успішно 

втілені на практиці. Тому у 2000 році вже Указом Президента України «Про 

заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку» 

на Кабінет Міністрів України та державні адміністрації було покладено 

обов’язок щодо створення та забезпечення функціонування починаючи з 

червня 2000 року інформаційної системи для надання заінтересованим 

підприємствам, установам, організаціям та населенню інформації про стан та 

тенденції розвитку аграрного ринку, результати біржових торгів, досліджень 

і аналізу цього ринку [3]. Також цим Указом було передбачено створення до 

1 вересня 2000 року в Міністерстві аграрної політики України системи 

моніторингу, аналізу та прогнозування кон'юнктури аграрного ринку, 

збирання і поширення інформації щодо рівня цін на сільськогосподарську 

продукцію та продовольство. На сьогодні цей Указ втратив чинність, але 

нерозвиненість біржової торгівлі сільськогосподарською продукцію і під час 

його чинності не давала можливості виконувати приписи цього Указу в 

повній мірі. 

Питання інформаційного забезпечення суб’єктів аграрного ринку 

певною мірою були врегульовані й у постанові Кабінету Міністрів України 

«Про оптові продовольчі ринки» від 9 червня 1999 року [4]. Зокрема, у цій 

Постанові передбачалося, що з метою забезпечення учасників оптових торгів 

кон'юнктурною інформацією на такому ринку мали діяти спеціальні системи 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 6(12) 2021 

 

205 

інформаційного обслуговування, на які покладалися обов’язки 

систематичного відстеження надходження товарів на цей ринок, проведення 

обробки інформації щодо груп товарів і обсягів реалізованої продукції 

наприкінці кожного торгового дня. Пізніше більшість положень зазначеної 

Постанови знайшли втілення у Законі України «Про оптові ринки 

сільськогосподарської продукції», які на практиці мали замінити оптові 

продовольчі ринки.  

Отже, з викладено слідує, що в Україні було закладено нормативно-

правові підвалини інформаційного забезпечення суб’єктів аграрного ринку. 

Але потрібно погодитися із тими дослідниками, які зазначають, що сьогодні 

воно так і не набуло системного характеру [5, 6].  

Для формування дієвої системи інформаційного забезпечення суб’єктів 

аграрного ринку потрібно дати відповіді на питання щодо видів та обсягів 

інформації, збір й обробка якої має проводитися, кола суб’єктів, які 

здійснюють моніторинг та поширення такої інформації, та суб’єктів, яким 

вона надається, підстав і способів надання такої інформації тощо. Після 

відповіді на ці питання можна конкретизувати шляхи удосконалення 

законодавчого регулювання інформаційного забезпечення.   

Сучасні правові засади інформаційного забезпечення суб’єктів 

аграрного ринку представлені низкою законодавчих актів. Наприклад, у ст. 7 

Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» до 

напрямів діяльності цих ринків входить забезпечення операторів оптових 

ринків сільськогосподарської продукції (далі – ОРСП) достовірною 

інформацією про кон’юнктуру ринку та споживчу якість такої продукції; 

узагальнення і поширення достовірної інформації щодо попиту і пропозиції 

сільськогосподарської продукції, рівня її цін [7]. При цьому системі 

інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків 

сільськогосподарської продукції присвячено окрему статтю названого 

Закону. Так, у ст. 15 передбачено, що з метою постійного і повного 

забезпечення ОРСП та операторів цих ринків інформацією про кон’юнктуру 

ринку сільськогосподарської продукції у структурі центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері 

сільського господарства, має бути створено систему інформаційного 

забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції та 

затверджено положення про таку систему інформаційного забезпечення. На 

ОРСП покладено обов’язок надавати центральному органу інформацію про 

кон’юнктуру відповідного ринку у встановлених обсягах. Також 

передбачено, що інформація системи інформаційного забезпечення 

діяльності ОРСП є відкритою, що досягається шляхом її систематичної 

публікації в офіційних друкованих та електронних виданнях, поширенням 

засобами масової інформації, в тому числі в мережі Інтернет на веб-сайті 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну 

політику, політику у сфері сільського господарства, безпосереднім наданням 

такої інформації заінтересованим органам та особам. Водночас, аналізуючи 

положення цієї статті Закону України «Про оптові ринки 
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сільськогосподарської продукції», стає очевидним невизначеність основних 

питань, неконкретний характер окремих положень та відсутність механізму її 

реалізації (зокрема, відсутність Положення про систему інформаційного 

забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції). На 

ці та деякі інші недоліки законодавства науковці вказували доволі давно [6]. 

Конкретні обов’язки у сфері інформаційного забезпечення законодавчо 

покладено й на товарні біржі. Відповідно до ст. 11 оновленої редакції Закону 

України «Про товарну біржу» до зобов’язань біржі належить здійснення 

моніторингу біржових торгів; оприлюднення на своєму веб-сайті переліку 

учасників біржових торгів та реєстрів біржових товарів. Також згідно ст. 12 

на товарну біржу покладено обов’язок розраховувати та оприлюднювати за 

результатами біржових торгів біржовий курс біржового товару не пізніше 

робочого дня, наступного після торгового дня, в який відбувалися біржові 

торги відповідним біржовим товаром [8].  

В Україні на виконання приписів ст. 17 Закону України «Про державну 

підтримку сільського господарства України» наприкінці 2005 року було 

прийнято рішення про створення Аграрної біржі, предметом діяльності якої 

на підставі Статуту, серед іншого, виступають: а) дослідження кон’юнктури 

організованого аграрного ринку та вивчення суспільної думки щодо такого 

ринку, надання консультацій з питань комерційної діяльності; б) надання 

фінансових та інших консультацій, пов’язаних з розрахунково-кліринговою 

діяльністю; в) надання послуг з поширення інформації про результати 

біржових торгів (аукціонів), рекламних послуг; провадження діяльності у 

сфері інформатизації, навчання та підвищення кваліфікації біржових 

брокерів (дилерів) та працівників Біржі; г) випуск біржових бюлетенів, 

довідників та інших інформаційних і рекламних видань з питань, пов’язаних 

з біржовою діяльністю [9]. Можна зробити висновок, що Аграрна біржа має 

відігравати ключову роль в інформаційному забезпеченні не тільки членів 

біржі, але суб’єктів аграрного ринку загалом, оскільки інформація про 

кон’юнктуру біржового ринку, має важливе значення як для 

сільськогосподарських товаровиробників та професійних торговців 

сільськогосподарською продукцією, так і для суб’єктів, які уповноважені 

здійснювати регулювання всього аграрного сектору економіки. Водночас 

ефективність її ролі в інформаційному забезпеченні безпосередньо залежить 

від активності цього ринку.  

Наведені положення законодавства щодо покладання обов’язків із збору, 

обробки та поширення інформації на зазначених суб’єктів виглядають цілком 

логічними, адже найбільш оперативно актуальну інформацію можна 

отримати тільки в місці торгівлі (оптової/роздрібної) сільськогосподарською 

продукцією.  

Потенційно   до   суб’єктів    інформаційного    забезпечення    потрібно  

відносити агроторгові доми. Ці суб’єкти було названо серед суб’єктів 

ринкової інфраструктури згідно із постановою Кабінету Міністрів України 

«Про прискорення організації біржового сільськогосподарського ринку». В 

силу зобов’язань, які на них було покладено цим нормативно-правовим 
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актом, можна погодитися думкою, що фактично агроторгові доми 

виступають маркетинговими структурами, які для виконання покладених на 

них завдань одночасно мають здійснювати аналіз й оцінку ринкової ситуації, 

моніторинг цін на продукцію з метою пошуку більш вигідних умов для 

продажу (купівлі) сільськогосподарської продукції. Отже, вони можуть 

надавати й інформаційні, консультаційні послуги щодо реалізації 

сільськогосподарської продукції [10, С. 115-116]. Хоча слід наголосити, що 

на практиці ці суб’єкти не представлені активно саме як суб’єкти надання 

інформаційних послуг. 

На підставі аналізу положень Закону України «Про 

сільськогосподарську кооперацію» сільськогосподарські кооперативи також 

певною мірою можна віднести до суб’єктів інформаційного забезпечення. 

Таке твердження ґрунтується на положеннях ст. 31 названого Закону, в якій 

зазначено, що сільськогосподарські кооперативи провадять інформаційну і 

просвітницьку роботу в громадах, на території яких вони здійснюють свою 

діяльність, а також у центрах формальної та неформальної освіти [11]. З 

урахуванням видів діяльності зазначених суб’єктів господарювання, якими 

визначено заготівлю, закупівлю, зберігання, збут, продаж 

сільськогосподарської продукції, та цілей сільськогосподарської кооперації, 

зокрема підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробників 

сільськогосподарської продукції, можна робити припущення, що у полі 

діяльності цих суб’єктів знаходиться збір та поширення інформації про стан 

аграрного ринку, умови та способи реалізації сільськогосподарської 

продукції тощо. 

Дослідники до системи інформаційного забезпечення включають й 

інших суб’єктів. Зокрема, доступ до інформації про ринок 

сільськогосподарської продукції можна отримати через сайти Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, Спілки аграріїв України, 

Комітету олійних і зернових культур Європейської бізнес-асоціації [12, C. 

182]. Дійсно, на Міністерство аграрної політики і продовольства України 

покладено обов’язок забезпечення проведення моніторингу аграрного та 

продовольчого ринку у межах повноважень, передбачених законом. Оскільки 

у 2019 році було прийняте рішення про ліквідацію названого Міністерства, 

але у лютому 2021 року його діяльність було поновлено, то можна 

стверджувати, що для налагодження виконання цього та інших повноважень 

Мінагрополітики потрібен час, зокрема для створення окремої структури та 

унормування діяльності із проведення такого моніторингу. Отже, й на 

сьогодні залишається справедливим твердження, що ресурси отримання 

інформації суб’єктами аграрного ринку обмежені, оскільки названі суб’єкти 

не надають повної та оперативної інформації про динаміку аграрного ринку 

України, що призводить до того, що сільськогосподарські товаровиробники 

на основі неактуальної інформації про стан ринку приймають не завжди вдалі 

управлінські рішення. 

На можливість забезпечення інформаційного супроводу договірних 

відносин із сільськогосподарською продукцію консультаційними та 
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дорадчими службами вказують деякі інші дослідники [5]. Якщо 

проаналізувати положення Закону України «Про сільськогосподарську 

дорадчу діяльність», то можна зробити висновок, що інформаційне 

забезпечення суб’єктів аграрного ринку охоплено основними завданнями і 

методами дорадчої діяльності. Зокрема, сільськогосподарська дорадча 

діяльність спрямована на надання суб’єктам господарювання, які здійснюють 

діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню дорадчих послуг з 

питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, 

права, екології тощо (ст. 4) [13]. 

На підставі вищевикладеного можна констатувати, що центральне місце 

в інформаційному забезпеченні виступає інформування про ціни на 

сільськогосподарську продукцію. Дійсно, найважливішим показником 

аграрного, як і будь якого іншого ринку, виступає ціна на товар, який на 

ньому обертається. На аграрному ринку можна вести мову про ціну попиту, 

ціну пропозиції та ціну рівноваги, тобто ціну, за якою товар було реалізовано 

сільськогосподарську продукцію.  

Інформація про ціни на ринку охоплюється поняттям кон’юнктури 

ринку. Узагальнено це поняття визначається як сукупність умов, які 

характеризують співвідношення попиту і пропозиції на певні товари й 

послуги [14, С. 276]. Проведений вище аналіз законодавства дозволяє робити 

висновок, що важливість інформації про кон’юнктуру аграрного ринку 

визнається на державному рівні з визначенням суб’єктів надання такої 

інформації, проте його реалізація на практиці має несистемний та/або 

частковий характер. Так, на Інформаційно-аналітичному порталі АПК 

України з певною періодичністю розміщується зведена інформація про ціни 

на основні види сільськогосподарської продукції; на сайті Аграрної біржі 

подається інформація про ціни на зернові культури, на сайтах ОРСП (ринок 

«Шувар», Ринок «Столичний») – про локальні ціни на асортимент продукції 

на цьому ринку. 

У значній мірі саме з кон’юнктурою аграрного ринку пов’язаний такий 

напрям діяльності у сфері інформаційного забезпечення, як моніторинг, який 

є основним інструментом акумулювання інформації про стан аграрного 

ринку. Поняття моніторингу аграрного ринку як системи регулярних 

спостережень на аграрному ринку, що здійснюється протягом 

маркетингового періоду шляхом збирання, оброблення, аналізу та 

висвітлення інформації про ціни попиту і обсяги товарних пропозицій на 

сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки з метою 

характеристики поточного стану ринку, прогнозування та підготовки 

пропозицій, закріплено у Законі України «Про державну підтримку 

сільського господарства України» (п. 2.9 ст. 2). При цьому на Кабінет 

Міністрів України покладається обов’язок щорічного розроблення програми 

моніторингу цін аграрного ринку при розробці проєкту державного бюджету 

на черговий рік.  

Проте не тільки інформація про стан цін на аграрному ринку є важливою 

для суб’єктів цього ринку. Видається, що значущою, особливо для 
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новостворених суб’єктів малого і середнього підприємництва, виступає 

інформація про способи, умови та правила реалізації сільськогосподарської 

продукції, оскільки вони можуть різнитися залежно від виду 

сільськогосподарської продукції, способу та форми організації реалізації 

сільськогосподарської продукції, інших чинників. Зокрема, торгівля на 

ОРСП, товарній біржі, оптові продажі на аукціонах та ярмарках 

здійснюються за умовами та правилами, встановленими законодавством та 

відповідними локальними актами. Наприклад, за цим напрямом 

Інформаційно-аналітичний портал АПК України містить вкладку «Вимоги до 

обігу харчової продукції», проте вона на жаль не наповнена відповідною 

інформацією. 

Також для реалізації сільськогосподарської продукції суб’єкти 

аграрного ринку, особливо сільськогосподарські товаровиробники, повинні 

мати актуальну інформацію про суб’єктів ринкової інфраструктури, які 

надають різні допоміжні послуги (зокрема, сертифікації продукції, 

лабораторні дослідження, зберігання, транспортування, передпродажну 

підготовку тощо). Найбільш оптимальним було б розміщення відповідної 

інформації у першу чергу на інтернет-ресурсах організаторів оптової торгівлі 

сільськогосподарською продукцією, органів місцевого самоврядування 

та/або місцевих органів державної влади, ресурсах відповідних асоціацій та 

інших об’єднань сільськогосподарських товаровиробників, ресурсах 

Міністерства аграрної політики та продовольства.  

Водночас інформаційно-консультаційна діяльність не має бути вузько 

орієнтованою, спрямованою тільки на обмін інформацією, яка безпосередньо 

стосується реалізації сільськогосподарської продукції. Для успішного 

функціонування цього ринку можна припускати, що інформаційне 

забезпечення має охоплювати більш широке коло питань, включаючи й 

питання участі сільськогосподарських товаровиробників у формуванні 

суб’єктів та об’єктів ринкової інфраструктури, їхніх економічних переваг від 

участі у такій діяльності. Позитивним прикладом можна вважати реалізацію 

широкої інформаційної кампанії щодо розвитку сільськогосподарської 

кооперації межах Ініціативи «Рідне село» спільно з Всеукраїнською 

асоціацією сільських і селищних рад [15, C. 5]. 

Загалом, суб’єкти аграрного ринку, як користувачі інформації про цей 

ринок, групуються на дві основні групи: сільськогосподарські виробники, 

професійні торговці сільськогосподарською продукцією, інші суб’єкти 

господарювання, та органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, як реалізують повноваження щодо регулювання аграрного 

ринку. З урахуванням цього в інформаційному забезпеченні суб’єктів 

аграрного ринку можна виділити коло інформації, яка має бути 

загальнодоступною та надаватися вільно, у будь-який час та на безоплатній 

основі всім зацікавленим особам. У сучасних умовах це здійснюється 

шляхом оприлюднення статистичної та іншої інформації на офіційних веб-

сайтах уповноважених органів державної влади та суб’єктів господарювання. 

Водночас потрібно виділяти й рівень інформаційного забезпечення «на 
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замовлення», який передбачає збір, опрацювання та надання окремої 

інформації у заздалегідь визначеному вигляді. Це є змістом економічної 

діяльності з надання інформаційних послуг і опосередковується договорами 

про надання інформаційних послуг.  

Оскільки на сьогодні все ще не вирішена проблема системності 

інформаційного забезпечення суб’єктів аграрного ринку, то упорядкування і 

формалізація здійснення моніторингу аграрного ринку та інформування 

суб’єктів цього ринку потребує прийняття загального Положення про 

інформаційне забезпечення суб’єктів аграрного ринку. У цьому Положенні 

пропонується закріпити перелік інформації, яка має збиратися та 

оприлюднюватися відкрито і безоплатно, коло суб’єктів інформаційного 

забезпечення, механізми моніторингу і поширення інформації про стан 

аграрного ринку. 

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна конкретизувати, 

що інформаційне забезпечення суб’єктів аграрного ринку охоплює 

інформування про: кон’юнктуру аграрного ринку; способи, умови та правила 

реалізації сільськогосподарської продукції, оформлення і виконання угод із 

такою продукцією; продавців і покупців на певному аграрному ринку; 

суб’єктів ринкової інфраструктури та їх послуги тощо. 

До суб’єктів, які здійснюють інформаційне забезпечення суб’єктів 

аграрного ринку, потрібно віднести Міністерство аграрної політики та 

продовольства, органи місцевого самоврядування, агропродовольчі ринки, 

оптові ринки сільськогосподарської продукції, аграрні біржі, агроторгові 

доми, сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські дорадчі 

служби, об’єднання сільськогосподарських товаровиробників. 

З метою упорядкування і формалізації здійснення моніторингу 

аграрного ринку та інформування суб’єктів цього ринку запропоновано 

прийняти Положення про інформаційне забезпечення суб’єктів аграрного 

ринку.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 

ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  (на прикладі сфери промислової 

власності) 

Анотація. В юриспруденції юридична відповідальність розглядається як 

один з основних елементів правового забезпечення охорони і захисту прав 

фізичних та юридичних осіб. У сфері господарсько-правової захисту 

охоронюваних прав суб’єктів господарювання – це ті (негативні) наслідки, 

що настають за порушення господарського законодавства. 

До компетентностей суб’єктів господарювання (а отже і до їх 

відповідальності) входять повноваження, функції не тільки з ініціювання 

притягнення винної особи до відповідальності, застосування санкцій, а й інші 

компетентності. У сфері промислової власності – це створення умов, за яких 

би потенційні порушники не змогли б порушували встановлений 

правопорядок захисту цієї власності. Це також (для підприємств, які 

використовують власні інтелектуальні продукти) створення власної служби 

безпеки, яка б займалась захистом інновацій, нововведень, працювала над 

упередженням порушень прав інтелектуальної власності). До юридичної 

відповідальності господарюючих суб’єктів відносяться усі інші функції, 

обов’язки цих суб’єктів з досягнення своїх статутних цілей, вирішення 

завдань, що стоять перед ними.  

Доцільно розрізняти юридичну відповідальність суб’єктів 

господарювання у вузькому (обов’язок застосування до винної особи 

примусових заходів за вчинене правопорушення) і широкому сенсі.  

Юридична відповідальність у широкому сенсі, у більшості випадків, 

важливіша, ніж застосування санкцій. Обов’язки юридичної відповідальності 

у широкому сенсі можна інтерпретувати як компетентності відповідних осіб 

(посадових осіб, рядових працівників підприємства). Формування 

компетентностей посадових осіб і інших працівників підприємства зараз 

розглядається і в контексті вдосконалення їх освітньої підготовки. 

Ефективність цієї підготовки, а отже і розвиток компетентностей залежить, в 

свою чергу, від якості освіти і науки в країні. Саме з підвищенням їх якості 
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пов’язані розроблені нами положення, що відносяться до підвищення рівня 

компетентностей суб’єктів господарювання (юридичної відповідальності 

суб’єктів господарювання у широкому сенсі). 

Ключові слова. Юридична відповідальність, юридична відповідальність 

у широкому і вузькому сенсі, сфера охорони і захисту прав, порушення 

господарського законодавства, наслідки, що настають за порушення 

господарського законодавства, застосування санкцій. 
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COMPETENCE APPROACH TO DEFINING THE ESSENCE OF LEGAL 

LIABILITY (on the example of the sphere of industrial property) 

Abstract. In jurisprudence, legal liability is considered as one of the main 

elements of legal protection and protection of the rights of individuals and legal 

entities. In the field of economic and legal protection of protected rights of 

economic entities - these are the (negative) consequences that occur for violations 

of economic legislation. The competencies of business entities (and hence their 

responsibility) include powers, functions not only to initiate the prosecution of the 

guilty person, the application of sanctions, but also other competencies. In the field 

of industrial property, it is the creation of conditions under which potential 

violators would not be able to violate the established legal order for the protection 

of this property. It is also (for companies that use their own intellectual products) 

the creation of its own security service, which would protect innovations, 

innovations, work to prevent infringements of intellectual property rights). The 

legal responsibility of economic entities includes all other functions, 

responsibilities of these entities to achieve their statutory goals, to solve the tasks 

facing them. It is advisable to distinguish between the legal liability of business 

entities in the narrow (the obligation to apply coercive measures to the guilty 

person for the offense) and in a broad sense. Legal liability in the broadest sense is, 

in most cases, more important than the application of sanctions. Duties of legal 

responsibility in a broad sense can be interpreted as the competence of the relevant 

persons (officials, ordinary employees of the enterprise). The formation of 

competencies of officials and other employees of the enterprise is now considered 

in the context of improving their educational training. The effectiveness of this 

training, and hence the development of competencies, depends, in turn, on the 

quality of education and science in the country. It is with the improvement of their 

quality that we have developed the provisions relating to the increase of the level 

of competencies of economic entities (legal responsibility of economic entities in a 

https://orcid.org/0000-0001-9659-6141
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broad sense). 

Keywords. Legal liability, legal liability in a broad and narrow sense, the 

sphere of protection and defense of rights, violations of economic legislation, the 

consequences of violations of economic legislation, the application of sanctions. 

Постановка проблеми. В юриспруденції юридична відповідальність 

розглядається як один з основних елементів правового забезпечення охорони 

і захисту прав фізичних та юридичних осіб. У сфері господарсько-правової 

захисту охоронюваних прав суб’єктів господарювання – це ті (негативні) 

наслідки, що настають за порушення господарського законодавства. Наприклад, 

відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-

конкурентного законодавства (Глава 28 ГКУ). 

Під юридичною відповідальністю суб’єктів господарювання звично 

розуміють обов’язок застосування до правопорушника  примусових заходів. 

Тобто, це застосування заходів примусу до осіб, які вчинили 

правопорушення. Обов’язковими її (юридичної відповідальності) ознаками є 

вина особи і наявність правопорушення.  

Застосування заходів примусу до осіб, які вчинили правопорушення, є 

обов’язком суб’єктів господарювання.  

Розповсюдженою в літературі точкою зору є трактування юридичної 

відповідальності як реалізації санкції, як міри державного примусу, що 

базується на юридичному і громадському осуді правопорушника, і 

встановленні для нього певних негативних наслідків у формі обмежень 

особистого, майнового або організаційного характеру [1; с.54-55]. В цьому 

сенсі притягнення до відповідальності є одним з повноважень, однією з 

компетентностей особи, чиї права порушені. У нашому випадку, це суб’єкти 

господарювання.  

В той же час до компетентностей суб’єктів господарювання (а отже і до 

їх відповідальності) входять повноваження, функції не тільки з ініціювання 

притягнення винної особи до відповідалтьностіі, застосування санкцій, а й 

інші компетентності. Наприклад, у сфері промислової власності – це 

створення умов, за яких би потенційні порушники не змогли б порушували 

встановлений правопорядок захисту цієї власності. Це, зокрема, 

кваліфіковане використання патентного захисту, передбаченого  чинним 

законодавством, в т.ч. одержання деклараційного патенту. Це також (для 

підприємств, які використовують власні інтелектуальні продукти) створення 

власної служби безпеки, яка б займалась захистом інновацій, нововведень, 

працювала над упередженням порушень прав інтелектуальної власності). І, 

безумовно, до юридичної відповідальності господарюючих суб’єктів 

відносяться усі інші функції, обов’язки цих суб’єктів з досягнення своїх 

статутних цілей, вирішення завдань, що стоять перед ними.  

Отже, будемо розрізняти юридичну відповідальність суб’єктів 

господарювання у вузькому (обов’язок застосування до винної особи 

примусових заходів за вчинене правопорушення) і широкому сенсі.  

Виходячи з вищенаведеного, можна стверджувати, що юридична 

відповідальність у широкому сенсі, у більшості випадків, важливіша, ніж 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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застосування санкцій. До речі, якщо суб’єкт господарювання буде належним 

чином виконувати усі свої обов’язки (в тому числі і з попередження 

правопорушень),   то  можливо,   санкції  і не знадобилось би застосовувати.  

Окрім тих, звичайно, які виникають з деліктів. 

Обов’язки юридичної відповідальності у широкому сенсі будемо 

інтерпретувати як компетентності відповідних осіб (посадових осіб, рядових 

працівників підприємства).  

Стосовно розрізнення юридичної відповідальності суб’єктів 

господарювання у вузькому і широкому сенсах – то тут ми не претендуємо на 

оригінальність. Важливо, на нашу думку, по перше, спробувати вирішити 

проблеми забезпечення набуття суб’єктів господарювання своїх 

компетентностей і, по друге, зробити це стосовно саме сфери промислової 

власності.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням юридичної 

відповідальності суб’єктів господарювання у вузькому сенсі приділяється 

достатньо уваги (роботи відомих юристів, починаючи від О.Е. Лейста, 

Г. Ф. Шершеневича і до сучасних праць Є. А. Агеєвої, 

А.І. Денисова, С. Г. Стеценка, Н. М. Хуторян та ін. ). В той же час, 

враховуючи нові виклики в сфері здійснення права промислової власності 

(патентний тролінг тощо), розгляд питань юридичної відповідальності 

суб’єктів господарювання є актуальним. Не менш актуальною є розробка 

положень, що відносяться до юридичної відповідальності суб’єктів 

господарювання у широкому сенсі.  

Мета статті. Основними цілями дослідження, результати якого 

викладаються в цій статті, були:  

1. Проаналізувати ефективність діючої юридичної відповідальності

суб’єктів господарювання у вузькому сенсі стосовно сфери промислової 

власності;  

2. Розробити положення, що відносяться до підвищення рівня

компетентностей суб’єктів господарювання, тобто, до юридичної 

відповідальності суб’єктів господарювання у широкому сенсі. 

Виклад основного матеріалу. Такі  результати інтелектуальної творчої 

діяльності як винаходи, корисні моделі і промислові зразки (складові 

промислової власності) - посідають значне місце серед об'єктів 

інтелектуальної власності. Разом з товарними знаками, знаками 

обслуговування, найменуваннями місць походження товарів вони 

охоплюються загальною назвою «Об'єкти промислової власності». Це 

встановлюється ст. 1  Паризької конвенції про охорону промислової 

власності від 20 березня 1883 р., що поширює свою дію і на територію 

України. Слід вказати на те, що згідно з Паризькою конвенцією, промислова 

власність розуміється «у найбільш широкому значенні і розповсюджується 

не тільки на промисловість і торгівлю у власному значенні слова, але також і 

на галузі сільськогосподарського виробництва і добувної промисловості, та 

на всі продукти промислового або природного походження».  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%95%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
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Єдиного права промислової власності як юридичного інституту, 

покликаного опосередкувати економічні відносини промислової власності, у 

чинному законодавстві не існує. Право промислової власності в 

об’єктивному сенсі представлено низкою відокремлених інститутів, коло 

яких утворюють: інститут патентного законодавства, інститут законодавства 

про засоби індивідуалізації, інститут законодавства про недобросовісну 

конкуренцію.  

Під засобами індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу 

(скорочено «засоби індивідуалізації») розуміється група об'єктів 

інтелектуальної власності, зокрема: знаки для товарів та послуг або 

торговельні марки, зазначення походження товару, комерційні найменування 

та промислові зразки, що використовуються для того, щоб відрізнити один 

товар або учасника господарського обігу від іншого.  

Засоби індивідуалізації є матеріальним вираженням таких 

нематеріальних активів підприємства як гудвіл, ділова репутація та 

лояльність споживачів. Засоби індивідуалізації є ключовим активом у 

портфелях інтелектуальної власності підприємств, діяльність яких заснована 

на активній маркетинговій стратегії.  

Щодо аналізу ефективності діючої юридичної відповідальності суб’єктів 

господарювання у вузькому сенсі у сфери промислової власності.  

Проведемо такий аналіз на прикладі законодавства про недобросовісну 

конкуренцію. Як зазначалось у літературі, переважна кількість актів 

недобросовісної конкуренції пов’язана з порушенням прав об’єктів 

інтелектуальної власності, таких як: винаходи, корисні моделі, торгові марки, 

промислові зразки та інше. Конкурентна боротьба в інтелектуальній сфері не 

завжди йде законними напрямками. Мають місце «скупка мізків», 

промислове шпигунство, "піратська продукція" [3].  

Протягом декількох останніх років були введені заходи щодо захисту 

інтелектуальної продукції від недобросовісної конкуренції, які відповідали 

західним стандартам. Але вони не дали бажаних результатів через високий 

рівень недобросовісної конкуренції на ринку об'єктів інтелектуальної 

власності, широке розповсюдження піратської продукції, неліцензійних 

товарів, відсутністю традицій у вирішенні подібних проблем. Хоча слід 

відзначити, що проблеми недобросовісної конкуренції в інтелектуальній 

сфері обговорюються дуже активно, але відома лише незначна кількість 

оздоровчих ініціатив. За оцінками спеціалістів, у відомчих органах 

Укрпатенту  розглядався лише 1% випадків, кваліфікованих як «ultimo ratio» 

(піратство) [3]. Сьогодні до 95% програмного забезпечення для персональних 

комп'ютерів в Україні — контрафактні. Для порівняння: такий же рівень 

неліцензійного використання програмного забезпечення, за даними агенції  

В5А, у В'єтнамі складає 99%, у Китаї — 96%, в Омані — 95%, у середньому 

по пострадянським країнам — 95%. Щодо країн з розвиненою ринковою 

економікою, де існують тривалі традиції боротьби з піратською продукцією, 

то найнижчий рівень піратства у США — 28% [3]. Згідно  зі звітами АМКУ 

загальна кількість припинених порушень у сфері недобросовісної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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конкуренції щорічно складає приблизно 12% від загальної кількості 

припинених порушень у сфері захисту економічної конкуренції. Найбільш 

поширеними з них були поширення інформації, що вводить в оману (90%). 

Решту склали неправомірне використання чужих позначень, рекламних 

матеріалів, упаковки - 4%; досягнення неправомірних переваг у конкуренції 

шляхом порушення іншогозаконодавства - 5%; введення у господарський 

обіг під своїм позначенням товару іншого виробника, порівняльна реклама, 

дискредитація суб'єкта господарювання, схиляння до бойкоту суб'єкта 

господарювання – 1% [2]. 

Великі проблеми в цій сфері виникають з приводу існування піратської 

(неліцензійної) продукції та особливостей перебігу цих процесів на ринку 

об'єктів  інтелектуальної власності [3]. Значною проблемою є так званий 

«патентний тролінг». 

Судовий  експерт Науково-дослідного центру судової експертизи з 

питань інтелектуальної власності Юрій Охромєєв у своїй статті «Патентний 

тролінг – ахіллесова п’ята системи охорони інтелектуальної власності в 

Україні» пише про те, що держава має забезпечувати реальну 

відповідальність недобросовісних заявників – патентних тролів та 

відшкодовувати збиток особам, які його зазнали внаслідок таких дій або за 

рахунок патентного троля, або з державного бюджету [4].  

Автор пропонує створення ефективного механізму настання реальної 

відповідальності за вчинення дій, що мають ознаки недобросовісної 

конкуренції із використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності [4]. 

В рамках такого механізму настання реальної відповідальності добре 

спрацював би введений в українське кримінальне законодавство інститут 

кримінальної відповідальності юридичних осіб.  

Відносно юридичної відповідальності суб’єктів господарювання у 

широкому сенсі. Як зазначалось - це виконання суб’єктами господарювання 

усіх своїх обов’язків. Нагадаємо, що обов’язки юридичної відповідальності у 

широкому сенсі будемо інтерпретувати як компетентності відповідних осіб 

(посадових осіб, рядових працівників підприємства). Це відповідає вимогам 

інноваційного розвитку, які з врахуванням загальносвітових тенденцій, на 

нинішньому етапі є особливому актуальними.  

Формування компетентностей посадових осіб і інших працівників 

підприємства зараз розглядається і в контексті вдосконалення їх освітньої 

підготовки. Ефективність цієї підготовки, а отже і розвиток компетентностей 

залежить, в свою чергу, від якості освіти і науки в країні. Саме з 

підвищенням їх якості пов’язані розроблені нами положення, що відносяться 

до підвищення рівня компетентностей суб’єктів господарювання (юридичної 

відповідальності суб’єктів господарювання у широкому сенсі). 

Висновки. Доцільно розрізняти юридичну відповідальність суб’єктів 

господарювання у вузькому і широкому сенсах. У вузькому сенсі - це 

застосування санкцій, а у широкому – виконання суб’єктами господарювання 

усіх інших своїх обов’язків.  

Обов’язки  юридичної   відповідальності   у    широкому   сенсі   будемо 
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 інтерпретувати як компетентності відповідних осіб (посадових осіб, рядових 

працівників підприємства). Це відповідає вимогам інноваційного розвитку, 

які з врахуванням загальносвітових тенденцій, на нинішньому етапі є 

особливо актуальними.  
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ТАНКЕРНИХ 

ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

Анотація. Зростання міжнародної морської торгівлі зупинилось у 2019 

р. і досягло найнижчого рівня з часів фінансової кризи 2008-2009 рр. 

Визначено, що ситуація у судноплавній галузі є нестабільною і слабко 

прогнозованою, що змушує компанії розробляти нові креативні стратегії, 

щоб уникнути ризиків і залишатися конкурентоспроможними як під час 

зростання світової економіки, так і під час її рецесії. 

Досліджено фактори, що необхідно враховувати при складанні плану 
плавання танкерів в умовах турбулентності. Проаналізовано ключові частини 
плану роботи флоту: баланс флоту, бюджет часу флоту, показники 
використання флоту. Проведено аналіз статистичних даних щодо розвитку 
світового вантажообігу у морській торгівлі на танкетному флоті.  

Розглянуто оперативну модель перевезень вантажів морським 
управлінням та роботу танкетного флоту загалом, яка враховує ключові 
фактори під час складання плану плавання суден типу «танкер» та 
обмеження, накладені пандемією COVID-19. 

Щоб морський транспорт відігравав свою роль у з'єднанні глобальних 
економік і ланцюгів поставок, він має використати кризу для інноваційного 
відновлення, інвестуючи в нові технології і ухвалення рішень з позицій 
глибокого всебічного аналізу сучасного стану та прогнозування майбутніх 
процесів регіонального розвитку. 

Запропоновано пріоритетні напрямки дій при складанні рейсового плану 

для суден типу «танкер» в умовах пандемії, спрямовані на підвищення 

світового вантажообігу і рентабельності танкерного флоту. 

 Сформовано      систему        пріоритетних       дій,       спрямованих      на                        
збільшення світового вантажообігу та прибутковості флоту танкерів. З метою 
підвищення ефективності використання логістичного потенціалу 
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запропоновані напрямки розвитку логістичної інфраструктури в умовах 

пандемічних обмежень з перспективою їх подальшої реалізації в робочому 

середовищі. 

Ключові слова: танкерні вантажоперевезення, рейсове завдання, 

оперативне управління морськими перевезеннями, пандемія COVID-19, 

логістичний потенціал, відновлення економіки. 
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SELECTION OF THE OPTIMAL LOGISTIC STRATEGY FOR TANKER 

CARGO TRANSPORTATION DUE TO COVID-19 PANDEMIC 

Abstract. The growth of international maritime trade stopped in 2019 

and reached its lowest level since the financial crisis of 2008-2009. It is 

determined that the situation in the shipping industry is unstable and poorly 

predictable, forcing companies to adopt new strategies to avoid risks and remain 

competitive during both booms and downturns. 

Factors that need to be taken into account when drawing up a plan for sailing 

tankers in turbulent conditions have been studied. In the research work we analyze 

the key parts of the fleet work plan such as fleet balance, fleet time budget, 

fleet utilization indicators. The analysis of statistical data on the development of 

world cargo turnover in sea trade in the tanker fleet is carried out.  

The operational model of cargo transportation by sea management and 

the work of the tanker fleet in general are considered the key factors during 

the preparation of the voyage plan for vessels of the "tanker" type and the 

restrictions imposed by the COVID-19 pandemic are taken into account. 

For maritime transport to play a role in connecting global economies and 

supply chains, it must use the crisis for innovative recovery, investing in new 

technologies and decision-making from the standpoint of in-depth comprehensive 

analysis of the current situation and forecasting future regional development. 

The priority directions of actions at drawing up of the voyage plan for vessels 

of type "tanker" in the conditions of a pandemic, directed on increase of the world 

cargo turnover and profitability of tanker fleet are offered. 

In order to increase the efficiency of using the logistics potential, we propose 

the directions for the development of the logistics infrastructure under 

the pandemic  restrictions  with  the  prospect of their further implementation in the  
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working environment.  

Keywords: tanker cargo transportation, voyage task, operational management 

of sea transportation, pandemic COVID-19, logistical potential, economic 

recovery. 

 

Постановка проблеми. Збільшення попиту на нафту на міжнародних 

ринках відкриває значні можливості для збільшення і розширення морського 

сектора. Однак функціонування судноплавної галузі носить нестабільний 

характер, який змушує компанії впроваджувати нові стратегії, щоб уникнути 

ризиків і залишатися конкурентоспроможними як під час підйому, так і в 

періоди спаду економіки [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виходячи зі статистичних 

даних, наведених на рис. 1 [2] видно, що після щорічного помірного 

зростання світового вантажообігу з часів фінансової кризи 2008 – 2009 рр. до 

2018 р. скорочення міжнародної морської торгівлі у 2019 р. становило 1%. 

 

 
Рис.1. Динаміка світового вантажообігу у морській торгівлі на 

танкерному флоті, млн. т [2] 

 

Однак, крім таких факторів як напруженість у торговельній політиці, 

наявність несприятливих економічних умов і соціальних хвилювань у деяких 

країнах, накладання санкцій, перебоїв з боку пропозиції, а також екологічних 

катастроф (зокрема, обвалення греблі Вале в Бразилії і циклон Вероніка в 

Австралії), початок пандемії COVID–19 у 2020 році та її наслідки мали 

максимально рецесивний характер на світову економіку (подорожі, 

виробничу діяльність, модель споживання ресурсів і кількісний рівень 

вантажообігу). 

Для подолання тренду та зазначених чинників в умовах 

непередбачуваності і турбулентності економіки вкрай важливо вибрати 

логістичну стратегію, яка має на меті оптимізацію рівня запасів, мінімізацію 

часу переміщення вантажів, забезпечення високого рівня логістичного 
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сервісу, мінімального рівня загальних витрат у логістичному ланцюгу. Слід 

відзначити, що важливі аспекти логістики перевезень  висвітлюються такими 

вченими як В.В. Вінніков, О.Д. Бикова, О.В. Горбенко та ін., але питання 

щодо формування логістичної стратегії танкерних вантажоперевезень в 

умовах пандемії поки що не розроблені в повному обсязі. 

Метою статті є аналіз чинників, які необхідно брати до уваги при 

складанні рейсового плану для суден типу «танкер» в умовах пандемії і 

врахування пріоритетних напрямків при виборі логістичної стратегії, 

спрямованих на підвищення світового вантажообігу і рентабельності 

танкерного флоту. 

Виклад основного матеріалу. Управління морськими перевезеннями 

вантажів і роботою флоту охоплює планування, оперативний контроль, облік 

та аналіз роботи всіх суден компанії. Поточну діяльність з комерційної та 

технічної експлуатації флоту судноплавна компанія здійснює шляхом 

оперативного управління морськими перевезеннями вантажів і роботою 

суден [3, с. 11]. 

Оперативне управління морськими перевезеннями вантажів і роботою 

флоту передбачає квартальне планування, календарне планування, 

оперативний контроль, облік і аналіз роботи всіх суден компанії. 

Комплекс завдань оперативного регулювання: 

1) прогнозування позицій суден і ситуацій у портах; 

2) визначення заходів, спрямованих на запобігання відхилень від графіка 

(розкладу) роботи флоту, усунення наслідків відхилень; 

3) ухвалення рішень, спрямованих на об'єктивне і оптимальне 

коригування раніше прийнятого календарного плану з урахуванням мінливих 

умов і потреб. 

Оперативний контроль, облік і аналіз включає відстеження виконання 

планів портами і суднами шляхом зіставлення фактичних даних з плановими, 

облік наростаючим підсумком обсягів перевезень і роботи суден, аналіз 

ефективності роботи флоту шляхом порівняння фактичних даних з 

базисними, аналіз причин відхилень і оцінку ступеня успішності виконання 

планових завдань [3, с.19]. 

Основою планування роботи судна є рейсовий план–завдання, який 

розробляють на основі плану перевезень пароплавства (місячного графіка). 

Рейсове завдання судна містить [4]: 

1) порти навантаження, вивантаження; 

2) вид та кількість вантажу; 

3) норми навантаження і вивантаження в портах; 

4) доходи та інші експлуатаційні та комерційні дані, що стосуються 

певного рейсу. 

Основні складові частини рейсового плану [4]: 

1) завдання за обсягом вантажоперевезень; 

2) технологічна схема рейсу; 

3) бюджет часу рейсу; 

4) технічний менеджмент судна (забезпечення судна  паливом,  водою,  



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 6(12) 2021 

 

224 

паливно-мастильними матеріалами; підготовку судна та його вантажних 

приміщень і систем до навантаження, забезпечення належного технічного 

стану судна відповідно до вимог Регістру, кваліфікаційних спільнот, 

укомплектування судна кваліфікованим екіпажем тощо); 

5) доходи за рейс, що включають фрахт за перевезення вантажів та інші 

надходження, пов'язані з роботою судна; 

6) експлуатаційні витрати судна за рейс, що включають умовно-постійні, 

змінні та ймовірні витрати; 

7) запланований прибуток; 

8) особливі завдання в рейсі. 

Регламентований порядок планування рейсу складається з наступних 

пунктів: 

1) на підставі даних про дислокацію судна встановлюється дата його 

подання під навантаження (Estimated Time of Arrival – ETA); 

2) зазначаються порти завантаження і вивантаження; 

3) визначається відстань між портами; 

4) визначається час плавання – сезон (сезонний район); 

5) по карті зон і сезонів встановлюється по яку вантажну марку 

необхідно завантажувати судно; 

6) планується завантаження судна; 

7) розраховується тривалість рейсу; 

8) на підставі тимчасового регламенту визначаються запаси палива, 

води, мастила; 

9) розраховуються фінансові показники рейсу; 

10) складається графік руху судна; 

11) відбувається підготовка технічного стану судна (вантажних 

пристроїв та приміщень, кріплень для вантажу, сепарації, постачання, тощо). 

Удар пандемії COVID-19 по морській торгівлі Китаю, особливо у 

першому кварталі 2020 р., позначився на світовій морській торгівлі. А саме, 

до високої схильності і чутливості сектора до подій у Китаї, додалися 

обмеження, висунуті до суден і екіпажів у багатьох портах різних країн – 

нестача робочої сили, обмеження на ротацію – заходи суден у порти, канали 

(транзит танкерів через Панамський канал знизився на 21,5% у 2020 р. 

порівняно з 2019 р. [2]), протоки та ін. – відправили більшість суден на 

«відстій», що безпосередньо вплинуло на спад вантажообігу у 2019–2020 рр. 

Навіть на разі в умовах виходу основних економік з ізоляції, ситуація 

залишалася проблемною і продовжує розвиватися на тлі невизначеності 

щодо пандемії і можливих нових обмежень. 

З метою підвищення ефективності використання логістичного 

потенціалу пропонуємо наступні напрямки розвитку логістичної 

інфраструктури [5, с. 272]: 

1) включати до національних програм розвитку пріоритетні напрямки 

розвитку логістики в країні; 
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2) визначати об'єкти пріоритетного інвестування у сфері логістичної 

інфраструктури, наприклад, ремонт доріг, побудова об'їзних шляхів, 

вантажно-розвантажувальних терміналів, складських терміналів тощо; 

3) приділяти увагу питанню підготовки фахівців у сфері логістичного 

управління; 

4) до розвитку логістики необхідно підходити системно з позицій 

глибокого аналізу сучасного стану та прогнозування майбутніх процесів 

регіонального розвитку. 

Пандемія суттєво вплинула на торгівлю нафтою та газом. Світовий 

попит на нафту скоротився через заморожування переважної частини 

світової економіки, зокрема обмеження на поїздки і роботу транспорту, а 

також скорочення промислової діяльності та нафтопереробки. Загалом ці 

чинники привели до зниження попиту на обсяги як сирої, так і очищеної 

нафти. 

Таким чином, на нашу думку основною проблемою, з якою зіткнеться 

судноплавна галузь у танкерних вантажоперевезеннях є колосальні обсяги 

нафти на суднах, що надійдуть на комерційне зберігання, так званий 

«відстій». 

Тому вважаємо за доцільне запропонувати наступні пріоритетні 

напрямки дій, які дозволять вирішити поточні труднощі, котрі впливають на 

морський транспорт і торгівлю країн, що розвиваються, а також нові 

проблеми, пов'язані з пандемією та її наслідками, серед яких: 

1. Сприяння відновленню економіки. Необхідно підтримати економіку 

на шляху до одужання, особливо країн, що розвиваються, які більш 

фінансово обмежені, з метою допомогти їм відреагувати на численні 

потрясіння, викликані кризою. 

2. Надання дозволу торгівлі підтримувати ефективне зростання і 

розвиток. Торгова напруженість, протекціонізм та експортні обмеження, 

особливо на товари першої необхідності, під час кризи тягнуть за собою 

економічні та соціальні витрати. Їх слід обмежувати в тій мірі, в якій це 

можливо. 

3. Спрямувати зусилля на забезпечення стійкості поставок в умовах  

глобалізації. Важливо ретельно оцінити всі варіанти змін у ланцюгу 

поставок, що забезпечують більш високу економічність, соціальні та 

екологічні результати відповідно до цілей сталого розвитку суспільства. 

4. Зміцнення міжнародного співробітництва. Усунення впливів пандемії 

в глобальних ланцюгах вимагає посиленого і скоординованого глобального 

співробітництва. 

5. Сприяння судноплавству і портам щодо підготовки і адаптації до 

ланцюжків поставок у майбутньому. Морський транспорт необхідно 

адаптувати і переконатися, що він готовий підтримувати зміни у ланцюгах 

поставок, які сприятимуть його більшій стійкості і надійності. Потрібно 

переоцінити бізнес-стратегії та інвестиційні плани, в тому числі щодо 

пропускної спроможності портів, завантаження / розвантаження та ін. 

6. Інвестування в оцінку ризиків і готовності до їх попередження. 
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7. Забезпечення широкомасштабного освоєння технологій. Це означає

просування і прискорення цифрової трансформації стійкості ланцюжків 

поставок і підтримці транспортної мережі. Зусилля щодо «цифровізації» 

повинні сприяти розширенню ефективності і продуктивності експлуатації 

транспорту, наприклад, розумні порти, але також повинні допомогти країнам 

використовувати можливості електронної комерції з отриманням вигоди від 

спрощення перевезень, які стимулюють торгівлю. 

8. Щоб морський транспорт відігравав свою роль у з'єднанні глобальних

економік і ланцюжків поставок, він має використати кризу для інноваційного 

відновлення, інвестуючи в нові технології і ухвалення рішень, що 

відповідають потребам ланцюга поставок майбутнього, підтримуючи зусилля 

щодо підвищення стійкості. 

Висновки. План роботи флоту включає: баланс флоту, бюджет часу 

флоту, показники використання флоту. Проведено аналіз статистичних даних 

щодо динаміки розвитку світового вантажообігу в морській торгівлі на 

танкерному флоті; розглянуто оперативну модель управління морськими 

перевезеннями вантажів і роботою флоту.  

На підставі проведеного аналізу сформульовано систему ключових 

чинників, що розглядаються під час складання рейсового плану для суден 

типу «танкер» і обмежень, що накладаються пандемією COVID-19, які 

дозволять вибрати найбільш перспективні, інноваційні методи підвищення 

вантажообігу і рентабельності світового танкерного флоту. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в імплементації даних 

пропозицій у робоче середовище рейсового планування суден типу «танкер» 

з подальшим фактор-аналізом отриманих результатів. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ 

ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ПЕРІОД 

ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Анотація. У статті проаналізовано перспективність реформування 

галузі охорони здоров’я в Україні в контексті використання інформаційно-

комунікаційних технологій для чіткої взаємодії всіх трьох структурних рівнів 

обраної моделі системи охорони здоров’я. Визначено, що швидкість та 

успішність реформування медичної галузі в значній мірі залежить від 

раціонального використання інформаційно-комунікаційних технологій та 

оволодіння ними широких верств медичного персоналу всіх рівнів. З цією 

метою в матеріалах статті розглянуто нормативно-правову базу, що регулює 

використання інформаційно-комунікаційних технологій закладами охорони 

здоров’я в період реформування медичної галузі та впровадження в її 

структуру електронну систему здоров’я - eHealth. Саме електронна система 

здоров’я та ІКТ покликані забезпечити чітку взаємодію між Національною 

службою охорони здоров’я, первинною, вторинною та третинною ланками 

системи охорони здоров’я, автоматизувати ведення обліку медичних послуг 

та управління медичною інформацією в електронному вигляді. В той ж час, 

виникнення та поширення пандемії Covid-19 до світових масштабів змусило 

ввести зміни в процес реформування медичної галузі, розробити додаткові 

нормативні документи з врахуванням особливостей викликаних стрімким 

поширенням пандемії, зростанням кількості хворих та летальних випадків . 

На основі проведеного аналізу законодавчих документів та ефективності їх 

впровадження, виявлено та розглянуто не вирішені питання щодо 

раціонального застосування інформаційно-комунікаційних технологій, 
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намічено шляхи їх вирішення на сучасному етапі. Визначено необхідність 

розробки нових законодавчих регуляторних документів для впровадження в 

структуру охорони здоров’я України єдиної медичної інформаційної 

системи, яка б відповідала вимогам інформатизації суспільства. 

Ключові слова: Реформування системи охорони здоров’я, нормативне 

забезпечення використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

галузі охорони здоров’я. 
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REGULATORY ASPECTS OF THE USE OF ICT BY EMPLOYEES OF 

HEALTHCARE INSTITUTIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Abstract. We analyzed the sustainability of Ukraine’s health care reform in 

terms of information and communication technology (ICT) involvement for the 

accurate interactions between three structural parts of the chosen health care 

model. 

It is determined, that the progress and success of the health care reform 

depends on the judicious information and communication technologies and its 

mastering among the wide range of the medical staff.  For this purpose, we 

discussed the regulatory database, which controls the use of information and 

communication technologies by health care facilities during the health care reform 

and eHealth software implementation.  There are the electronic health care service 

and ICT that provide integrity between the National health service of Ukraine, 

primary, secondary and tertiary health care facilities. It also automatizes the 

process of medical service tracking and electronic medical information 

management. 

In addition, worldwide spread and evolution of the coronavirus pandemia 

obliged the experts to change the process of the health care reform, to establish 

some additional legislative regulations due to the rapid spread of the pandemia and 

increase in morbidity and mortality.  

Based on our analysis, we found and tackled unsolved issues of the rational 

use of information and communication technologies, considered suggested ways of 

its elimination. Necessity of establishment new state regulatory directions for 

implementation into the public health medical information system, which relates to 

the public information literacy requirements, was also defined.   
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Постановка проблеми. Реформування галузі охорони здоров’я в 

Україні потребує підвищення ефективності управлінських та лікувально-

діагностичних рішень і вимагає впровадження в організаційну складову 

сучасних інноваційних підходів, застосування нових інструментів та засобів. 

Передові позиції в цій сфері як на глобальному, так і на локальному рівні 

займають інформаційно-комунікаційні технології [10]. 

Безперечно, використання ІКТ у повсякденній практиці потребує 

відповідної підготовки управлінського апарату, медичного персоналу, 

належної цифрової грамотності лікарів. Але основна мета цього процесу 

впродовж усього часу існування системи охорони здоров’я незмінна – 

покращення якості надання медичної допомоги пацієнту, заради чого і 

здійснюється реформування та оптимізація управління медичним    

персоналом [11].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впровадження 

інформаційних та комункаційних технологій у закладах охорони здоров’я в 

контексті управління та адміністрування вивчалось у роботах                        

А.В Владзимирського [1, 5], Р.Р.Ларіної, О.В. Балуєва [5] В.Лобас та 

В.Могового [6], Дж. Гигена (Hygen J.) [15], Р.Каушала ( Kaushal R.) [16], 

Дж.Магнуссена (Magnussen J), К.Врангбока (Vrangboek K.), Р.Салтман 

(Saltman R.) [17] та ін. 

Аналізуючи механізми впровадження електронних довірчих послуг в 

систему охорони здоров’я Н. С. Орлова, зазначає, що «головними 

перешкодами сфери надання електронних послуг в Україні є недостатній 

розвиток нормативно-правової бази інформаційної сфери; повільні темпи 

створення інфраструктури для надання органами державної влади 

інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет; недостатній рівень 

комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, повільне 

впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій та ін» [9, c.12]. 

Цю думку підтримує та розвиває А.О. Круц, стверджуючи, що «сучасна 

тенденція цифрових перетворень системи управління та надання послуг з 

використанням технологій Інтернет речей спонукає до цифровізації сфери 

охорони здоров’я в Україні з метою забезпечення прозорості та ефективності 

управління нею. Впровадження системи електронного здоров’я має суттєве 

значення для розвитку електронного урядування в Україні» [3]. 

Результати аналізу публікацій демонструють зацікавлення науковців 

стосовно вирішення проблем використання інформаційно-комунікаційних 

технологій працівниками закладів охорони здоров'я. Однак, питання 

нормативно-правового забезпечення використання цих технологій у системі 

охорони здоров'я потребує додаткового вивчення. 
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Мета статті: дослідження шляхів удосконалення нормативно-правової 

бази використання інформаційно-комунікаційних технологій у закладах 

охорони здоров’я.  

Виклад основного матеріалу. Реформування системи охорони 

здоров’я, яке розпочато в Україні в 2017 році, передбачає створення 

трирівневої структури в медичній галузі: первинну, вторинну та третинну 

ланки. В умовах ринкової економіки, на яку взяла курс Україна, необхідність 

реформування галузі охорони здоров’я є очевидною. Адже громіздка, ще 

радянська модель системи охорони здоров’я потребувала значних коштів, а 

реальні можливості фінансування цієї галузі в нашій державі є такими, що 

вона займає лише 89 місце серед 184 країн світу [2].  

Як і раніше, управлінську функцію в реформованій медичній галузі 

здійснює Міністерство охорони здоров’я, а адміністративні функції передані 

новоствореній Національній службі здоров’я України, одним із завдань її є 

впровадження державного гарантованого пакету медичної допомоги, який 

буде діяти за принципом «Гроші ходять за пацієнтом». Крім того, 

реформування медичної галузі передбачає створення нових можливостей для 

здійснення місцевою владою повноважень у сфері охорони здоров’я. Згідно 

зі ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування», до повноважень 

органів місцевого самоврядування належить управління закладами охорони 

здоров’я, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, 

організація медичного обслуговування і харчування в комунальних 

оздоровчих закладах, забезпечення в межах наданих повноважень 

доступності й безоплатності медичного обслуговування на відповідній 

території, а також розвиток усіх видів медичного обслуговування, зокрема  

мережі закладів охорони здоров’я та сприяння підготовці й підвищенню 

кваліфікації спеціалістів [12].  

Уряд України, розуміючи важливість організованих заходів з подолання 

кризи, спричиненої пандемією, в короткий термін ухвалив значну кількість 

законодавчих та нормативних актів, які впроваджують в системі охорони 

здоров’я норми, прийняті у світі. Серед них – постанови Кабінету міністрів 

України та накази МОЗ України: Наказ МОЗ України від 27.10.2020 № 2438 

«Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна 

хвороба (COVID-19)»; Наказ МОЗ України від 07.01.2021 № 10 «Про 

затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна 

хвороба (COVID-19)»; Наказ МОЗ № 2122 від 17.09.2020 р. “Стандарти 

медичної допомоги “Коронавірусна хвороба (COVID-19)”; Постанова КМУ 

№  641від 22.07.2020 р. “Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2”; Наказ МОЗ № 1411 від 16.06.2020 р. “Про внесення змін до 

Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»”; Наказ 

МОЗ № 1109 від 12.05.2020 р. "Про затвердження Змін до Стандартів 

медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»"; Наказ МОЗ № 

994 від 30.04.2020 "Про внесення змін до додатку 6 до Стандартів медичної 
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допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»"; Постанова МОЗ № 13 від 

22.04.2020р. “Про організацію заходів з імунізації в умовах пандемії 

коронавірусної хвороби (COVID-19)”; Наказ МОЗ № 937 від 17.04.2020 р. 

“Деякі питання отримання гуманітарної та благодійної допомоги для протидії 

поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19)”; 

Наказ МОЗ № 852 від 10.04.2020 р. “Про внесення змін до протоколу 

“Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-

19)”; Постанова КМУ № 262 від 08.04.2020 р. “Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211”; 

Протокол МОЗ № 762 від 02.04.2020 р. “Надання медичної допомоги для 

лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)”; Постанова КМУ № 255 від 

02.04.2020 р. “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2020 р. № 211”; Рекомендації щодо кодування діагнозів в 

МХК-10, пов’язаних з COVID-19 інфекцією. Ситуаційні рекомендації щодо 

кодування в ІСРС-2. Додаток до листа НСЗУ № 3065/5.2.1-06-20 від 

30.03.2020 р.; Лист НСЗУ на ЗОЗ ПМД щодо медзаписів кодування 

коронавірусу № 3065/5.2.1-06-20 від 30.03.2020 р.; Наказ МОЗ № 722 від 

28.03.2020 р. “Організація надання медичної допомоги хворим на 

коронавірусну хворобу (COVID-19)”; Наказ МОЗ № 722 від 28.03.2020 р. 

“Стандарт екстреної медичної допомоги “коронавірусна хвороба (COVID-

19)”; Розпорядження № 3 від 27.03.2020 р. “Про деякі питання поліпшення 

умов праці осіб, що залучені до протидії поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)”; Розпорядження № 2 від 26.03.2020 р. “Про організацію заходів 

з метою мінімізації поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) під час 

проведення діагностики”; Рекомендації НСЗУ № 2561/5.2.1-06-20 від 

20.03.2020 р. щодо “Ведення електронних медичних записів лікарями вашого 

закладу в ECO3 стосовно COVID-19”; Розпорядження № 3 від 27.03.2020 р. 

“Про деякі питання поліпшення умов праці осіб, що залучені до протидії 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” [8]. На основі 

законодавчих актів також були розроблені розпорядження в медичній галузі, 

які стосувались застосування інформаційно-комунікаційних технологій на 

різних ланках надання медичної допомоги. Зокрема «Клінічний маршрут 

пацієнта в системі екстреної медичної допомоги», затверджений наказом 

МОЗ № 827 від 09.04.2020 р., передбачав застосування телефонного 

опитування та інформування пацієнтів щодо самоізоляції та надання 

первинної медичної допомоги [8]. 

При цьому, значна кількість вказаних документів наголошує на 

необхідності використання інформаційних технологій медичними 

працівниками з метою дотримання норм безпеки. Водночас  варто зауважити, 

що жоден з них не регламентує навчання лікарів та медичних сестер цих 

технологій. Також не реалізовано можливості, закладені у розпорядженні 

Кабінету міністрів України від 27.02.2019 р. № 95-р «Про схвалення Стратегії 

розвитку медичної освіти в Україні» [13], яка передбачала «створення 

галузевої системи кваліфікацій, оновлення змісту освіти на основі досягнень 

сучасної медичної науки та доказової медицини, що передбачається 
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здійснити шляхом створення галузевої системи кваліфікацій, включаючи: 

галузеву рамку кваліфікацій; професійні стандарти; рекомендації щодо 

комунікативної, мовної та цифрової компетентності медичних        

працівників» [13]. 

Шляхи підвищення інформаційної компетентності лікарів та медичного 

персоналу досліджуються у закладах вищої освіти, які мають факультети 

післядипломної освіти. Зокрема у Вінницькому національному медичному 

університеті ім. М.І. Пирогова підготовано курс, який передбачає 16 

навчальних годин підвищення кваліфікації для сімейних лікарів. Такий курс 

включає вивчення питань щодо використання у лікарській практиці 

різноманітних месенджерів (Skype, Viber, Messenger, Telegram тощо), 

використання у роботі лікаря хмарних сервісів (Google Диск, Google 

Документи тощо), мережевий етикет (Netiket), організація та проведення 

опитування хворих засобами Google Форм та ін. Схожий на нього курс 

розроблено і для керівників закладів охорони здоров’я. Проте для цих 

працівників курс більше орієнтований на управління персоналом із 

врахуванням санітарно-епідеміологічних норм та дотриманням соціальної 

дистанції. Так, слухачів курсів підвищення кваліфікації для головних лікарів 

орієнтують на використання у роботі керівника сервісів Google Клас, Google 

Meet, Zoom, а також месенджерів, електронної пошти та знайомлять із 

основами роботи у системі eHealth. Однак, хоча у результаті проходження 

таких курсів медичні працівники набувають нових знань та умінь щодо 

володіння цифровими технологіями, відсутність нормативної бази та вимог 

цифрової компетентності для медичних працівників значно гальмує цей 

процес.  

Наведені вище документи вказують, що нормативна та законодавча бази 

системи охорони здоров’я України змінюються відповідно до світових 

тенденцій у сфері охорони здоров’я, зокрема  постановою Кабінету Міністрів 

України № 1101 «Про утворення Національної служби здоров’я України» від 

27.12.2017 р. створено відомчу структуру, яка передбачає існування 

трирівневої структури в медичній галузі: первинної, вторинної та третинної 

ланок [8]. Взаємодія між цими ланками повинна здійснюватися шляхом 

застосування засобів ІКТ, які лягли в основу створення електронної системи 

здоров’я. Така система отримала назву «Електронної системи здоров’я 

eHealth» і впроваджується новоствореною Національною службою здоров’я 

[14]; вона створена для забезпечення автоматизації ведення обліку медичних 

послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді, тобто 

допомагає пацієнтам отримувати, а лікарям надавати якісну медичну 

допомогу [11]. 

Інформаційні джерела розробників eHealth вказують на те, що система 

містить дві складові: центральну базу даних та медичні інформаційні 

системи, між якими забезпечується автоматичний обмін даними через 

відкритий програмний інтерфейс. Центральна база містить ряд реєстрів: 
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пацієнтів, декларацій про вибір лікаря, суб'єктів господарювання у сфері 

охорони здоров'я, медичних спеціалістів, медичних працівників, договорів 

про медичне обслуговування населення. 

Варто зауважити, що, незважаючи на наявність вказаної системи, 

невирішеною проблемою в медичній галузі залишається відсутність 

визначених комунікаційних зав’язків за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій в управлінні та адміністрування між вище 

зазначеними структурними складовими системи охорони здоров’я. Адже 

мобільність медичних працівників, ефективність впровадження та реалізації 

управлінських рішень, адміністрування на місцях залежить від доступу до 

інформації, швидкості її передачі та мобільності тактичних рішень [7]. 

Одним із важливих аспектів реалізації інформаційної відкритості та 

доступності медичного закладу є ведення власного сайту. За допомогою 

сайту лікарні пацієнт може зорієнтуватись у кадровому складі персоналу 

лікарні, ознайомитись із розкладом його роботи, обрати сімейного лікаря, 

записатись на прийом тощо. Вивчаючи питання управління в умовах 

епідемії, дослідники пропонують уведення в штат закладів особи, яка буде 

координувати роботу ІКТ, створення власних онлайн-ресурсів, сайтів [4]. 

Наразі це питання також не унормовано, у штатному розписі відсутні посади 

відповідного профілю й кваліфікації.  

Впровадження та уніфікація медичних інформаційних систем у всіх 

закладах охорони здоров’я України також не має достатньої нормативної 

бази. Реформування системи охорони здоров’я в Україні призвело до появи 

значної кількості приватних медичних закладів, від медичних кабінетів до 

повноцінних лікарень, у яких працюють тисячі лікарів. Кожен такий заклад 

постає перед нелегким вибором – використання тієї чи іншої комп’ютерної 

програми для участі в системі електронного здоров’я eHealth. Сучасний 

ринок медичних інформаційних систем пропонує медичним закладам 

України вибір із понад десятка медичних інформаційних комп’ютерних 

програм: Doctor Eleks, NHealth, Health Tech, Health, Simplex Med, Med Core, 

Medikit, Selenium, Medstar, Emci Med, УкрМедСофт, МедіІнфоСервіс та ін. 

Така велика кількість програм вказує як на потребу у такого виду 

програмних продуктів, так і на наявність невирішених проблем у цій сфері. 

Кожна з таких систем має свої переваги та недоліки, основними з яких є 

недостатньо висока універсальність для клінік різної спеціалізації, 

громіздкий інтерфейс, складність приєднання локальної бази даних до 

загальної, труднощі із завантаженням результатів досліджень та обстежень 

пацієнтів та ін. Це призводить до конфлікту інтересів – керівник медичного 

закладу стоїть перед вибором: придбати одну із запропонованих медичних 

систем (але яку з них) або ж створювати власну, яка точно буде відповідати 

потребам конкретної клініки, але не зможе обмінюватись із eHealth даними. 

При цьому компанії-розробники таких медичних інформаційних систем 

пропонують створити необхідне програмне забезпечення, однак на їх шляху 

постає проблема отримання доступу до персональних даних пацієнтів, які 

розміщені в eHealth. 
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 Висновки. Таким чином, вказані вище проблеми спонукають до пошуку 

шляхів підвищення ефективності функціонування всіх секторів охорони 

здоров'я, незалежно від форм власності, зі збереженням декларованих прав та 

гарантій щодо надання громадянам необхідного рівня профілактичної, 

лікувально-діагностичної й реабілітаційної допомоги на основі економічно 

виправданого поєднання бюджетного, страхового та інших видів 

фінансування. 

Результати аналізу законодавчої бази Міністерства охорони здоров’я 

виявили значну потребу у нормативних актах, які мають визначити, в першу 

чергу, рамку цифрової компетентності медичних працівників. Спираючись на 

положення, визначені вказаною рамкою,  можна було б спрогнозувати шляхи 

та напрямки підвищення кваліфікації таких працівників. В умовах пандемії 

COVID-19, така рамка може стати ще основою для створення безпечних 

шляхів комунікації як між лікарем та пацієнтом, так і між усіма ланками 

реформованої системи охорони здоров’я. 

Система охорони здоров’я потребує впровадження єдиної медичної 

інформаційної системи, що відповідає шляхам інформатизації суспільства, 

заявлених урядом, які реалізуються Міністерством Цифрової трансформації. 

Проте недостатня нормативна база стає на заваді для впровадження такої 

системи у всіх клініках одночасно. 

Висловлені у статті думки не є остаточними, оскільки в умовах пандемії 

нормативна та законодавча база увесь час змінюється, що є підставою для 

подальшого дослідження.  
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ІНТЕГРАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 

ДІТЕЙ З ООП ЗАСОБАМИ LEGO 

Анотація. Метою статті є висвітлення практичного досвіду з розвитку 

пізнавальних процесів дітей з ООП через використання інтеграційної моделі 

ігрової діяльності. Авторами зазначено, що важливу роль у навчанні і 

вихованні дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку 

відіграють ігрові технології, серед яких конструктор LEGO. Леготерапія 

вважається успішною, поряд з традиційними психологічними і 

педагогічними терапіями для дітей і підлітків, які страждають 

гіперактивністю, синдромом дефіциту уваги, аутизму. Різниця між 

звичайною грою і терапією полягає в тому, що гра спрямована на 

удосконалення саме тих якостей дитини, з якими є труднощі. Наведено 

практичну інтеграційну модель забезпечення всебічного (комунікативно-

мовленнєвого, креативного, фізичного і, зокрема, пізнавального) розвитку 

особистості дитини з ООП через впровадження підходу «навчання через гру» 

з використанням конструктора LEGO у інклюзивних групах Дошкільного 

навчального закладу комбінованого типу №5 «Капітошка» у місті Буча, 

Київської області. Доведено, що розвиваються не тільки когнітивні функції, 

але й, завдяки інтеграційній моделі, сенсорно-моторні здібності, особистісна, 

вольова регуляція, просторова орієнтація, засвоюється соціальний досвід, 

вміння розуміти і діяти за інструкцією, а також стимулюється розвиток 

творчих здібностей та уяви, заохочується вміння конструктивно та ефективно 

взаємодіяти з дорослими та однолітками, розуміти характер необхідної 

допомоги. Також зазначено, що окрім великих здобутків, яких можуть 
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досягти учасники на фініші, гра передбачає низку маленьких: вдало помічена 

дорослим ініціатива дитини, вміло поставлене відкрите запитання, 

опанування малюком уміння допомогти товаришу у виконанні певного 

завдання. Розмаїття таких досягнень забезпечить шлях до загальної 

перемоги. 

Ключові слова: пізнавальні процеси, діти з ООП, ігрові технології, 

наскрізний підхід, програма розвитку, LEGO. 
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INTEGRATION MODEL OF DEVELOPMENT OF COGNITIVE 

PROCESSES OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

USING LEGO  

 

Abstract. The purpose of the article is identification of practical experience 

of development of cognitive processes of children with the special educational 

needs through the use of integration model of playing activity. Authors noted that 

playing methods play an important role in education and upbringing of children 

with the special educational needs of pre-school age, among which is LEGO 

constructor. Legotherapy is considered a successful along with traditional 

psychological and pedagogical therapies for children and teens, who suffer from 

hyperactivity, attention deficit disorder, autism. The difference between usual 

game and therapy is that the game is aimed at improving those qualities of the 

child with which there are difficulties. A practical integration model of providing 

comprehensive (communicative and vocal, creative, physical and, in particular, 

cognitive) development of the personality of the child with the special educational 

needs through the implementation of the game-by-game approach using the LEGO 

constructor in inclusive groups of the Preschool educational institution of the 

combined type No. 5 «Kapitoshka» in the city of Bucha of Kyivska oblast is 

presented. It is proved that not only cognitive functions are developing but also, 

thanks to integration model, sensory-motor abilities, personal, willing control, 

spatial orientation, social experience is acquired, ability to understand and act 

according to instructions, as well as development of creative abilities and 
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imagination is stimulated, ability to interact constructively and effectively with 

adults and peers is encouraged, to understand the nature of the necessary 

assistance. Also, it is noted that in addition to the big achievements that 

participants can achieve at the finish line, the game intends a number of small 

ones: an initiative of the child successfully noticed by adults, an open question 

capably asked, mastering by the kid the ability to help a friend in performing a 

certain task. The variety of such achievements will provide a way for a common 

victory.  

Keywords: cognitive processes, children with special educational needs, 

playing methods, throughout approach, development program, LEGO. 

 

Постановка проблеми. Велика роль у розвитку пізнавальних процесі 

дітей дошкільного віку належить грі. Д. Ельконін у своїх працях зазначав, 

що «…гра формує таке середовище, що сприяє прогресивним змінам в 

розвитку психіки та особистості дитини дошкільного віку; гра визначає 

стосунки дитини з оточуючими людьми, готує до переходу на наступний 

віковий етап, до нових видів діяльності» [1, с. 24]. 

Важливість гри у навчанні та вихованні дитини свідчить той факт, що 

ООН проголосила гру універсальним і невід'ємним правом дитини. 

В оновленому Базовому компоненті дошкільної освіти дитячу гру 

розглядають як одну з основних освітніх ліній, що передбачає «розвиток у 

дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в 

ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання 

довкілля і реалізації себе в ньому». 

Практичне вирішення завдань сучасної освіти потребує ґрунтовної 

психологічної основи для організації навчально-виховного процесу. Саме 

тому останнім часом ігрова терапія викликає великий інтерес у фахівців, що 

працюють із дітьми дошкільного віку. 

Т. Шульга, В. Слот, Х. Спаніярд виділяють ряд ознак, за якими гру 

можна віднести до терапевтичного засобу: 

 гра надає природні умови для самовираження дитини; 

 сюжет гри, ігрові дії та ролі розкривають емоції дитини, її 

приховані страхи; 

 у грі дитина несвідомо виражає емоціями те, що потім може 

усвідомити, вона вчиться краще розуміти власні емоції та керувати ними; 

 гра дозволяє дорослому більше дізнатися про історію життя 

дитини; 

 гра – це найдоступніший спосіб формування дружніх відносин між 

дитиною та дорослим. 

Ігротерапія є відносно молодою галуззю сучасної психології та 

педагогіки, яка орієнтується переважно на роботу з дітьми. З'явившись у 

першій половині XX століття в надрах психоаналізу, ігротерапія поступово 

розповсюджувалася по широкому спектру напрямів, знаходячи теоретичне 

обґрунтування різноманітністю своїх методів. Особлива цінність її полягає у 
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розвитку пізнавальних процесів дітей з особливими освітніми потребами. 

Саме у цієї категорії дітей сприймання оточуючого світу хаотичне, 

безсистемне, не дає можливості встановити чіткі зв’язки між істотними 

властивостями і виокремити головні ознаки від другорядних. 

Сучасна практика свідчить, що в розвитку когнітивної сфери дітей з 

особливими освітніми потребами дієву роль відіграє інтеграційна модель 

використання LEGO. Саме ця модель створює можливість комплексного 

розвитку процесів сприймання і вищих психічних функцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. С. Литвиненко (2008) 

висвітлила ігротерапію, що виступає як метод психотерапевтичного і 

психокорекційного впливу на дітей і дорослих за допомогою гри. На думку 

автора, мета ігрової терапії – не змінювати й не «переробляти» дитину, не 

навчати її спеціальних поведінкових навичок, а дати можливість «прожити» 

у грі хвилюючі ситуації при повній підтримці і співпереживанні дорослого. 

Зазначається також, що «…професійні стандарти, необхідні для 

використання ігротерапії відповідають професійним стандартам, які існують 

у роботі з дорослими» [2]. Спеціалісти-ігротерапевти повинні володіти 

необхідними знаннями і уміннями, що дозволяють досягти ефективності в 

роботі і служити інтересам дітей. Сучасні дослідження вказують на 

вдосконалення методів ігротерапії, підвищення вимог до їх використання, 

диференціацію технік з урахуванням різних умов роботи та категорій дітей. 

О. Васильченко (2013) визначено сучасні методи ігрової терапії у 

соціальній роботі з дітьми шкільного віку. Автором [3] визначено 

особливості використання ігрової терапії з дітьми шкільного віку різних 

категорій: з проблемами дезадаптивної і асоціальної поведінки, з особливими 

потребами (на прикладі ДЦП). 

О. Казачінер (2016) на основі аналізу наукової та методичної літератури 

було досліджено особливості використання різних видів ігротерапії під час 

навчання учнів іноземної мови. Так, пісочну терапію доцільно 

використовувати з метою створення та опису життєвих ситуацій, організації 

індивідуальної, колективної, парної та групової роботи, введення нового 

лексичного та граматичного матеріалу. Пальчикова терапія застосовується 

для проведення фізкультхвилинок, пальчикової гімнастики, презентації, 

відпрацювання та закріплення вимови іншомовних звуків, навчання письма, 

вивчення тем «Родина», «Тварини», організації лялькового театру тощо. 

Ґудзикову терапію зазвичай упроваджують з метою презентації, 

відпрацювання, закріплення лексики, яка позначає розміри, кольори та інші 

якості предметів, під час організації роботи над темами «Числа», «Множина 

іменників», «Родина». Результатом застосування різних видів терапії мають 

бути позитивні зміни в емоційно-вольовій сфері дітей, краще засвоєння 

отриманих знань і навичок, розвиток соціальних і комунікативних навичок, 

підвищення мотивації, пізнавального інтересу, самооцінки, розвиток навичок 

прийняття рішень [4]. 
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Мета нашої роботи полягає у висвітлені практичного досвіду з розвитку 

пізнавальних процесів дітей з ООП через використання інтеграційної моделі 

ігрової діяльності з LEGO 

Виклад основного матеріалу дослідження. Результати спеціального 

навчання дітей з особливими освітніми потребами свідчать, що застосування 

конструкторів LEGO значно розширює можливості пізнавальної діяльності 

дитини і розкриває особливості його особистісної сфери, сприяє розвитку 

комунікативної активності. Розробив конструктор LEGO, що працює вже 15 

років, педіатр і доктор нейропсихології Даніель Б. Легофф. 

Практика переконливо доводить, що гра LEGO має переваги перед 

іншими інноваційними конструктивно-ігровими прийомами, 

використовуваними в корекційно виховному процесі. Лего-гра надає 

терапевтичний вплив як на психічний, так і на соматичний стан дитини, є 

прекрасним діагностувальним засобом, який дозволяє повніше розкрити 

особистісні особливості дитини. Крім того, лего-терапія може стати 

ефективним засобом профілактики психічних розладів. 

В даний час LEGO терапія вважається успішною, поряд з традиційними 

психологічними і педагогічними терапіями для дітей і підлітків, які 

страждають гіперактивністю, синдромом дефіциту уваги, аутизмом, ЗПР. 

Кілька освітніх і медичних досліджень у Великобританії і США показали, що 

прості і полегшені конструктори, використовувані в групах дітей 

допомагають розвинути такі навички, як: вербальна і невербальна 

комунікація, спільна увага, спільне рішення проблем, розподіл ролей і 

відповідальності. 

Різниця між звичайною грою і терапевтичної полягає в тому, що 

терапевтична гра направляється в сторону удосконалення саме тих якостей 

дитини, з якими є труднощі. Наприклад, непосидюча дитина повинна 

спробувати себе в якості спокійного керівника, а схильні до аутизму діти 

можуть спробувати себе інженером, де потрібно багато спілкування. 

Терапевтична гра надає безпечну дистанцію між проблемою і її рішенням. 

Дитина побічно вирішує свої проблеми сам, не насильно, а природно і м'яко. 

Конструктор LEGO вже давно перестав бути просто іграшкою, його 

можливості активно використовуються в різних сферах нашої діяльності: на 

бізнес тренінгах у великих корпораціях, для розваги туристів в парках 

атракціонів, в кінематографі. 

Проте, на наш погляд, корисним буде висвітлення практичного досвіду 

застосування однієї з технологій в дошкільній освіті. Це інтеграційна модель 

забезпечення всебічного (комунікативно-мовленнєвого, креативного, 

фізичного і, зокрема, пізнавального) розвитку особистості дитини з ООП 

через впровадження підходу «навчання через гру» з використанням 

конструктора  LEGO  у  інклюзивних  групах  дошкільних   закладів   освіти  

Київщини. 

Проект «Сприяння освіті» започатковано в 2010 році, після підписання 

Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки 
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України та фондом the LEGO Foundation (королівство Данія) [5]. Україна 

стала п’ятою державою у світі, що приєдналися до Програми. 

Метою проекту є сприяння розвитку якості освіти через всебічний 

розвиток дитини, зокрема «…компетентностей, необхідних для навчання 

упродовж життя та становлення педагога-фасилітатора, який прагне відійти 

від педагогіки копіювання, шаблонування, практики однієї правильної 

відповіді та нав’язування свого бачення дитині» [6]. В основу взаємодії 

дорослого і дитини покладено підхід «навчання через гру». 

У рамках проекту Фонд забезпечує навчальні заклади ігровими 

наборами LEGO, проводить навчання педагогів та надає методичний 

супровід закладам.  

У 2015 році було випущено програму розвитку дитини від 2 до 6 років 

та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO», що була схвалена 

для використання в дошкільних навчальних закладах (лист Державної 

наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти 

і науки України). Програма є поєднанням українського досвіду в проекті та 

передових світових досліджень і практик у галузі дошкілля. 

Дана програма є парціальною, тобто її можна використовувати в 

поєднанні з чинними комплексними освітніми програмами, за якими 

працюють педагоги дошкільних навчальних закладів. 

Колектив ЗДО №5 «Капітошка» у проекті з листопада 2017 року і у своїй 

практичній діяльності поєднує заняття з LEGO та освітню програму 

«Дитина», яка прийнята для використання в закладі. 

Відповідно до освітньої програми розвитку «Дитина» основними 

завданнями у роботі з дітьми з ООП є: 

- формування компетентностей дитини з особливостями психофізичного 

розвитку відповідно до оптимальних для цього віку основних показників; 

- забезпечення збагачення (ампліфікація) розвитку дитини з особливими 

освітніми потребами шляхом використання різних видів дитячої діяльності 

(ліплення, аплікація, малювання, конструювання, ручна праця, праця в 

побуті, а також дидактичні, рухливі, сюжетно-рольові ігри), розвитку 

елементарної навчальної діяльності, пізнавальної активності; 

- забезпечення пізнавального розвитку дитини з особливими освітніми 

потребами, який значною мірою залежить від процесів, пов’язаних з 

переробкою та засвоєнням інформації (концентрація уваги, сприймання і 

запам’ятовування); 

- формування мовленнєвої і комунікативної компетентності дитини з 

особливими освітніми потребами; 

- формування готовності дитини з особливими освітніми потребами до 

навчальної діяльності [7]. 

Реалізація цих завдань здійснюється використанням потенціалу гри з 

LEGO у роботі вихователів, практичного психолога, вчителя-логопеда, 

дефектолога, музичного керівника, інструктора з фізичного виховання. 

Основними моделями організації гри з дітьми є: 

https://www.legofoundation.com/en/
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- інтеграційна (від лат. Integration – відновлення, поповнення) – 

базується на взаємопроникненні, об’єднанні окремих елементів у єдине ціле; 

- ситуативна – коли конкретні ситуації освітнього процесу та побуту 

перетворюються на освітні можливості; 

- проектна – запланована діяльність, що передбачає досягнення 

поставлених завдань протягом певного періоду часу. 

Кожна модель може містити в собі різні варіанти ігор: розвивальну, 

творчу, вільну та рухливу. 

У роботі з дітьми з ООП переважно використовується інтеграційний 

підхід. 

Слід зазначити, що, окрім використання певних методик роботи з LEGO, 

зокрема «шести цеглинок» («шість цеглинок» – практичний інструмент 

технології навчання, в ході якого, виконуючи веселі завдання і граючись 

набором з шести різнокольорових цеглинок LEGO® DUPLO®, діти тренують 

пам’ять, розвивають моторику і вчаться мислити творчо), конструктор також 

знаходиться у групах у вільному доступі, створюючи дітям можливості для 

реалізації всіх видів ігрової діяльності.  

Необхідно зауважити, що заняття з дітьми проводяться відповідно до 

тематичного планування. Так, до прикладу, у старшій інклюзивній групі 

кожного тижня є заняття з конструювання, під час яких використовується 

LEGO, відповідно до тематики (для свійських тварин ми будуємо ферми, для 

зимуючих птахів – годівнички, будки для песиків та навіть цілі міста в ході 

вивчення правил безпеки, тощо). Така діяльність значною мірою розширює 

світогляд дітей та збагачує їхні знання про навколишнє середовище. 

Відповідно до методичних рекомендацій існують основні практичні 

підходи до організації гри з LEGO: 

- грати й навчатись можна будь-де; 

- у приміщенні слід облаштувати місце, де діти зможуть виставляти свої 

вироби, щоб мати можливість їх удосконалювати;  

- динаміка гри: за столами, на килимку, статично, в русі; 

- тривалість гри не є чітко фіксованою, залежить від вікових 

особливостей, форм взаємодії з дорослим, виду гри, когнітивного 

навантаження, тощо [6]. 

Роль дорослого в ігровому освітньому просторі дитини, дорослий – 

активний рівноправний учасник і, одночасно, уважний спостерігач: 

- віднайти баланс між ініціативою дорослого та ініціативою дитини; 

- забезпечити дотримання правила легкого старту (складність 

пропонованого дітям завдання повинна відповідати рівню впевненості 

кожного з них у своїх силах, необхідної для створення ситуації успіху); 

- перебувати завжди поруч з дітьми: на килимку чи за столом, уважно 

стежити за самостійною роботою дітей та їх взаємодією між собою; 

- проявляти гнучкість: без нав’язування ідей необхідно допомогти 

кожній дитині втілити власний задум; 

- не акцентувати увагу на кінцевому результаті, стимулювати 

(заохочувати та підтримувати) процес його досягнення. 
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Одне з найважливіших завдань Програми полягає в закладенні основи 

для вміння дитини вчитися впродовж життя. Тому природньою є ситуація, 

коли у дитини щось не виходить.  

В такому випадку необхідно допомогти дитині зрозуміти, що невдача не 

є причиною кидати розпочате, це лише можливість спробувати знову і знову. 

Тому не слід робити за дитину те, що вона може зробити чи вирішити сама 

(з’єднати елементи, перемістити чи додати деталі конструктора з метою 

зробити модель міцнішою, тощо). Доцільніше буде допомогти дитині 

запитанням, підказкою, прикладом вирішення подібної проблеми з власного 

досвіду. 

Дитині необхідно надавати більше свободи і самостійності у процесі 

пошуку шляхів вирішення задач, гідного реагування на виклики. У такий 

спосіб дитина опановує технології розв’язання будь-яких життєвих ситуацій і 

це стане міцною цеглиною у фундаменті становлення її особистості, який 

закладається ще змалечку. 

Важливо також віддавати перевагу відкритим запитанням. Відсутність 

відкритих запитань і ситуацій повсякденної взаємодії гальмує розвиток 

багатьох розумових процесів, зокрема мовлення. Закриті запитання, котрі 

потребують лише стверджувальної чи заперечної відповіді, не створюють 

умов для розкриття індивідуальності дитини.  

У практичній роботі ЗДО, зокрема в інклюзивних групах, до яких 

входять діти з комплексними порушеннями, доцільно використовати 

авторську розробку гри «LEGO-силует». 

Мета: розвиток уваги, мислення, уяви, орієнтації у просторі, моторики, 

координації рухів. 

Обладнання: лего-цеглинки; картки з зображеннями (зразки наведені рис. 1) 
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         а) силуети зображень           б) кольорові зображення 

Піраміда Ракета 

Східці Місяць 

Крокодил Каченята 

Літаюча тарілка Хвилі 

Вежа Миска 

 

Рис. 1. Зразки зображень  розвивальної гри “LEGO-силует” 

 

Кожне зображення друкується на окремому аркуші в чорно-білому або 

кольоровому варіанті, в натуральний розмір цеглинок LEGO. Можливі також 

інші варіанти поєднання цеглинок. 

Час: 15-20 хвилин. 

Форма роботи: індивідуальна та групова. 
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Хід гри: педагог чи практичний психолог пропонує дітям розглянути 

зображений на картці лего-силует (кольорове або чорно-біле зображення, 

залежно від індивідуально-психологічних особливостей дитини). Далі 

пропонує відтворити зображення зі своїх цеглинок. Якщо у дітей виникають 

труднощі, можна запропонувати виконати завдання способом накладання 

цеглинок на силует. І, навпаки, якщо діти гарно справляються, можна 

запропонувати їм запам’ятати силует (психолог ховає зображення) і 

відтворити.  

Після цього відбувається обговорення з дітьми побудованої фігури: на 

що вона схожа, що або кого нагадує; психолог стимулює дітей до того, щоб 

відповіді не повторювалися, було названо максимальну кількість варіантів.  

Варіант ускладнення: кожна дитина отримує свою картку з лего-

силуетом, думає, що це може бути, відтворює силует з цеглинок, дану 

конструкцію психолог пропонує уявити героєм історії, казки, розповіді, 

заохочує дітей до спільної групової діяльності, супроводжує дітей, 

налаштовуючи на позитивний лад, радість від творчого процесу. 

Назви карток умовні, для зручності їх диференціювання. Дітям 

роздаються не підписані картки. 

Перед початком роботи можна провести рухливу гру для активізації 

відчуттів, розвитку уваги, зосередженості, просторового орієнтування. 

Дітям пропонується скласти літачок з використанням LEGO (6 

цеглинок) – кожного разу вони виходять різними у кожної дитини і на цьому 

зосереджується увага. 

Літачки «летять» за інструкцією дорослого: високо, низько, швидко, 

повільно, тощо. 

Після засвоєння попередніх завдань гра ускладнюється: літачки 

«приземляються», почергово за інструкціями психолога дитині – дитини 

психологу, на різні поверхні/об’єкти, літають правою рукою по 

великому/малому колу, лівою – по великому/малому трикутнику, двома – по 

квадрату, тощо). 

Дітям зі складними комплексними порушеннями допомагає асистент 

вихователя. 

Досвід свідчить, що за два роки використання гри у практичній 

діяльності спостерігається позитивна динаміка. Діти з ООП спостерігають за 

виконанням завдання нормо-типовими дітьми, намагаються їх наслідувати. 
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Рис. 1. Вихованці ДНЗ №5 “Капітошка” в процесі гри “LEGO-силует” 

 

Висновки. Використання потенціалу гри з LEGO для розвитку 

пізнавальних процесів дітей з ООП є надзвичайно корисним і дієвим. 

Розвиваються не тільки когнітивні функції, але й, завдяки інтеграційній 

моделі, сенсорно-моторні здібності, особистісна, вольова регуляція, 

просторова орієнтація, засвоюється соціальний досвід, вміння розуміти і 

діяти за інструкцією, а також стимулюється розвиток творчих здібностей та 

уяви, заохочується вміння конструктивно та ефективно взаємодіяти з 

дорослими та однолітками, розуміти характер необхідної допомоги.  

Окрім великих перемог, яких можуть досягти учасники на фініші, гра 

передбачає низку маленьких: вдало помічена дорослим ініціатива дитини, 

вміло поставлене відкрите запитання, опанування малюком уміння 

допомогти товаришу у виконанні певного завдання. Розмаїття таких 

досягнень забезпечить шлях до перемоги. 
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