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Шановні колеги! 

Від себе особисто та від імені наукового партнера 

міжнародного журналу «Věda a perspektivy» − 

громадської організації «Всеукраїнська асамблея 

докторів наук з державного управління» вітаю із 

виходом № 2(2) видання. 

Ваш журнал надає читачам чудові можливості для 

отримання актуальної інформації про розвиток 

вітчизняної економічної науки, зміни в публічно-

управлінській практиці. Упевнений, що вихід у світ 

чергового номера видання стане відправною точкою для 

подальшого зростання його інтелектуального потенціалу. 

Публікації, присвячені проблемам соціально-політичного розвитку та 

дослідженням у галузі державного управління представляють значний інтерес 

для країни, причому дана інформація може бути досить широко використана в 

діяльності вітчизняних органів влади. Особливу значущість мають і матеріали, 

пов'язані з питаннями регіонального розвитку та проблематикою подолання 

наслідків кризових явищ у світовій економіці. 

Ваш журнал у непростий для нашої науки час веде плідну наукову роботу, 

затребувану широким колом авторів та читачів, як в Україні, так і за її межами! 

Міцного здоров’я, успіхів, творчого довголіття. 

З повагою, 

Проректор з наукової роботи  

Національного авіаційного університету, 

доктор наук з державного управління,  

професор, Заслужений юрист України    Є.О. Романенко 
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Шановні колеги! 

Сердечно вітаю весь редакційний колектив міжнародного 

журналу «Věda a perspektivy» із виходом його чергового 

номера. Факт успішної публікації чергового номеру 

новоствореного видання, авторами матеріалів якого виступили 

авторитетні науковці із різних галузей наук говорить сам за 

себе. Багатогранність і актуальність висвітлених на сторінках 

видання питань роблять журнал не тільки цікавим для наукової спільноти, а й 

дозволяє отримати практичні відповіді керівникам бізнес-структур, 

співробітникам органів державного управління, представникам громадськості 

на міжнародному рівні. 

Бажаю журналу зберігати протягом довгих років свого існування високий 

рівень науковості, якість і високу відповідальність, яка йому притаманна. 

З повагою, 

Директор Видавничої групи 

«Наукові перспективи», кандидат 

наук з державного управління, 

доцент  Жукова І.В. 
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Professor of the Department of Sociology,  
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e-mail: ukalnish@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-9185-1094

LOGIC AND METHODOLOGY OF PROBLEM ANALYSIS 

IN PUBLIC ADMINISTRATION 

Abstract. In the article conceptual bases of logic and methodology of political-

analytical research are formulated. On their basis the universal technology of the 

political analysis in the government which allows providing quickly and qualitatively 

enough analytical support of processes of development and realization of political 

and public-administrative decisions is stated. Unification of the processes of 

scientific and information-analytical support of public administration processes 

requires the development and application in the work of all state analytical structures 

of a single logic and methodology of political-analytical research. Unification of 

research methodology does not mean the use of a single technology by all 

researchers or research and analytical groups. On the contrary, analytical data, in our 

opinion, should be verified, including through the use of various analytical 

technologies. However, the feasibility of developing and implementing a universal 

analytical technology that will speed up and simplify analytical research is also 

relevant. 

Keywords: public administration, state policy, political analytics, analytical 

technologies. 

Introduction. Analytics is an extensive and complex system of knowledge, 

which includes logic as a science of patterns and operations of correct thinking, 

methodology as a system of principles and techniques of cognitive activity, 

heuristics – a discipline aimed at studying the process of discovering new in science, 

technology and other areas of society life, as well as computer science – the science 

of information, ways to obtain, accumulate, process and transmit. 

Each of these components is subject to solving problems that are caused by 

certain problems that arise in human activities, and have their own structure. Thus, 

heuristics includes the psychology of creativity, which explains the psychological 

processes in the activities of the individual; sociology of creativity, which explains 

collective creativity, its dependence on social conditions and creative technology, 

which integrates the techniques of creative  activity. In  general,  heuristics  provides  

https://doi.org/
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the use of creative mechanisms in solving research problems. 

The methodology consists of general scientific, specialized scientific and 

system methodology. Its purpose is to apply scientific methods to solve research 

problems. It provides a systematic and consistent mental activity. As for computer 

science, without the application of its principles, the processing of large arrays of 

information is not possible. Informatics includes hardware and software, as well as 

the principles of collecting, processing and transmitting information. 

Note that the concept of "analytical technology" has not yet become entrenched 

in science. Thus, the authors of the dictionary "Social Technologies" distinguish 

within the sociological research own analytical research, which differs in complexity 

and depth of knowledge of the phenomena under study, give a description of 

individual analytical technologies, based on general scientific principles rather than 

the specifics of analytical activities. 

Understanding the content of analytical activities goes in several directions. The 

first direction is the methodology and logic of scientific research, where analytical 

activity is identified with the logic of scientific knowledge. The second direction is 

management consulting, in which analytical activities are considered as the most 

important means of preparing a diagnosis of a problem situation. The third area is the 

work of policy analysis, where analytical procedures are a means of obtaining 

information on policy making. The fourth area – numerous studies on certain types 

of analysis. The greatest interest, in our opinion, are works on system and situational 

analysis. 

The topic of introducing analytical technologies into modern public 

administration systems is not completely new for world science. Well-known in this 

direction are the developments of leading scientists: W. Dunn [1], S. Hansen [2], L. 

Pal [3], W. Thissen & W. Walker [4], E. Vedung [5], C. Weiss [6] and other.  

However, a common shortcoming of existing approaches to understanding 

analytical activity in public administration is the lack of systematic and complete 

ideas about the specifics of its various forms. In addition, there is a clear lack of 

technologies, there is a lack of specific characteristics of methods and procedures 

used in analytical practice. 

Results and Discussion. The purpose of the study, the results of which are 

presented in this paper, is to formulate the conceptual foundations of the logic and 

methodology of political analysis and on their basis to develop and offer the 

scientific and analytical community to test universal technology of political analysis 

in public administration. it is enough to provide high-quality analytical support of the 

processes of development and implementation of political and public administration 

decisions. As the results of a study of the history of political analysis have shown, 

the technology of analytical activity has been known since ancient times. On 

European soil, their founder is considered to be Socrates, who proposed his method 

of reasoning. However immersion in older philosophical systems allows them to 

detect attempts to algorithm analysis. Throughout history, the scope of these 

technologies has been narrow. They were purely individual in nature and sometimes 

disappeared with their creators. Only in the twentieth century. the application of 
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analytical activities led to a rapid process of its technologization. Schematically, the 

universal analysis technology can be represented as follows (Figure 1). 

Figure 1. Universal analysis technology 

In our opinion, analytical activity begins with the definition of the object, 

subject and problem, the formation of which is characteristic of any research activity, 

including political analytics.  

The next step is aimed at forming an ideal model of the object and subject, 

which provides a regulatory framework for further research. Once this regulatory 

framework is in place, various hypotheses can be put forward to understand the 

problem. The next step is to determine the type of analysis. 

This procedure determines the subsequent choice of specific methods of 

analytical activities, that is involves recourse to their appropriate classification. 

This is followed by the application of methods to the subject of research in 

terms of testing hypotheses. The analytical activity ends with the formulation of 

analytical conclusions and their presentation in the form of advice. 

As a methodological basis for modern political analysis, in our opinion, the 

systemic paradigm is best manifested. It allows you to build a logical sequence of 

processes of analytical research, which should be followed in practice (Figure 2). 

 

 

Figure 2. The logical sequence of the deployment of political-analytical research 

It is important to emphasize that the main issue of political analysis in general, 

including political analysis in public administration, is the issue of "power". That is, 

the only problem for political analysis in public administration is the obstacles or 

research request 
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new challenges that arise in maintaining and increasing public power. Thus, the 

starting point of political analysis is singled out – it is always a problem of state 

power. 

In order for political analysis not to turn into endless considerations, it is 

advisable to set limits to the problem. The first of these limitations is space and time. 

The problem for political analysis exists only today: "here and now". In the past – it 

becomes a cause, in the future – a consequence. Anticipation of problems is the 

subject of another component of political analysis – political forecasting. Another 

limitation for political analysis in public administration is the competence of public 

authorities. 

Note that there is no such restriction for political analysis in the political 

system. The limits of state influence in a democratic society are usually clearly 

defined, politics on the contrary – seeks to penetrate into all spheres of social 

relations, where it can manifest itself in the most unexpected way. 

In addition, one of the most important criteria for political analysis in public 

administration is the social paradigm. Because, as a rule, the greatest risk for public 

authorities is the temptation to cross the social paradigm. 

Then the algorithm for assessing the problem becomes clearer: the mission of 

the state and the values of the social paradigm will affect the vision of the problem 

and the description of the goal → mission and values will determine methods and 

strategy → strategy will set requirements for the structure → structure will turn to 

resources (competences) of the state → assessment of relevance will close the cycle 

and give an opinion on the problem. 

Defining the problem is the most difficult and important step in the 

implementation of the analytical project. Although the criteria and limitations of the 

problem for political analysis are clearly defined, it is not always easy to identify the 

problem. The vision of the problem is subjective, because the problem exists for the 

government in general, and it has to be determined by a specific person. Therefore, a 

situation that may seem like a problem to an individual manager will not always be 

the case in the eyes of his colleagues. Much depends on the view of the situation, as 

well as on subjective expectations. Therefore, it is very useful to organize the process 

of reconciling expectations. Given that the problem for political analysis is always 

relevant, that exists today and now, the most effective method of its definition, in our 

opinion, is "brainstorming". 

Quality and approval (if possible – consensual) – the main factors in evaluating 

the formulated project. If those who hypothetically can become an active agent in 

overcoming the problem have not been consulted, in the process of solving the 

problem it may turn out that there is no political will to do so. Note that in some 

cases, it is the lack of political will of the ruling entity that can cause or deepen the 

problem. It should be emphasized once again that the political problem is related to 

the process of acquisition and retention of state power by its subjects. The problem 

for political analysis in public administration is related to obstacles in the functioning 

(preservation and increase) of state power. 

One of the best ways we've tried to make sure an analyst is really working on a  
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problem, not symptoms or consequences, is a methodical a tool that can be called 

"talking to a problem". Having formulated the problem, it is necessary to ask it a few 

questions that will help to distinguish a purely problem from the number of 

accompanying events: 

Does this problem hinder (or contribute to) the functioning of state power? 

Is this problem within the competence of the government? 

Does this problem have a different cause than itself? 

Does this cause still exist (is it the source of the problem)? 

The analyst should thus establish as complete a list of events as possible, which 

in his opinion may be the causes (if they have already occurred) and sources (if they 

are still occurring) of the problem, by answering the following questions: 

What events can confirm the existence of the formulated problem? 

Aren't they the cause or effect of the problem? 

Are the events that take place around the problem in themselves problems for 

the government (perhaps they only exacerbate or reduce the severity of the problem 

– the circumstances)? 

What happens if the problem is not resolved? 

As a result of clarifying the problem by "interviewing" the researcher, it may 

seem that he has already made a political analysis. It does not. By analogy with 

medicine, he only prepared a "drug" for analysis. Graphically, this "drug" will look 

like a "problem field" (Figure 3). It should be noted that cognition tends to 

universality, analysis – to depth. If the researcher undertakes to analyze the entire 

"field" around a particular problem, even with modern cybernetic devices, he quickly 

becomes entangled in a network of connections and determinants. 
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Figure 3. "Problem field" of political analysis 

 

Therefore, when starting the analysis, it is advisable to set additional restrictions 

related to the specifics of the subject of the problem. The source of the problem, its 

causes, circumstances and consequences should not be beyond the competence of the 

subject. After all, he still will not be able to influence them. 

It is necessary to establish the direction of research. The direction of research is 

a vector of ascent from one of the causes of the problem to one of its consequences 

which has already come. There may be several such vectors. Each of them 
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determines the direction of research. If a group of analysts is working on the 

problem, these vectors can be worked out in parallel. After the application of 

additional restrictions, the "problem field" narrows and becomes the direction of 

research (Figure 4). 

 

 
 

Figure 4. Determining the direction of the study 

 

Note that from the consequences should be chosen one that expresses 

qualitative changes in the state of state power. The last stage before the analysis is to 

determine the content of the study. The diagram "outlines" several three-member 

blocks of the study, which will determine its content: 

 

cause → source → problem source → problem → consequence 

reason → circumstance → source circumstance → problem → consequence 

 

After identifying, formulating and posing the problem, you can begin the 

analysis. 

It should be noted that political analysis is not only designed to identify the 

problem, its source, causes and consequences; outline the circumstances under which 

the problem exists and develops (problem field); describe the general political 

situation (problem background), but also predict its further development and, most 

importantly, suggest ways to solve the problem. The formulation of hypotheses is of 

stage importance for the continuation of the analysis. Hypothesis – a plausible 

assumption about the properties, patterns, relations of variables, the results of 

actions. 

In determining the directions of the study, blocks were formed, which can be 

presented in the form of hypotheses. If we turn to the classical paradigm of scientific 
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knowledge, each of the hypotheses can be presented (usually simplified) in the form 

of a mathematical formula (Table 1). 

 

Table 1.  

Hypotheses of political analysis 

 

 

Hypothesis 1.  

The combination of causes and 

circumstances created the source 

of the problem. 

 

∑η (Aγ + Bρ +……. Cπ) 

= D 

 

Hypothesis 2.  

The action of the source led (leads) 

to a problem. 
 

∫D = P 

 

Hypothesis 3.  

The development of the problem 

under certain circumstances has 

led (will lead) to consequences. 

 

∫´αP → ∑ (a + b +……. c) 

 

Hypothesis 4.  

In the current situation, certain 

actions of the subject will solve the 

problem. 

 

(∫D + ∫´αP) + ∫ªεS → 0 

 

 

General 

hypothesis for 

the direction 

of research 

The problem, the existence of 

which is supported by the current 

source, under certain 

circumstances (several 

circumstances or without 

circumstances) in the conditions of 

the consequence (consequences) 

caused by the problem, will be 

solved by a certain method under 

certain circumstances (several 

circumstances or without 

circumstances). 

 

 

D + P + (N…) + S = 0 

 

Where: ∑ is the sum or result function; η - circumstance of causes; ∫; ∫´; ∫ª - 

functions (actions); AND; IN; C - reasons; D - source; P - the problem; γ; ρ; π - 

weight coefficients of causes (0 <ρ≤1); α - circumstance of the problem; S - way 

to solve the problem; ε is the circumstance of the method; N is a consequence of 

the problem. 

 

 

From the general hypothesis of the research it follows that the problem of state 

power can be solved if the actions of the subject of power (public policy, 

management decision) will be adequate to the source of the problem and the problem 

itself, if there are no circumstances that strengthen or weaken the problem (if such 

circumstances exist – the actions of the subject must also be adequate to the 

circumstances). Eliminating the source of the problem does not guarantee the 

elimination of the problem itself. If the source of the problem is beyond the 
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competence of the state authorities – it cannot be eliminated – it is only possible to 

compensate for its action. If the analysis does not prove that the elimination of the 

consequence (consequences) of the problem is a condition for solving the problem, it 

should be considered as a separate problem in another study. 

Thus, the main result of political analysis is advice – the way in which a public 

entity can solve a problem. 

It may seem that political analysis has interfered with another scientific method 

– the analysis of public policy. This is partly true. When it comes to political analysis 

in public administration, its essential component is the analysis of public policy in 

the part that relates to a particular problem. But the subject remains excellent. In this 

case, it is a political analysis of public policy. Political analysis of public policy 

should answer a few additional questions: 

Is it necessary to solve the problem at all (the existing problem today may 

appear as a latent possibility in the future)? 

Is there a political will of the ruling entity to solve the problem (the vision of 

the problem is always subjective)? 

To what extent will the subject's problem solving activity be justified in terms 

of social paradigm and resource costs (problem assessment)? 

Having formed hypotheses, we can proceed to the choice of types of analysis. 

At the same time, one of the most pressing needs of today is to address the 

issues that arise in the introduction of analytical technologies in public 

administration. In turn, the introduction of analytical technologies in the public 

administration of Ukraine will help solve the following problems: First: civil 

servants and officials of local governments, who have to engage in information and 

analytical activities, need knowledge of analytical technology and skills of their 

application. They need well-designed information and methodological support for 

analytics, which they do not have now. After all, the existing ideas about what 

should be the information-methodical, technical and technological support of 

analytical work in public authorities and local governments in Ukraine today are very 

vague and vague. 

Secondly, in our opinion, the systematic development of state analysis should 

be considered as a sign of reaching the maturity of Ukrainian statehood. On the 

agenda is the task of introducing a clear specialization in the work of civil servants, 

determining the content and algorithms of information and analytical units in public 

authorities. 

Third: Ukraine entered the era of radical reforms in the late twentieth century, 

when humanity has accumulated a significant number of variations of models of 

democratic development. Ukraine faces an important task: how to build an effective 

system of social and state system that could integrate the specifics of Ukrainian 

society with the experience and achievements of other countries. The problem is to 

work out the best version of the Ukrainian historical path, to make as few mistakes as 

possible in the historical positioning of Ukrainian society. It is fundamentally 

impossible to solve this problem without the use of socio–philosophical and 

political-historical analysis. 
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Conclusions. The above allows us to draw the following conclusions: 

1. Unification of the processes of scientific and information-analytical support

of public administration processes requires the development and application in the 

work of all state analytical structures of a single logic and methodology of political-

analytical research. 

2. Unification of research methodology does not mean the use of a single

technology by all researchers or research and analytical groups. On the contrary, 

analytical data, in our opinion, should be verified, including through the use of 

various analytical technologies. However, the feasibility of developing and 

implementing a universal analytical technology that will speed up and simplify 

analytical research is also relevant. One of such possible political-analytical 

technologies is offered in this work. 

3. This technology is based on the interpretation of a political problem that may

arise in the process of public administration as a problem of the existence of threats 

to the functioning of state power.  
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МОССАДУ 

Анотація. Статтю присвячено дослідженню діяльності ізраїльської 

спецслужби Моссад, його функцій та ефективності діяльності. Специфіка 

здійснення політики в галузі національної безпеки Ізраїлю продиктована як 

значним впливом на розвиток геополітичної ситуації в регіоні, так і 

унікальними особливостями історичного розвитку, політичних інститутів та 

концептуальних положень, пов’язаних із забезпеченням безпеки країни. 

Ізраїльська зовнішня розвідка Моссад вважається однією з найефективніших 

розвідувальних служб світу. Доведено, що Моссад відповідає за збір 

розвідувальної інформації; проведення таємних спеціальних операцій 

закордоном; виявляє небезпеки, що загрожують країні, її громадянам та 

ізраїльським громадам в діаспорі, прагне їх попередити та діє з метою 

укріплення безпеки та військової потужності Ізраїлю. Історія Моссаду, його 

таємні операції та акції покриті завісою секретності. Визначено, що Моссад 

успішно та ефективно виконує свої завдання з приводу протистояння загрозам 

національній безпеці. В структурі Моссаду прослідковується акцент на 

функціональній спеціалізації – кожна значна галузь представлена відповідним 

підрозділом. До складу структури Моссаду входять декілька основних 

управлінь, що займаються збором та забезпеченням розвідувальною 

інформацією вищі органи державної влади, приймають участь у 

зовнішньополітичних акціях «розвідувального впливу», координують захист 

євреїв у країнах розселення, проводять стратегію «таємної дипломатії». 

Значення Моссаду визначається тим, що він не тільки є постачальником 

інформації про події, що відбуваються закордоном в економічній, військовій та 

політичній галузях, але й складає аналітичні огляди, у яких надається 

інтерпретація вже оброблених даних. Іншими словами, Моссад формує 

інформаційну базу, що слугує для розробки виконавчою владою стратегічних 

рішень коротко-, середньо- та довгострокового зовнішньополітичного 

планування. 

Ключові слова: Моссад, спеціальна розвідка, національна безпека, 

загрози, тероризм. 
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MAIN FUNCTIONS AND EFFICIENCY OF THE MOSSAD 

Abstract. The article is devoted to the study of the activities of the Israeli secret 

service Mossad, its functions and effectiveness. The specifics of Israel's national 

security policy are dictated by both the significant impact on the geopolitical 

situation in the region and the unique features of historical development, political 

institutions and conceptual provisions related to the country's security. Israel's 

Mossad foreign intelligence service is considered one of the most effective 

intelligence services in the world. Mossad has been shown to be responsible for 

gathering intelligence; conducting secret special operations abroad; identifies threats 

to the country, its citizens and Israeli communities in the diaspora, seeks to prevent 

them and acts to strengthen Israel's security and military capabilities. The history of 

the Mossad, its secret operations and actions are shrouded in secrecy. It is 

determined that the Mossad successfully and effectively performs its tasks of 

confronting threats to national security. In the structure of the Mossad there is an 

emphasis on functional specialization - each significant branch is represented by the 

corresponding division. The Mossad structure includes several major departments 

that collect and provide intelligence to the highest authorities, participate in foreign 

policy campaigns of "intelligence influence," coordinate the protection of Jews in 

resettlement countries, and pursue a strategy of "secret diplomacy." The importance 

of the Mossad is determined by the fact that it is not only a provider of information 

about events occurring abroad in the economic, military and political spheres, but 

also compiles analytical reviews, which provide an interpretation of the already 

processed data. In other words, the Mossad forms an information base that serves to 

develop the executive branch of strategic decisions for short-, medium- and long-

term foreign policy planning. 

Keywords: Mossad, special intelligence, national security, threats, terrorism. 

Постановка проблеми. Протягом усього періоду існування ізраїльської 

держави роль спецслужб у вирішенні внутрішньо- та зовнішньополітичних 

завдань була досить вагомою. За Ізраїлем закріплено імідж країни, для якої 

першочергове значення мають питання оборони та національної безпеки. 

Відчуття перманентної загрози і як наслідок – прагнення до збереження 

можливості для маневру, обумовлюють ставку на ситуаційне реагування та 
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прийняття швидких рішень, що відповідають конкретним обставинам, а не 

довгостроковій стратегії [1]. 

Національна безпека Ізраїлю, її принципи та стратегія ґрунтуються на 

доведеній до досконалості координації людських та технічних ресурсів країни. 

Ізраїль виник після Другої світової війни. В країні, яка оточена ворожнече 

налаштованими арабськими державами, сформувався тріумвірат органів 

безпеки, що покликані найбільш ефективно використовувати свої переваги 

перед ворогом. Навколо спецслужб Ізраїлю існує багато міфів, 

найпопулярнішим з яких є твердження про всесильність та невловимість 

ізраїльських розвідників. Як і військовий компонент ще не створеного Ізраїлю, 

спецслужби країни були інституційно оформлені ще до 1948 року. Лідерство 

серед даних установ належить спеціальній розвідці, зокрема Моссаду. 

Ізраїльський Моссад найбільш закрита розвідувальна спільнота світу. 

Його минулий та теперішний стан оповиті ореолом секретності, і те, з якою 

завзятістю та холоднокровністю агенти цієї спецслужби розправлялись з 

ворогами. При цьому про справжні масштаби діяльності Моссаду залишається 

лише здогадуватися. Більша частина операцій Моссаду, навіть проведені 

десятиріччя потому, залишаються секретними. На даний час відбувається 

загострення військово-політичної ситуації на Близькому Сході, й участь 

спеціальної розвідки в забезпеченні стабільності та безпеки Ізраїлю особливо 

актуальна та необхідна. 

З дня заснування спецслужби, 1 квітня 1951 року, багато змінилося та своє 

70-річчя ізраїльська розвідка зустрічає у доволі непростих обставинах. Адже в 

травні 2021 р. відбулось найбільше з 2014 р. загострення палестинсько-

ізраїльського конфлікту, різко погіршились турецько-ізраїльські відносини, 

напруженою залишається ситуація з Єгиптом. Все це потребує чіткої та 

швидкої реакції Ізраїлю на зміну ситуації з метою недопущення порушення 

національних інтересів. Адже саме Моссад несе відповідальність за 

розвідувальні операції закордоном, а також проводить акції щодо 

знешкодження терористів за межами Ізраїлю [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 

зовнішньополітичної діяльності Ізраїлю та діяльність ізраїльських спецслужб є 

предметом постійної уваги засобів масової інформації, але залишаються 

недостатньо висвітленими в академічній літературі. Серед наукових доробок з 

питань діяльності спецслужб Ізраїлю, ведення зовнішньої розвідки та 

забезпечення безпеки можна відзначити праці наступних науковців, зокрема, 

Д. Айзенберга, А. Базуліна, Д. Ваксмана, У. Дан, Ю. Костенко, А. Корнілова,   

Е. Ландау, С. Ласенські, Л. Млечина, М. Навона, І. Рижова, Б. Рейч, С. Софера, 

М. Хеллера, Я. Нестеренко, Н. Ходасевич та інших. Проте, на сучасному етапі 

деякі питання діяльності Моссаду, потребують подальшого дослідження та 

систематизації. 

Метою статті є виокремлення основних функцій та оцінка ефективності 

діяльності Моссаду як однієї з найвпливовіших служб ізраїльської спеціальної 

розвідки. 
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Виклад основного матеріалу. Історія Моссаду невід’ємна, значна 

частина історії національного становлення держави Ізраїль. До офіційного 

оголошення держави Ізраїль 14 травня 1948 року в рамках організації 

єврейської самооборони «Хагана» с 1942 року існувала єдина служба «Шерут 

едіот» або скорочено «Шай», яка виконувала розвідувальні та 

контррозвідувальні функції. «Шай» вербувала агентів в органах влади 

Британського мандату та інформаторів в арабському середовищі, протидіяла 

проникненню ворожих агентів в ряди «Хагани» та «Єврейського агентства», 

боролась з радикальними ізраїльськими організаціями «Лехи». 30 червня 1948 

року керівник «Шай» Іссер Беері з ініціативи прем’єр-міністру Давида Бен-

Гуріона зібрав нараду керівників відділів, на якій оголосив про реорганізацію 

цієї служби за британським зразком  

13 грудня 1949 року прем’єр-міністр Ізраїлю Давід Бен-Гуріон підписав 

секретний лист, у якому мова йшла про об’єднання усіх розвідувальних служб. 

Так було покладено початок створенню однієї з найефективніших спецслужб 

світу – Моссад. Щоб прояснити діяльність ізраїльської розвідки, в липні 1950 

року була організована зустріч глав дипломатичних представництв Ізраїлю, на 

якій обговорювались відношення розвідки та дипломатів, які до того часу були 

достатньо напруженими. На даній зустрічі також були присутні глави 

розвідувальних організацій Ізраїлю. Офіційно це відомство було створено  

1 квітня 1951 року в результаті об’єднання «Центрального інституту 

координації» та «Центрального інституту розвідки та безпеки» [2]. 

До 1957 року у складі Моссаду не було оперативних підрозділів, тому 

операції виконувались із залученням оперативників з інших спецслужб. 

Проблеми ефективного функціонування зовнішньої розвідки Ізраїлю були 

обумовлені дублюванням функцій між військовою розвідкою та політичними 

установами, це й стало основною причиною створення Моссаду. Шилоах 

тимчасово розділив функції розвідки між політичними установами та відділом 

розвідки Міністерства Оборони Ізраїлю, який у свою чергу підпорядковувався 

політичному відділу. При цьому зовнішня розвідка продовжувала 

співпрацювати зі своїми агентами. 

Незвично високий порівняно із розміром Ізраїлю та його чисельністю 

населення, рівень національної безпеки є результатом вимушеної необхідності 

протистояти як військовим, так і перманентним терористичним 

екстремістським загрозам з боку арабських країн. Серед чинників високого 

професійного рівня та військової спроможності, в ізраїльських правоохоронних 

органів, різного виду спецслужб та армії, переважає ефективна військова 

інфраструктура одночасно з розвинутими технологічними можливостями та 

бойовим досвідом, яким не володіє жодна схожа з Ізраїлем країна. Разом з тим, 

мала площа території та нечисленний ресурс населення, з одночасним 

зосередженням громадян Ізраїлю в обмеженій кількості міських центрів, також 

відсутність чітких державних кордонів, у якійсь мірі роблять Ізраїль 

уразливим. 

З   різних   причин   роль   Моссаду   у    встановленні   миру   та  довіри на  
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Близькому Сході оцінюється неоднозначно. Разом з тим варто відзначити, що 

саме зовнішня розвідка надала політичному керівництву Ізраїлю ідею 

побудови «периферійних альянсів» в 1950-х роках, коли упор у зовнішній 

політиці Тель-Авіву був зроблений на покращення відносин з неарабськими 

країнами та народами Близького Сходу – Туреччиною, Іраном, Ефіопією, 

курдами. Історія внесла свої корективи в регіональні реалії, однак це не єдиний 

приклад «мирного» впливу Моссаду на прийняття зовнішньополітичних 

рішень. 

Руйнування арабської «блокади» через підписання Ізраїлем мирних угод з 

Єгиптом (1979 р.) та Іорданією (1994 р.) – теж результат активних зусиль 

зовнішньої розвідки Моссаду. Навіть на початках палестино-ізраїльські 

контакти, що не мали відношення до спецслужб в рамках так званого процесу 

Осло в підсумку все одно вийшли на рівень розвідки та тривали за її участі [3]. 

Моссад за своїм призначенням та функціями порівнюється з 

американським ЦРУ. Вважається однією з найбільш ефективних та 

професійних служб світу. Входить у п’ятірку найбільш ефективніших 

розвідувальних служб світу. Діяльність Моссада глибоко засекречена та 

інформація про дану спецслужбу й її роботу з’являється, як правило, або через 

багато років після подій, або в результаті невдач і провалів. До кінця 1990-х 

офіційно не розголошувалось навіть ім’я начальника служби [4, с. 43]. 

Отже, Моссад – це ізраїльська розвідувальна служба яка, окрім отримання 

секретної інформації займається фізичним усуненням ворогів ізраїльської 

держави. Це цивільна структура й тому у ній не використовуються військові 

звання. Разом з тим, більшість її співробітників пройшли службу в армії та 

мають військові звання [4, с.17]. 

Штат працівників налічує біля 1200 людей, включаючи технічний 

персонал. Організація також використовує велику кількість завербованих 

агентів по всьому світі, кількістю 35 тисяч людей. Співробітники Моссада 

можуть вийти на пенсію в 45 років (рік служби закордоном зараховується за 

півтора роки).Так, директор Моссад Меір Даган (2002–2011 рр.) має звання 

генерал-майору. Своєю кадровою політикою Моссад суттєво відрізняється від 

аналогічних спецслужб світу. Штаб-квартира Моссада знаходиться в Тель-

Авіві [5, с.11]. 

Моссад займається збором розвідувальної інформації закордоном, 

здійснює акції політичного характеру, організовує розвиток відносин зі 

спецслужбами інших країн, крім того, веде активну боротьбу з тероризмом, як 

на території держави Ізраїль, так і за його межами. Окрім того, до компетенції 

Моссад входить збір інформації про кожну арабську армію: про дислокацію, 

озброєння, моральний дух, керівництво, а також вся інформація про внутрішню 

обстановку в арабських країнах, про відношення між лідерами арабських країн, 

про дипломатичну активність усіх інших країн в арабському світі. А також 

стежить за комерційною діяльністю арабських держав, зокрема, в галузі 

поставок західної зброї та попередження вербовки військових, економічних та 

політичних експертів [6]. 
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Основними напрямами діяльності Моссад є: 

 таємний збір інформації закордоном; 

 попередження терористичної діяльності проти ізраїльських об’єктів 

закордоном; 

 розвиток та підтримка особливих таємних політичних та інших 

зв’язків закордоном; 

 попередження розробок та придбання запасів неконвенціональної 

зброї ворожими країнами; 

 здійснення репатріації євреїв з країн, офіційний в’їзд в Ізраїль з 

яких неможливий; 

 отримання стратегічної, політичної та оперативної розвідувальної 

інформації; 

 виконання особливих операцій за межами Ізраїлю [2]. 

Набір працівників у Моссад проводиться, як правило, серед громадян 

Ізраїлю, що були в армії, а також серед випускників вищих навчальних 

закладів. Попередні випробування та перевірки тривають декілька місяців. 

Цією роботою займається вербувальний відділ кадрового управління. Тих, хто 

успішно склав випробування зараховують в академію Моссад, яка має назву 

«Мідраш». 

Усією діяльністю Моссад керує директорат у складі директора, його 

заступників та адміністративних служб. Директор Моссад входить в Комітет 

керівників розвідувальних служб або скорочено «Вараш» та підпорядковується 

напряму прем’єр-міністру Ізраїлю [2]. 

З 2016 року Моссад використовує креативний підхід для залучення нових 

працівників із сфери високих технологій. На сайті організації публікується 

кіберзагадка, вирішив яку, кандидат у «шпіони» переходить до наступної 

головоломки, а той, хто пройшов всі етапи квесту отримує шанс на роботу в 

одній з найкращих спецслужб світу. Даний своєрідний онлайн-тест став 

ефективним інструментом найму. Не дивлячись на престиж та авторитет 

Моссаду, останнім часом організація стикається з проблемою набору 

висококваліфікованих спеціалістів індустрії хай-тек. Через сайт відбувається 

набір кандидатів різного профілю – від професіоналів у сфері кібербезпеки та 

технологій до економістів та логістів [7]. Структуру Моссад зображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура Моссад 

 

Джерело: складено на основі [2, 3]. 

Враховуючи те, що Ізраїль знаходиться в постійному ворожому оточенні 

значну роль у роботі Моссаду відіграють добровольці – так звані сайанім, які 

напряму не співпрацюють з ізраїльської зовнішньою розвідкою, але, 

симпатизуючи ізраїльській державі, опосередковано надають його 

спецслужбам допомогу. Значна роль у вирішенні зовнішньополітичних завдань 

через Моссад відводиться не тільки політичному, але й ударному компоненту 

(Управління з проведення диверсійних акцій «Мецада») [3]. Не випадково 

Моссад вважається одночасно політичним та диверсійним органом. 
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Закономірним є те, що ізраїльська політична еліта в значному ступені 

завжди складалась та складається з військових, а також представників 

зовнішньої та внутрішньої розвідки. Багато колишніх керівників спецслужб 

займаються політикою. Відмінною рисою не тільки Моссаду, але й всієї 

військової та політичної системи Ізраїлю є її демократичність в частині, що 

стосується «неугодної» офіційної лінії думки. 

Слід зазначити, що бюджет Моссаду за 2019–2021 рр. значно збільшився з 

1,5 млрд шекелей до 2,6 млрд шекелей. Зростання фінансування пояснюється 

тим, що Моссад контактує напряму з Міністерством фінансів Ізраїлю, що не 

роблять представники Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та інших організацій, 

які відповідають за оборону та безпеку Ізраїлю [8]. 

Основними об’єктами спецслужб Ізраїлю є арабські держави, їх наміри, 

плани відносно Ізраїлю, їх бойові та економічні можливості, лідери арабських 

держав, внутрішня та зовнішня політика даних країн, в тому числі відносно 

Ізраїлю. 

Спецслужба Моссад збирає секретну інформацію, яка стосується США: 

політика, прийняті рішення стосовно Ізраїлю керівниками США, збираються 

дані та інформація про військово-технічні новинки, як в США, так і в інших 

країнах, визнаних лідерах у виробництві високотехнологічної зброї. Моссад 

веде спостереження за сіоністськими організаціями та діяльністю в світі. 

Крім цього до функцій Моссаду входить протидія арабській пропаганді та 

нейтралізація сіоністської діяльності різних організацій. Також ізраїльська 

спецструктура здійснює широкомасштабні секретні програми політичного, 

економічного та напіввійськового характеру, особливо в африканських     

країнах [9, c. 42]. 

Повноваження зовнішньої розвідки, служби внутрішньої безпеки та інших 

спецслужб Ізраїлю в спеціальному законі не визначені, повноваження 

обговорюються у законодавстві Ізраїлю. В параграфі 29 основного закону 

зазначено, що уряд має право виконувати від імені держави будь-яку операцію, 

впровадження в життя якої не довірено законом іншому органу. Тобто уряд, 

згідно законодавству – керує розвідкою та питаннями державної безпеки, 

оскільки жоден орган не уповноважений для цього [10, c. 16]. 

На думку експертів, ефективність діяльності ізраїльської зовнішньої 

розвідки Моссаду підвищилась з того часу, як Моссад став активно 

співпрацювати з військовою розвідкою (АМАН), та проводити спільні з нею 

операції. Результатом даної співпраці були, зокрема, дві спеціальні операції в 

Сирії – знешкодження ядерного об’єкту та людини, що контролювала усю 

сирійську атомну програму – дана операція результат тандему спецпідрозділів 

армії та Моссаду. За час існування Моссаду скоротилась кількість терактів на 

території Ізраїлю та масштаби фінансування ісламістських організацій з-за 

кордону [11, с. 133]. 

Протягом десятиліть агенти Моссаду вишукували ворогів Ізраїлю. У їх 

переліку нацистські військові злодії, включаючи відповідального за «остаточне 

рішення ізраїльського питання» Адольфа Ейхмана, вбивці членів ізраїльської 
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збірної на Олімпіаді в Мюнхені, голови палестинських терористичних 

організацій та іранські вчені-ядерники. 

Найбільш ефективною була атака на іранський завод з розділу ізотопів 

урану. В рамках особливо засекреченої операції за допомогою американського 

АНБ був розроблений небезпечний комп’ютерний вірус-диверсант. Згодом 

даний вірус, названий Stuxnet, серйозно порушив роботу тисячі центрифуг у 

підземному іранському центрі в Натанзее. Перша версія Stuxnet підняла тиск в 

центрифугах з метою пришвидшення їх зносу. Друга, більш сучасна версія 

вірусу, виводила з ладу їх ротори. В результаті були зруйновані декілька тисяч 

центрифуг та іранська програма напрацювання ядерних матеріалів відстала на 

декілька років [8]. 

В 2018 році Моссад була проведена фантастична розвідувальна операція, в 

результаті якої було викрадено 500 кг секретних документів із іранського 

сховища, що підтвердили той факт, що керівники Ірану і не думали згортати 

свої ядерні та ракетні програми. 

В 2019 році, з перших місяців пандемії Covid-19 ізраїльська служба 

зовнішньої розвідки Моссад активно долучилась до боротьби з хворобою. Були 

використані міжнародні контакти та агентурна мережа по всьому світу, 

оперативники закупляли дефіцитне медичне обладнання для ізраїльських 

лікарень. Моссад міг перехоплювати вантажі, замовлені іншими країнами, чи 

купляти необхідне у ворожих арабських держав: Об’єднаних Арабських 

Еміратів, Єгипту, Саудівської Аравії, Йорданії, Катару. Агенти заволоділи 

закордонними технологіями, що допомогли Ізраїлю налагодити власне 

виробництво тестів на коронавірус, апаратів ШВЛ, масок та респіраторів. 

Завдяки таким діям вдалося уникнути масштабного розповсюдження 

коронавірусу в країні. Моссад став ефективною зброєю Ізраїлю проти 

незвичного зовнішнього ворога – пандемії Covid-19 [12]. 

Як і будь-яка розвідка світу, Моссад має свої сильні та слабкі сторони. На 

спецслужбу нарікають, що замість захисту державних інтересів, вона все 

більше дбає за інтереси окремих політиків. Сучасні технології з кожним роком 

ускладнюють життя таємним агентам, руйнуючи їх імідж «невидимок» [8]. На 

відміну від розвідувальних організацій США, Англії, Китаю, Росії та Франції, 

які діють в різних регіонах світу, діяльність спецслужб Ізраїлю в цілому має 

локальний характер та в основному обмежується близькосхідним регіоном та 

прилеглими до нього країнами. Ізраїль цікавлять, насамперед, військо-

політичні плани арабських країн, в той час як ЦРУ США та служби інших 

держав охоплюють питання світової політики та чинять на неї активний вплив. 

В даний час технології є одним з основних двигунів зростання, а також 

основою успіху в оперативній та розвідувальній діяльності. Однією з основних 

складових національної політики та безпеки Ізраїлю є діяльність із залучення 

інновацій. Дослідження науково-технологічного потенціалу країн за 

допомогою Моссаду дозволили Ізраїлю визначити пріоритети технологічного 

розвитку держави, розширити ринок збуту інформаційних продуктів та 

біотехнологій, позбавитися конкурентів. Так, в 2017 році Моссад створив 



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

26 

інноваційний технологічний Фонд «Лібертад» з метою прискорення 

проведення наукових досліджень та розробок для інтенсифікації процесу 

впровадження технологій та досягнення цілей в різних сферах діяльності [13]. 

Даний Фонд створений з метою технологічного розвитку інноваційних 

можливостей Моссада шляхом зв’язків із приватними стартап-компаніями, які 

використовують провідні технології. Фонд інвестуватиме у науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські розробки стартап-компаній. Інвестиційний механізм 

фонду, який дозволить Моссаду використовувати переваги Ізраїлю як «Startup 

Nation», унікальний. В обмін на фінансування програм Моссад отримає 

ліцензію на використання розробленої технології, без жодних зобов’язань з 

технічного обслуговування та експлуатації з боку розробника (Equity Free), без 

обмежень на розроблений IP та без відшкодування суми інвестицій. Моссад 

пропонує компаніям та підприємцям, що займаються розробкою інноваційних 

технологій, надати фонду свої пропозиції з наступних напрямків: 

 роботизовані інноваційні технології у гнучкій робототехніці, 

наносистемах, Biomimetics та рішеннях із прихованого переміщення в повітрі, 

на морі та на суходолі; 

 інноваційні технології в галузі Energy Harvesting та Self Powered Systems; 

 інноваційні технології для шифрування даних на високих швидкостях 

(100 Gbps та вище), в розробці яких використані неконвенціональні та 

революційні методи; 

 інноваційні технології для автоматичного визначення характерних рис 

особистості (personality profiling) на основі аналізу дій та поведінки в 

соцмережах; 

 автоматизовані методи концентрації документів, каталогізації, 

визначення сутності та семантичних зв’язків за допомогою машинного 

навчання (Machine Learning) в різних галузях на івриті та іншими мовами [13]. 

Фонд «Либертад» виступає в якості стратегічного інвестиційного 

підрозділу Моссад. Його метою є допомога у підвищенні технологічних 

можливостей організації та створення мосту в ізраїльську індустрію стартапів. 

Можна зазначити, що Моссад поступово виходить з тіні та відкривається для 

роботи з цивільними фірмами, оскільки йому необхідна тісніша співпраця для 

перемоги у битвах, що переходять з «поля» в комп’ютерну сферу. 

За рівнем використання інформаційних технологій в розвідці Моссад 

вважається однією з передових. Його розвідувальні центри безперервно 

переробляють значні обсяги інформації, яка надходить із супутників 

безпілотних розвідників, мініатюрних прихованих камер та автоматичних 

датчиків, встановлених вздовж кордону. Напередодні конфлікту з Сектором 

Газу в травні 2021 року Ізраїль ввів в експлуатацію новий супутник 

спостереження за земною поверхнею з роздільною здатністю до одного метра. 

Навіть Пентагон перейняв ізраїльський досвід в галузі засобів автоматичного 

спостереження та антитерористичної боротьби. 
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Значний штат висококваліфікованих спеціалістів Моссаду з багаторічним 

досвідом у поєднанні з новаторським підходом – міцне підґрунтя ізраїльської 

національної безпеки. Ізраїль став інноваційною державою та перетворився в 

світовий центр високих технологій завдяки національному бажанню жити в 

мирі та бути захищеним від ворожих впливів. Постійне прагнення до 

виживання активізує головний та, єдиний ресурс ізраїльтян – їх інтелект. 

Висновки. Питання забезпечення державою своєї безпеки, побудови 

мирних, партнерських та інших відносин з блоками держав та іншими 

«акторами» міжнародних відносин є життєво необхідні та представляють 

безсумнівний інтерес. У близькосхідному регіоні ці питання набувають ще 

більшої гостроти та значимості. Регіон фрагментований, у ньому стикаються 

різні інтереси, мають місце постійні конфлікти. Ізраїльська розвідка повинна 

виконувати роль гаранту безпеки ізраїльтян. 

В таких умовах значущими є чинники, які визначають тенденції 

регіонального та внутрішньополітичного розвитку країни. Що стосується 

Ізраїлю, то етно-конфесійний чинник та ісламський фактор відіграють суттєву 

роль у визначенні його зовнішньої та внутрішньої політики, надаючи 

беззаперечний вплив на поведінку на міжнародній арені. 

Для Ізраїлю головним показником ефективності антитерористичної 

політики є сам факт існування ізраїльської держави на території Близького 

Сходу, а також рівень розвитку країни, який в цьому регіоні є найвищим. 

Головним завданням Моссаду є добування розвідувальних даних, їх 

узагальнення та аналіз. Самостійних дій політичного характеру Моссад не 

вживає. Уся інформація після обробки надходить політичному керівництву 

Ізраїлю, яке на основі отриманих даних приймає відповідні рішення. 

Гасло Моссаду полягає в тому, що він завжди повинен прокладати шлях, 

заохочувати ініціативу та творчий підхід, і в той же час повинен слугувати 

серйозним попередженням. 

Протягом своєї історії Моссад вважається однією з кращих 

розвідувальних агенцій світу. Як зазначав перший директор Моссаду Реувен 

Шилоах, таємна діяльність повинна ґрунтуватися на сучасних технологіях та 

використанні новітніх досягнень в галузі шпіонажу. Цих слів Моссад 

дотримується дотепер. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА ЗАСАДАХ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

Анотація. Стаття розглядає ключові моменти застосування стратегічного 

управління в управлінні інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств 

малого бізнесу в контексті державного регулювання. Метою статті є розробка 

теоретичних положень, спрямованих на розвиток стратегічних засад  

державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку малого 

підприємництва як  інструменту здійснення соціально-економічної політики. 

Наголошено на впливі функціонування інституту малого підприємництва 

та рівня його інноваційно-інвестиційної активності на соціально-економічний 

розвиток країни. На основі узагальнення напрацювань провідних вчених 

зазначено, що державна підтримка інноваційно-інвестиційної діяльності 

суб’єктів господарювання малого бізнесу є вкрай важливою для розвитку 

регіонів та територіальних громад. Окреслено перелік проблем об’єктивного та 

суб’єктивного характеру розвитку малого бізнесу на сучасному етапі. 

Обґрунтовано, що за сучасних умов розвитку економіки актуальною є потреба 

в  розробці довгострокової політики держави на основі підтримки інноваційно-

інвестиційної складової діяльності малого підприємництва.  Зазначено, що 

стратегічна підтримка інноваційно-інвестиційної активності малого 

підприємництва, реалізація є можливою за умови розробки відповідної системи 

стратегічного управління. Окреслено основні цілі функціонування зазначеної 

системи. Визначено, що система стратегічного управління розвитком малого 

бізнесу передбачає реалізацію стратегічних заходів на національному, 

регіональному та муніципальному рівнях, на кожному з яких визначається 

перелік економічних та адміністративних інструментів, що сприятимуть 

ефективності державного регулювання в сфері малого бізнесу. Розроблено 

основні вимоги щодо функціонування системи стратегічного управління 

інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств малого бізнесу, 

відповідність яким дозволить підвищити її результативність в умовах зміни 

факторів оточуючого середовища. Визначено перелік завдань, що мають бути 

реалізовані в процесі функціонування системи стратегічного управління. 

Встановлено, що процес стратегічного управління інноваційно-інвестиційним 
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розвитком буде результативним за умови  моніторингу  програмних заходів  

підтримки малого бізнесу органами публічної влади та формування дієвої 

системи зворотного зв’язку між бізнесом та владою  на всіх рівнях. 

Ключові слова: державне регулювання, малий бізнес, стратегічне 

управління, інновації, інвестиції. 
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STATE REGULATION OF INNOVATION AND INVESTMENT 

DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ON THE STRATEGIC 

MANAGEMENT BASIS  

  

Abstract. The article considers the key points of application of strategic 

management in the management of innovation and investment development of small 

businesses in the context of state regulation. The purpose of the article is to develop 

theoretical provisions at developing of strategic principles of innovation and 

investment development of small business as a tool for implementing socio-

economic policy. 

The influence of the functioning of small business institute  and its innovation 

and investment activity on the socio-economic development of the has been justified. 

According to the generalization of  leading scientists researchеs, it has been noted 

that the state support of innovation and investment activities of small businesses is 

extremely important for the development of regions and local communities. The list 

of problems of objective and subjective nature of small business development at the 

present stage has been outlined. It has been substantiated the need to develop a long-

term policy of the state based on the strategic supporting of innovation and 

investment component of small business. It has been noted that the strategic 

supporting of innovation and investment activity of small business is possible 

provided the development of an appropriate system of strategic management. The 

main goals of this system has been outlined. It has been determined that the system 

of strategic management of small business development involves the implementation 

of strategic measures at the national, regional and municipal levels, each of which 

determines the list of economic and administrative instruments that will contribute to 

the effectiveness of state regulation of small business. The basic requirements for the 

functioning of the system of strategic management of innovation and investment 

development of small businesses have been developed. The conformity to these 

criterias will increase the effectiveness of strategic management. The list of tasks to 

be implemented in the process of functioning of the strategic management system 



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

32 

has been determined. It has been established that the process of strategic 

management of innovation and investment development will be effective on  the 

monitoring basis. It would establish the program measures for support of small 

business by public authorities and the formation of an effective feedback system 

between business and government at all levels. 

Keywords: state regulation, small business, strategic management, innovations, 

investments. 

 

Постановка проблеми. Реформи в сфері економіки та державного 

управління  в Україні  призвели до  становлення підприємництва як дієвого 

інституту національної економічної системи. Поступове формування 

нормативно-правової бази та засад державного регулювання сприяли 

активізації діяльності малих та середніх форм бізнесу, перш за все в таких 

сферах, як торгівля, послуги, сільське господарство та будівництво. Розвиток 

малого підприємництва має значний вплив для соціально-економічного 

розвитку країни, оскільки зазначений сектор впливає на структуру економіки, 

конкурентоспроможність товарів та послуг на внутрішньому та зовнішньому 

ринках, стан зайнятості населення. В свою чергу інноваційно-інвестиційний 

розвиток малого бізнесу є важливим як для економіки всієї країни, так і 

окремого регіону, оскільки специфікою малого підприємництва є те, що 

суб’єкти господарювання мають виражену регіональну орієнтацію, тобто 

формують напрямки своєї діяльності на основі тенденцій місцевого попиту, 

структури регіональної економіки, наявності природних ресурсів.  

Як показують дослідження вчених [1-5], інноваційний потенціал малого 

бізнесу у вітчизняній національній економіці реалізується недостатньо, хоча 

має переваги із великими підприємствами у розв'язанні  соціально-економічних 

проблем розвитку галузей економіки. Малий бізнес не здатний  розвиватися 

без державної підтримки.  У період інноваційної економіки  необхідною 

умовою ефективного поступального розвитку  країни є виважена державна 

політика, яка має сформовані мету, завдання, варіанти адаптивних інструментів 

та механізмів. Отже, однією з найважливіших функцій держави є формування 

механізмів державного регулювання підприємницької діяльності, які 

ґрунтуються на стратегічному підході. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні основи сутності  

підприємництва закладені в працях таких зарубіжних економістів, як                 

П. Алмейда, Дж. Болтон, М. Вебер, А. Маршалл,  А. Сміт, І. Тюнен,                     

І. Шумпетер та інші. Як правило, ці роботи переважно присвячені визначенню 

сутності, джерел розвитку та розгляду організаційно-економічної складової 

діяльності малого бізнесу. Вітчизняні дослідники почали приділяти увагу 

проблематиці розвитку  малого і середнього бізнесу та важливості його 

підтримки з боку держави наприкінці 80-початку 90 х років ХХ століття, що 

підтверджують роботи З. Варналія, М. Войнаренка, О. Горбачевської,               

А. Бутенко та ін. Однак, незважаючи на значну кількість досліджень, 

присвячених вивченню малого підприємництва та заходів щодо державного 
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регулювання його інноваційно-інвестиційної діяльності, зберігається 

недостатня вивченість даної проблеми. Таким чином, дослідження 

стратегічних засад державної підтримки інноваційно-інвестиційного розвитку 

малого бізнесу є актуальним як в науковому плані, так і з практичної точки 

зору. 

Метою статті є розробка теоретичних положень, спрямованих на 

розвиток стратегічних засад  державного регулювання інноваційно-

інвестиційного розвитку малого підприємництва як  інструменту здійснення 

соціально-економічної політики. 

Виклад основного матеріалу. Інноваційна модернізація матеріально-

технічної бази виробництва, спроможність запропонувати споживачеві товари 

та послуги нового типу стали основним засобом сучасної конкурентної 

боротьби, а інноваційний розвиток малих підприємств розглядається як шлях 

подолання економічної кризи. Як зауважує в своїх дослідженнях І. Шумпетер,  

важливим фактором формування підприємництва є його здатність створювати 

та розповсюджувати інновації [6]. Особливо це є актуальним для малих 

підприємств, частина з яких на сьогоднішній день сформували  

спеціалізований сегмент інноваційного бізнесу, що представлений фірмами, 

орієнтованими на розвиток високих технологій, а також венчурними фірмами, 

діяльність яких пов’язана із впровадженням високоризикових інноваційних 

проєктів. Як доводять сучасні дослідження, витрачаючи лише від 2 до 5% 

загального обсягу коштів, спрямовані на наукові дослідження і розробки, 

малий бізнес і в США, і в Західній Європі є джерелом до 50% нововведень [7]. 

Інновації як результат інноваційної діяльності, з одного боку, мають бути 

зорієнтовані на повніше задоволення потреб споживачів, а з іншого — на 

отримання конкретного економічного ефекту [8]. Отже, виникає потреба в  

розробці довгострокової політики для досягнення стратегічних цілей 

соціально-економічного розвитку суспільства на основі  підтримки 

інноваційно-інвестиційної складової діяльності малого підприємництва.  В 

зв'язку з цим держава має впроваджувати правові, фінансові та  організаційні 

заходи із стимулювання стратегічної підтримки інноваційно-інвестиційної 

активності малого підприємництва, реалізація яких стає можливою за умови 

розробки відповідної системи стратегічного управління.  

Як показує аналіз напрацювань вітчизняних дослідників розвитку малого 

бізнесу  [4;5], сучасні реалії характеризуються наступними проблемами, які ми 

пропонуємо класифікувати наступним чином: 

- проблеми об’єктивного характеру (обмеженість власних фінансових 

ресурсів, недосконалість нормативно-правової бази, відсутність ефективного 

діалогу між публічною владою та представниками малого бізнесу; складність у 

впровадженні інноваційних процесів у виробничій діяльності та управлінні); 

- проблеми суб’єктивного характеру (дисонанс у напрямках державної 

підтримки малого бізнесу у зв’язку із змінами в державній політиці; 

асиметричність інформації для малого та крупного бізнесу; недостатній рівень 

професіоналізму та компетентності управлінців-підприємців). 
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Вищеназвані фактори прямим чином впливають на формування та 

подальше використання інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання 

малого бізнесу, створюють підґрунтя для негативної оцінки інвестиційної 

привабливості.  

Проблеми недостатньої активізації інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємств малого бізнесу обумовлені недосконалістю наявних механізмів 

державного регулювання інноваційного розвитку та сприйнятливості до 

нововведень. Вирішенню поставленої проблеми має сприяти застосування 

концепції стратегічного управління інноваційно-інвестиційним розвитком 

підприємств малого бізнесу. Саме стратегічне управління здатне забезпечити 

реалізацію основних напрямів державної політики в сфері інноваційно-

інвестиційного розвитку малого бізнесу, оскільки сприятиме встановленню та 

подальшому розвитку координації зв’язків та відносин між учасниками 

процесу, а також узгодженню інтересів та цілей суб’єктів господарювання та 

держави. 

Реалізації стратегічного управління інноваційно-інвестиційним розвитком 

малого бізнесу сприятиме формування відповідної системи управління, яка 

здатна забезпечити досягнення наступних цілей: 

1) економічної – активізація виробничої та збутової діяльності 

підприємств малого бізнесу на основі реалізації продуктових, технологічних та 

організаційних інновацій; 

2) фінансової  -  отримання доступу до фінансових ресурсів, набуття 

можливостей реалізації інноваційних проєктів; поєднання очікуваного рівня  

прибутковості  інвестицій в інноваційну діяльність  та можливих ризиків, які 

можуть  гальмувати діяльність підприємства в майбутньому; 

3) ринкової – підсилення ринкової позиції малих підприємств, 

3) соціальної – підвищення рівня зайнятості та якості життя населення 

сільських територій. 

Система стратегічного управління розвитком малого бізнесу передбачає 

реалізацію стратегічних заходів на 3 рівнях: 

- національному; 

- регіональному; 

- муніципальному. 

На кожному із зазначених рівнів визначається перелік економічних та 

адміністративних інструментів, що сприятимуть ефективності публічної 

політики в сфері підтримки малого бізнесу. При цьому матиме місце адресна 

підтримка стратегічно важливих суб’єктів господарювання малого бізнесу. 

Важливим за цих умов є визначення обсягів та джерел фінансової підтримки, а 

також критеріїв результативності діяльності органів влади кожного рівня, що 

відповідальні за прийняття рішень та їхню подальшу реалізацію. В 

зазначеному контексті має бути враховано, що система стратегічного 

управління регіонального та муніципального рівня є відкритим формуванням, 

що інтегровано в єдиний національний економічний простір. З іншого боку, 

процеси децентралізації публічного управління, що відбуваються наразі в 
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Україні, створюють умови для автономності зазначеної системи. Це дає змогу 

забезпечувати цілеспрямований вплив на процеси інноваційно-інвестиційного 

розвитку малого бізнесу як самостійного ринкового інституту. 

Формування системи стратегічного управління та подальша реалізація 

державної політики в сфері підтримки інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємств малого бізнесу можуть бути здійснені лише за умов достатності 

ресурсів, перш за все фінансових, тобто стратегічні рішення на всіх рівнях 

державного та публічного управління мають прийматись в узгодженні  з  

наявним інноваційно-інвестиційним потенціалом підприємств малого бізнесу 

окремого регіону чи територіальної громади.  

Функціонування зазначеної системи стратегічного управління має 

здійснюватися на основі наступних вимог ( таблиця 1). 

Таблиця 1 

Вимоги щодо функціонування системи стратегічного управління 

інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств малого бізнесу 
Вимога Зміст вимоги 

Цілісність  Стратегічне управління інноваційно-інвестиційним розвитком малого 

бізнесу є складовою державної економічної політики та інструментом 

державного регулювання розвитку економіки 

Територіальність Прийняття стратегічних управлінських рішень випливає з умов 

розвитку інноваційного-інвестиційного потенціалу малого бізнесу 

окремого регіону та території 

Комплексність  Ефект та результативність функціонування системи стратегічного 

управління формується на основі ефективності реалізації стратегічних 

напрямів на регіональному та муніципальному рівнях 

Узгодженість Відповідність потреби в інноваційних розробках потенціальному 

обсягу інвестицій  

Гнучкість Для пристосування до можливих змін в економічному та політичному 

середовищі система стратегічного управління повинна мати  гнучку 

структуру, здатну змінювати якісний і кількісний склад її елементів 

 Адаптивність Передбачає проведення своєчасних оперативних трансформацій в 

структурі  системи стратегічного управління із врахуванням викликів  

 
Синергічність Передбачає  єдиний напрямок дій всіх складових системи 

стратегічного управління, внаслідок чого підвищується ефективність 

впроваджуваних заходів 

 

Джерело: сформовано автором 

 

Таким чином, відповідність системи стратегічного управління 

інноваційно-інвестиційним розвитком малого бізнесу зазначеним критеріям  

дозволить підвищити її результативність в умовах зміни факторів оточуючого 

середовища. 

Мета системи стратегічного управління має бути реалізована шляхом 

виконання наступних поставлених завдань: 

- збільшення потужностей сектора малого бізнесу та нарощування його 

інноваційно-інвестиційного потенціалу; 
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- створення механізму підтримки діяльності підприємств малого бізнесу 

на довгостроковій основі в рамках діючих інноваційних систем національного 

та регіонального рівнів; 

- реалізація  антимонопольної політики як ефективного інструменту 

державного регулювання конкуренції  і створення умов для інвестиційних 

надходжень; 

- кореляція пріоритетних напрямків інноваційного розвитку окремого 

регіону та суб’єктів господарювання малого бізнесу; 

- зниження податкового навантаження на сектор малого бізнесу та 

реалізація напрямків державного регулювання в частині перерозподілу 

податкових надходжень між органами регіональної влади та місцевим 

самоврядуванням; таким чином відбуватиметься мотивація місцевої влади до 

управління малим бізнесом через податкові важелі; 

- формування  регіональної мережі державних  та  громадських 

організацій, що здійснюватимуть інфраструктурну підтримку активізації 

інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств малого бізнесу; 

- створення мережі фінансових інститутів (невеликих банків, кредитних 

спілок) для забезпечення малих підприємств для спрощення формування 

підприємствами малого бізнесу стартового капіталу та реалізації ризикових 

інвестиційних проєктів; 

- розробка механізмів взаємодії держави та малого бізнесу на засадах 

державно-приватного партнерства; 

- спрощення механізмів управілння правами інтелектуальної власності; 

- державне стимулювання взаємодії великого бізнесу і малих підприємств 

в умовах реалізації інноваційних проєктів,  

Процес стратегічного управління інноваційно-інвестиційним розвитком 

буде результативним за умови  моніторингу  програмних заходів  підтримки 

малого бізнесу органами публічної влади та формування дієвої системи 

зворотного зв’язку між бізнесом та владою  на всіх рівнях. Механізми 

державної підтримки мають використовувати інструменти та методи, перш за 

все, регіонального та муніципального рівнів, оскільки саме на цих рівнях 

зв’язок між владою та суб’єктами господарювання малого бізнесу і найбільш 

тісним. Проте ефективність  реалізації програм цих рівнів визначається 

сформованим інституційним середовищем підтримки інноваційно-

інвестиційного розвитку: як його формальною складовою (банківською 

системою, нормативно-правовою базою, структурою органів державного 

регулювання і публічної влади), так і неформальною (системою бізнес-

цінностей, розвитком соціальної відповідальності бізнесу, а також рівнем 

довіри суб’єктів господарювання до політики публічної влади). 

Висновки. Система стратегічного управління інноваційно-інвестиційним 

розвитком малого бізнесу має створити умови для ефективної державної 

підтримки підприємництва та виступати складовою аналогічного механізму. 

Від результативності стратегічного управління залежить забезпечення 

інвестиційної активності малого бізнесу, збільшення впливу малого бізнесу на 
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соціально-економічний стан розвитку територій та їхню фінансову 

забезпеченість, зростання конкурентоспроможності підприємств та активізація 

їхньої зовнішньоекономічної діяльності. Однак, розробка зазначеної системи 

має передбачати, перш за все, формування інструментів мотивації для діючих 

суб’єктів господарювання.  
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА 

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ: ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ 

Анотація. В статті розглядаються принципи стимулювання 

місцевого/регіонального розвитку різними регуляторними впливами з 

використанням відповідних механізмів та інструментів. Визначено, що одним 

із таких механізмів є єдина стратегія розвитку конкурентного місцевого 

середовища та стимулювання зростання. Запропоновано розглядати 

взаємозв’язок стратегії місцевого розвитку і бачення набору регуляторних 

впливів, що складають собою набір заходів з виконання планів реалізації 

стратегій, що враховують наддержавні (наднаціональні, транскордонні), 

державні (національні), регіональні (обласні, міжобласні) та місцеві напрямки 

розвитку.  

Запропоновано концептуальну схему підготовки стратегії формування та 

регулювання економічної політики на основі стандартного підходу до 

підготовки стратегічних документів та взаємозв’язку зі стратегією розвитку 

певної адміністративно-територіальної одиниці. Визначено зв’язки цілей 

стратегії економічної політики і цілей місцевого економічного розвитку, а 

також можливі механізми та інструменти реалізації для досягнення цілей 

місцевого економічного розвитку. До найбільш важливих цілей можна 

віднести: створення якісних робочих місць для місцевого населення, 

забезпечення економічної стабільності в конкретній місцевості, залучення 

інвестицій, створення диверсифікованої економічної бази. Також цілями 

можуть бути: розвиток території як фізичного середовища (інфраструктура); 

розвиток економіки (малого, середнього, великого бізнесу або самозайнятого 

населення); розвиток соціальної сфери та людського капіталу (людських 

ресурсів, освіти, культури, медицини, спорту тощо); розвиток сфер 

господарювання або місцевих громадських ініціатив, що мають місце на 

конкретній території і можуть слугувати точками зростання. 

Визначено концепцію ресурсного забезпечення та перспективного 

економічного потенціалу території як усвідомлене, обґрунтоване, послідовне і 

результативне реформування системи управління розвитком адміністративно-

територіальної одиниці. Вона, на думку автора, повинна включати зміну 

пріоритетів  територіального  управління   (спочатку   формулювання   цілей   і 
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завдань розвитку, потім визначення економічної політики, спрямованої на 

досягнення цих цілей) та перехід від безсистемного планування до 

стратегічного планування з урахуванням короткострокового планування. 

Ключові слова: регіональна/місцева економічна політика, державна 

регуляторна політика, стратегія економічного розвитку адміністративно-

територіальної одиниці, цілі стратегії економічної політики, цілі місцевого 

економічного розвитку. 

 

Мykola Durman 

 

Doctor of Science of Public Administration, docent, Honored worker of Education of 

Ukraine, professor of Department of Public Administration and Self-government of 

the Kherson National Technical University,  

Kherson, Ukraine, e-mail: mykola.durman@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-3775-205X 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN REGIONAL DEVELOPMENT AND 

STRATEGIC PLANNING: PRINCIPLES AND MECHANISMS 
 

Abstract. The article considers the principles of stimulating local / regional 

development by various regulatory influences using appropriate mechanisms and 

tools. It is determined that one of such mechanisms is a single strategy for the 

development of a competitive local environment and stimulating growth. It is 

proposed to consider the relationship between local development strategy and vision 

of a set of regulatory influences, which are a set of measures to implement plans to 

implement strategies that take into account supranational (cross-border), state 

(national), regional (interregional) and local development directions. 

The conceptual scheme of preparation of strategy of formation and regulation of 

economic policy on the basis of the standard approach to preparation of strategic 

documents and interrelation with strategy of economic development of a certain 

administrative-territorial unit is offered. The links between the goals of the economic 

policy strategy and the goals of local economic development are identified, and 

possible mechanisms and tools for implementation to achieve the goals of local 

economic development. The most important goals include: creating quality jobs for 

the local population, ensuring economic stability in a particular area, attracting 

investment, creating a diversified economic base. Also, goals can be: the 

development of infrastructure of the territory; development of economic spheres; 

development of the social sphere and human capital; development of business areas 

or local community initiatives and can be growth points. 

The concept of resource provision and perspective economic potential of the 

territory as conscious, substantiated, consistent and effective reforming of the 

management system of development of the administrative-territorial unit is defined. 

According to the author, it should include changing the priorities of territorial 

governance (first the formulation of development goals and objectives, then defining 
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economic policies aimed at achieving these goals) and the transition from 

unsystematic planning to strategic planning based on short-term planning. 

Keywords: regional / local economic policy, state regulatory policy, strategy of 

economic development of administrative-territorial unit, goals of economic policy 

strategy, goals of local economic development. 

 

Постановка проблеми. Економічний розвиток, за визначенням Ради з 

економічного розвитку Великої Британії, – це «процес створення добробуту 

через мобілізацію людських, фінансових, капітальних, фізичних та природних 

ресурсів для генерування придатних для ринку товарів та послуг» [1]. У 

популярному розумінні економічний розвиток нерідко сприймається як процес 

створення більшої кількості підприємств з відповідним збільшенням числа 

робочих місць. Це, в свою чергу, призводить до збільшення кількості товарів та 

послуг, більше доходів і податків. Отримуючи гідну заробітну плату та маючи 

можливість її використовувати, громадяни живуть в умовах зростаючого 

добробуту та зменшення соціальної напруженості.  

Проте всі заходи зі стимулювання економіки повинні спиратися на 

бачення розвитку, а воно, своєю чергою, – на стратегію розвитку громади та 

регуляторну стратегію, що може слугувати однією із складових загальної 

стратегії розвитку та буде показувати суб’єктам підприємницької діяльності, 

яка їх діяльність буде сприяти розвитку АТО та, відповідно, буде отримувати 

підтримку від органів управління. 

Паралельно з розробленням стратегій для формування бачення розвитку 

може застосовуватися і сценарний підхід, хоча він вимагає для своїх потреб 

більшого ресурсного забезпечення та має меншу гнучкість. Свого часу такі 

прогнози було розроблено і для України. Ці основні прогнозні макропоказники 

економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 рр. було розроблено 

за трьома сценаріями, вони ґрунтуються на аналізі економічного розвитку 

країни в цілому та за секторами економіки, припущеннях щодо впливу 

зовнішніх та внутрішніх чинників, пов’язаних з зовнішньоекономічною 

ситуацією та ціновою кон’юнктурою, а також із регуляторною політикою, що 

дозволяє підвищувати конкуренцію всередині країни і на її зовнішньому 

контурі, а також прискорювати розвиток господарського сектору. 

За першим сценарієм передбачається активне впровадження економічних і 

соціальних реформ, інноваційно-інвестиційної моделі розвитку виробництва, 

трансформаційних процесів у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального 

захисту населення тощо. 

Другий сценарій ґрунтується на більш оптимістичних очікуваннях щодо 

адаптації бізнесу до змін економічних умов, залучення суттєвих зовнішніх 

інвестицій, зростання соціальних стандартів та більш динамічного зрушення 

соціальних показників. 

Третій сценарій ураховує нестійкість тенденції світової економіки та 

негативний вплив зовнішніх умов на фінансові можливості реформування 

галузей. 



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

41 

Наведені сценарії економічного розвитку за ступенем оптимізму 

характеризуються як оптимістичний, поміркований та песимістичний та 

розраховані з урахуванням прогнозу Міжнародного валютного фонду, 

Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, 

Міжнародного рейтингового агентства Moody’s тощо  

Державне управління регіональним розвитком передбачає використання 

форм і методів узгодження інтересів між центром і регіонами, посилення 

взаємозв’язку між використанням міжрегіональних та внутрішньорегіональних 

матеріальних ресурсів і фінансових потоків, способів удосконалення механізму 

державної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів, особливо 

депресивних. 

Метою статті є вивчення принципів та механізмів взаємозв’язку 

регіонального розвитку та стратегічного планування в сучасних умовах 

здійснення державного управління, що стосуються регулювання економіки на 

місцевому/регіональному рівнях. 

Аналіз останніх досліджень і публкацій. Принципи регулювання 

економіки та регіональний розвиток вивчали такі провідні науковці, як 

B. Higgins, A. Pike, Н. Овчар, А. Дєгтяр, О. Мельниченко, С. Демиденко. 

Стратегічне управління регіональною економікою та інвестиціями вивчали 

A. Rodríguez-Pose, Л. Петренко, М. Латинін, В. Бодров, С. Степаненко, 

М. Федяєва тощо. 

Незважаючи на велику кількість науковців, що займалися вивченням 

поставленої проблеми, внаслідок швидкої зміни економічних взаємозв’язків 

всередині України та на зовнішніх теренах, а також трансформації функцій 

органів публічної влади та їх посадових осіб, що піклуються вказаними 

сферами управління, недостатньо освітленим залишається визначення 

принципів та механізмів державного регулювання економічними процесами, в 

тому числі й сферах, що пов’язані з регулюванням взагалі та формуванням і 

реалізацією державної регіональної економічної політики зокрема. 

Виклад основного матеріалу. Як ми вже неодноразово зазначали, 

формування та реалізація державної економічної політики повинно 

обов’язково відбуватися з урахуванням стратегії розвитку держави, сфери 

державного управління або адміністративно-територіальної одиниці – області, 

району, об’єднаної територіальної громади. На регіональному та місцевому 

рівні забезпечити розвиток можливо лише за умови врахування особливостей, 

що мають ці адміністративно-територіальні утворення. До таких особливостей 

можна віднести доступні ресурси, галузі виробництва, що мають переважний 

розвиток, менталітет мешканців тощо. Крім того, на регіональному та 

місцевому рівні турбота місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування лежить більше в площині забезпечення якості життя 

громадян, розвитку малого та середнього бізнесу, збереження та розвитку 

екології тощо [2].  

Сутність     та    зміст     державного     регулювання      розвитку     регіону  

конкретизується  в   реалізації  його організаційних та методичних принципів, а  



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

42 

саме: 

1. Принцип історизму. Він має універсальне методологічне значення, дає 

змогу об’єктивно оцінити відносну цілісність, завершеність того чи іншого 

етапу соціально-економічного розвитку регіонів країни. 

2. Принцип єдності регіональної політики суспільства та господарського 

будівництва. Орієнтує на комплексний підхід до врахування 

природногосподарських особливостей кожного регіону, завдань його 

економічного та соціального розвитку; передбачає поєднання економічних 

методів управління та місцевої ініціативи, відповідальність місцевих органів 

управління за комплексний розвиток відповідних регіонів. В обґрунтуванні 

рішень соціально-економічного розвитку регіону мають враховувати 

економічні, соціальні, екологічні, організаційні та технічні чинники. 

3. Принцип пріоритетності. Сприяє аранжуванню цілей і завдань 

соціально-економічного розвитку регіону відповідно до просторової стратегії 

його комплексного розвитку та реальних виробничо-економічних і ресурсних 

можливостей, орієнтує на дотримання соціальної спрямованості використання 

рекреаційних, матеріальних та фінансових ресурсів, а також засобів 

подальшого розвитку соціальної інфраструктури. 

4. Принцип варіантності. Передбачає необхідність вибору шляхів 

досягнення цілей і розв’язання завдань регулювання розвитку регіону, певні 

зрушення у галузевій і територіальній структурах господарства регіону, 

використання його природних та економічних ресурсів. Варіанти 

регіонального розвитку складаються на основі альтернативності проєктованих 

темпів і пропорцій розвитку галузей, технічних і технологічних рішень в 

організації виробничих процесів, змін у забезпеченні сировиною, матеріалами, 

паливно-енергетичними і трудовими ресурсами. 

5. Принцип пропорційності забезпечення фінансовими ресурсами за 

рівнями адміністративно-територіальної ієрархії та розширення фінансово-

економічної самостійності територіальних одиниць нижнього рівня. 

Ґрунтується на поєднанні територіального бюджету з позабюджетними 

фондами комплексного розвитку, що формуються за рахунок діяльності 

підприємств і коштів населення [3]. 

6. Принцип синхронізації дій передбачає здійснення основних реформ, які 

впливають на соціально-економічний розвиток регіонів, узгодження, 

пріоритетів і дій центральних, місцевих органів державної влади та місцевого 

самоврядування щодо регіонального та місцевого розвитку. 

7. Принцип субсидіарності ґрунтується на такому розподілі повноважень 

між різними рівнями влади, коли надання адміністративних та управлінських 

послуг максимально наближене до споживача. У цьому випадку відповідно 

ведеться розподіл фінансів, що забезпечує належний рівень якості послуг. 

8. Принцип програмування. Політика регіонального розвитку 

здійснюється на основі взаємозв’язаних довгострокових стратегій, планів та 

програм розвитку як на державному, так і на регіональному, а за потреби й на 

субрегіональному, рівнях. Принцип передбачає щорічне планування 
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необхідних витрат державного бюджету, що є запорукою забезпечення 

прозорості, стабільності та синхронізації дій щодо політики розвитку регіонів. 

9. Принцип конкурентності передбачає конкурентні умови отримання 

кредитів та субвенцій на виконання проєктів і програм місцевого розвитку, 

основаних на кращій маркетинговій стратегії, техніко-економічних 

обґрунтуваннях та бізнес-планах [4]. 

Тому сучасна система державного регулювання розвитку регіону повинна 

включати комплекс показників, що характеризують сутність та 

результативність державної політики в усіх її сферах.  

Як зазначається в [5] дієвість регулювання залежить від рівня 

конкретизації цілей управління на кожному етапі. Тому досить перспективною 

є розбудова механізмів регулювання саме регіонального рівня, який більш 

конкретний з позицій формування стратегічних і програмних цілей. З іншого 

боку, просторова визначеність ресурсної бази, еколого-природного потенціалу 

робить регіони головними гравцями забезпечення сталого розвитку держави. 

Зазначене обумовлює необхідність впорядкування складових системного 

механізму стратегічного регулювання сталого розвитку регіонів.  

Використання методології системного аналізу дозволяє впорядкувати 

міждисциплінарну полеміку навколо концептів економічного регулювання. 

Зокрема обумовити принципові елементи дієвого регулювання: наявності 

конкретної цілі управління; моніторингу відхилення від цільового стану в 

будь-який момент часу управління; наявності підсистеми регулювання в складі 

суб'єкта; негайного регулюючого впливу у випадку відхилення. З іншого боку, 

системний аналіз дав змогу сформувати цілісне уявлення системного 

механізму стратегічного регулювання сталого розвитку регіонів. Однак аналіз 

нормативного, ресурсного та інституційного забезпечення виявив існування 

комплексної проблеми, яка ставить під сумнів досяжності стратегічних цілей 

розвитку регіонів опираючись на управлінський потенціал регуляторів.  

Досліджуючи рівень ефективності та результативності державного 

регулювання регіонального розвитку, доцільно не тільки брати до уваги обсяги 

виробленого валового регіонального продукту, а й визначити потенційні 

можливості регіону в збільшенні його виробництва, у тому числі на експорт, 

виявити соціально-економічні чинники, що безпосередньо впливають на 

господарську діяльність, а також надати оцінку історико-культурного 

потенціалу, наявних природно-кліматичних, земельних, трудових, 

матеріальних і фінансових ресурсів, які має регіон та перспективи його 

розвитку в довгостроковій перспективі. 

На нашу думку, регулювання макроекономічних процесів при експорті 

натуральної продукції (сільське господарство) або продукції першої черги 

переділу (сільське господарство, металургія) в сучасних вітчизняних умовах 

набирають ознак негативного регулювання. Для країн, політичний устрій яких 

відрізняється високим рівнем демократії, ситуація, що спостерігається в 

Україні, майже неможлива через наявність усталених підходів до державного 

регулювання. Проте в Україні, в умовах складних трансформаційних 
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перетворень, існує небезпека виходу з-під контролю та втрата якості тими 

параметрами управління, якими визначається вектор загальнонаціонального 

розвитку. 

Розглядаючи розвиток окремого регіону з позицій використання його 

порівняльних переваг для стимулювання цього розвитку, можна сказати, що, 

регіони прискорюють свій розвиток тоді, коли вони використовують свої 

порівняльні переваги перед іншими регіонами у виробництві товарів та послуг, 

що користуються попитом. Така спеціалізація на виробництві товарів та послуг 

отримала назву розумної спеціалізації або SMART-спеціалізації регіону (від 

«smart» – розумний). Це стає особливо актуальним у контексті формування 

політики регіонального розвитку в Україні та в межах реалізації Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом, економічної інтеграції до ринку ЄС та 

включенням України в глобальні ланцюги формування доданої вартості.  

Однією із таких змін є впровадження смарт-спеціалізації у систему 

стратегічного планування регіонального розвитку, що вже визначено 

відповідною нормативно-правовою базою [6]. У цій постанові смарт-

спеціалізація визначається підхід, що передбачає аргументоване визначення 

суб’єктами регіонального розвитку в рамках регіональної стратегії окремих 

стратегічних цілей та завдань щодо розвитку видів економічної діяльності, які 

мають інноваційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг регіону та 

сприяють трансформації секторів економіки в більш ефективні, а не менше ніж 

одна стратегічна ціль регіональної стратегії має бути визначена на засадах 

смарт-спеціалізації. Вибір таких пріоритетів повинен відбуватися із 

урахуванням світових ринкових та технологічних тенденцій інноваційного 

розвитку та сприяти пошуку тих напрямів економічної діяльності регіону, які є 

конкурентоспроможними на рівні країни та в міжнародному масштабі. 

Роблячи з цього висновок, можна сказати, що при формуванні та 

впровадженні державної економічної політики, спрямованої на інноваційний 

розвиток та підвищення конкурентоздатності країни та бізнесу, нам потрібно 

використовувати підходи планування та стратегування до цього процесу [7]. 

Особливу увагу слід звернути при переході на більш низький рівень 

формування регуляторної політики – на рівень регіону або органів місцевого 

самоврядування (муніципалітети чи об’єднані територіальні громади). У цьому 

разі підхід до розроблення стратегії формування регуляторної політики 

повинен відбуватися на основі стратегій розвитку громад чи більш великих 

адміністративно-територіальних одиниць. 

На державному рівні забезпечити повним обсягом реалізацію цієї 

пропозиції може не вдатися, адже тут діє велика кількість регуляторних 

органів, що мають вплив на різні галузі управління і, відповідно, різні сфери 

державної регуляторної політики. Проте, можна спробувати групувати ці 

регуляторні органи і формувати ДРП у певних великих галузях.  

Так, наприклад, можна розробити стратегію формування та реалізації 

державної регуляторної політики у сфері фінансів, до розроблення якої можуть 

доєднатися Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Національний 



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

45 

банк, а також структури, що їм підпорядковуються – державна податкова 

служба, державна митна служба тощо. 

Як зазначається в [8], державно-управлінська діяльність реалізується через 

інституції, які характеризують ступінь взаємодії структур, регуляторні впливи 

на політику регіонального розвитку, перерозподіл ресурсів тощо. Державне 

регулювання регіонального розвитку – це організаційно оформлена система 

інституцій та інститутів, які структурують взаємовідносини суб’єктів в процесі 

реалізації регіональної політики. Розвиток регіону функціонально підлягає 

впливу регуляторного механізму, створеного державою (політичний, 

адміністративний, економічний режими), що окреслює параметри та межі 

соціально-економічних змін. Управління змінами відбувається через 

цілеспрямоване втручання органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в теперішню соціальну практику. 

Територіальні громади, громадські організації, суб’єкти підприємницької 

діяльності, органи публічної влади під час визначення та реалізації 

стратегічних пріоритетів регіонального розвитку взаємодіють під впливом 

чинних інституційних взаємозв’язків (територіальні громади – органи 

місцевого самоврядування – громадські організації; громадські організації – 

суб’єкти підприємницької діяльності – органи публічної влади; суб’єкти 

підприємницької діяльності – органи публічної влади; органи місцевого 

самоврядування – органи державної влади тощо). 

Таким чином, забезпечення сталого розвитку регіону вимагає формування 

та забезпечення функціонування відповідного механізму державного 

регулювання, важливим інструментом якого є стратегічне планування розвитку 

територій на регіональному й місцевому рівнях [9]. Здійснюючи державну 

регіональну політику, уряд країни зобов’язаний чітко й обґрунтовано 

сформулювати цілі розвитку, розподілити їх на галузеві та регіональні рівні, 

поставити завдання перед суб’єктами підвідомчих територій, інвестувати 

державні програми і проєкти, забезпечити контроль за виконанням 

законодавчих актів, правових норм. Схожі підходи було запропоновано в 

законопроєкті №5323 «Про внесення змін до Закону України "Про засади 

державної регіональної політики"», який за основу прийнято Верховною Радою 

України 01 червня 2021 року [10]. 

Стабілізація та розвиток вітчизняної економіки значною мірою залежить 

від забезпечення позитивної динаміки показників розвитку регіонів. Вирішення 

цього завдання вимагає забезпечення ефективного функціонування всіх 

структурних елементів механізму державного регулювання розвитку регіону та 

впровадження нових концепцій, моделей та механізмів економічного 

регулювання та розвитку, наприклад, кластерної моделі [11], яка дає 

можливість інтегрувати незалежні виробництва для отримання синергетичного 

ефекту розвитку. 

Таким чином, економічний розвиток залежить і від стратегій розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць (АТО), і від регуляторної політики 

(заходів регулювання економічної політики), що проводиться органами 
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публічної влади на цих територіях, та враховує принципи та функції 

державного управління, що повинні при цьому виконуватися [12].  

Формування стратегії економічного розвитку представляє собою систему 

управління, що характеризується рядом аспектів, серед яких: 

 методологічний, що представляє собою набір механізмів, інструментів, 

методів і заходів регуляторного характеру, що використовуються у 

процесі регулювання економічного розвитку. Саме методологічна 

обґрунтованість цього регулювання забезпечує дієвість заходів 

регулювання, спрямованих на досягнення поставлених цілей; 

 організаційний, що забезпечує єдність розгляду управлінських 

відносин у процесі розвитку регіону/громади через функції органів 

публічного управління; 

 соціально-економічний, що забезпечує аналіз існуючої соціально-

економічної системи на основі поточного ресурсного забезпечення і 

перспективного економічного потенціалу території. 

Нами пропонується концептуальна схема підготовки стратегії 

економічного розвитку на основі стандартного підходу до підготовки 

стратегічних документів та взаємозв’язку зі стратегією розвитку певної 

адміністративно-територіальної одиниці (рис. 1). Тут неперервними лініями 

позначені прямі зв’язки у процесі формування стратегії та досягнення 

поставлених результатів (цілей), а штрих-пунктирними – зворотні, призначені 

для формування уточнених регуляторних дій після здійснення моніторингу їх 

ефективності.  

У цьому процесі враховуються і передумови економічного розвитку та 

можливих регуляторних дій (зовнішні та внутрішні), а вихідні умови 

використовуються як критерії досяжності на наступних ітераціях формування 

цілей розвитку.  

Цікавим тут є саме комплексність врахування можливих ресурсів, заходів 

(методів, інструментів) регулювання, врахування взаємозв’язку політичних 

цілей та цілей державного управління на місцевому/регіональному рівнях, а 

також взаємозв’язок регуляторних дій та їх вплив на стратегічне планування. 
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Pис. 1. Концептуальна схема взаємозв'язку стратегії 

місцевого/регіонального економічного розвитку, механізмів регулювання 

економіки та інструментів розвитку для досягнення результатів (цілей) 

розвитку. 

 

Висновки. У ході дослідження визначено, що одним із головних завдань 

державної економічної політики на місцевому/регіональному рівнях є 

стимулювання місцевого економічного розвитку. Одним із засобів реалізації 

стає єдина стратегія розвитку конкурентного місцевого середовища та 

стимулювання зростання. Запропоновано розглядати взаємозв’язок стратегії 

місцевого розвитку і бачення набору регуляторних впливів, що складають 

собою набір заходів з виконання планів реалізації стратегій, що враховують 

наддержавні (наднаціональні, транскордонні), державні (національні), 

регіональні (обласні, міжобласні) та місцеві напрямки розвитку. Визначено 

концепцію ресурсного забезпечення та перспективного економічного 

потенціалу території як усвідомлене, обґрунтоване, послідовне і результативне 

реформування системи управління розвитком АТО, що повинна включати 

зміну пріоритетів територіального управління (спочатку формулювання цілей і 
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завдань розвитку, потім визначення економічної політики, спрямованої на 

досягнення цих цілей) та перехід від безсистемного планування до 

стратегічного планування з урахуванням короткострокового планування. 

Нами запропоновано концептуальну схему підготовки стратегії 

формування та регулювання економічної політики на основі стандартного 

підходу до підготовки стратегічних документів та взаємозв’язку зі стратегією 

розвитку певної АТО. Таким чином, стратегія формування та регулювання 

державної економічної політики на місцевому/регіональному рівнях – це 

складний комплексний інструмент регулювання, що передбачає: організаційні 

заходи з підготовки (формування) стратегії – формування робочих груп, 

визначення відповідальних осіб та органів, розроблення положення про 

підготовку стратегії; аналіз поточного стану та вибору місії-бачення розвитку – 

аналіз чинних нормативно-правових актів регуляторного характеру в частині їх 

впливу на поточну ситуацію і можливий вплив на майбутню стратегію 

місцевого розвитку; розроблення проєкту стратегії та плану її реалізації – 

формування набору регуляторних рішень з обґрунтуванням потреби їх 

застосування, графіком реалізації (впровадження) цих регуляторних рішень 

згідно зі стратегією місцевого розвитку; власне ухвалення управлінських 

рішень (регуляторних впливів); контроль (моніторинг) процесу реалізації 

управлінських рішень з відстеженням ефективності регуляторних впливів. 

Визначено зв’язки цілей стратегії економічної політики і цілей місцевого 

економічного розвитку, а також можливі механізми та інструменти реалізації 

для досягнення цілей місцевого економічного розвитку. Насамперед, до 

найбільш важливих цілей можна віднести: створення якісних робочих місць 

для місцевого населення, забезпечення економічної стабільності в конкретній 

місцевості, залучення інвестицій, створення диверсифікованої економічної 

бази (активізація місцевого бізнесу). Серед таких цілей також можуть бути: 

розвиток території як фізичного середовища (інфраструктура); розвиток 

економіки (малого, середнього, великого бізнесу або самозайнятого 

населення); розвиток соціальної сфери та людського капіталу (людських 

ресурсів, освіти, культури, медицини, спорту тощо); розвиток сфер 

господарювання або місцевих громадських ініціатив, що мають місце на 

конкретній території і можуть слугувати точками зростання. 

 
Література: 

1. Buck T. W., M. H. Atkins. The Impact of British Regional Policies on Employment 

Growth. Oxford Economic Papers 28.1976 (March). р. 215–222. 

2. Дурман М. О. Стратегія регуляторної політики як один з інструментів реалізації 

стратегії розвитку адміністративно-територіальної одиниці. Вісник Національного 

університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління: зб. наук. пр. Нац. ун-

т цив. захисту України. Харків: НУЦЗУ, 2019. С. 18-34. 

3. Коваленко М. А. Регіональний менеджмент. Херсон. «Олді-плюс». 2004. 304 с. 

4. Санжаровський І. Боврон Б., Вігода А., Девідсон Г. Розроблення та впровадження 

стратегічного плану розвитку регіону. К. Вид-во К.І.С. 2008. 214 с. 

5. Толуб’як В. С. Єдність державного регулювання і стратегічного управління: аспект 

сталого розвитку регіонів. Інвестиції: практика та досвід, 2018. № 10. С. 83-87. 



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

49 

6. Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів 

заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

зазначених регіональних стратегій і планів заходів: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 11.11.2015 № 932. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/932-2015-%D0%BF 

7. Romanenko, Y. O., & Chaplay, I. V. Marketing communication system within public 

administration mechanisms. Actual Problems of Economics. 2016. 178(4), 69-78. 

8. Безверхнюк Т. Партнерська мережа як інституціональна форма державного 

механізму проектного управління регіональним розвитком. Держава і регіони. Серія: 

Державне управління, 2016 р., № 1 (53). С. 163-173. URL: 

http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2016/30.pdf 

9. Shvets, V. Y., Rozdobudko, E. V., & Solomina, G. V. Aggregated methodology of 

multicriterion economic and ecological examination of the ecologically oriented investment 

projects. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2013. №3, 139-144. 

10. Про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної 

політики": проєкт Закону України №5323 від 01.04.2021. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71562 

11. Bakulina, O., Lehan, I., & Bakhov, I. Cluster associations as a factor of innovative and 

integrative development of the economy. International Journal of Innovative Technology and 

Exploring Engineering. 2019. 8(10), 2249-2255. doi:10.35940/ijitee.J1122.0881019 

12. Lopushinskyi I., Durman M. Correlation of mechanism of public administration and 

state regulation in developing state regulatory policy/ Information and Innovation Technologies in 

Economics and Administration. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019. 

P. 200-208. 

 

References: 

1. Buck, T. W., Atkins, M. H.. (1976). The Impact of British Regional Policies on 

Employment Growth. Oxford Economic Papers 28. (March), 215–222. 

2. Durman, M.O. (2019). Stratehiya rehulyatornoyi polityky yak odyn z instrumentiv 

realizatsiyi stratehiyi rozvytku administratyvno-terytorialnoyi odynytsi [Strategy of regulatory 

policy as one of the tools for implementing the strategy of development of the administrative-

territorial unit]. Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrayiny. Seriya: 

Derzhavne upravlinnya – Bulletin of the National University of Civil Defense of Ukraine. Series: 

Public Administration, 1, 18-34 [in Ukrainian] 

3. Kovalenko, M.A. (2004). Regionalne upravlinnya [Regional Management]. Kherson: 

Oldie Plus. [in Ukrainian] 

4. Sanzharovsky, I., Bovron, B., Vigoda, A. & Davidson G. (2008). Rozrobka ta realizatsiya 

stratehichnoho planu rehionalnoho rozvytku [Development and implementation of a strategic plan 

for regional development]. K. Vyd-vo K.I.S. [in Ukrainian] 

5. Tolubyak, V.S. (2008). Yednist derzhavnoho rehulyuvannya i stratehichnoho upravlinnya: 

aspekt staloho rozvytku rehioniv [Unity of state regulation and strategic management: an aspect of 

sustainable development of regions]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. - Investments: practice and 

experience, 10, 83-87. [in Ukrainian] 

6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny Pro zatverdzhennya Poryadku rozroblennya 

rehionalnykh stratehiy rozvytku i planiv zakhodiv z yikh realizatsiyi, a takozh provedennya 

monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsiyi zaznachenykh rehionalnykh stratehiy i planiv 

zakhodiv pryiniata 11 lyst. 2015, № 932 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On 

approval of the Procedure for developing regional development strategies and action plans for their 

implementation, as well as monitoring and evaluation of the effectiveness of these regional 

strategies and action plans on innovative activity from November 11 2015, № 932]. 
zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/932-2015-%D0%BF. [in 

Ukrainian] 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/932-2015-%D0%BF


Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

50 

7. Romanenko, Ye. O., Chaplay, I. V. (2016). Marketynhovoho-komunikatsiina systema v 

ramkakh mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnya [Marketing communication system within public 

administration mechanisms]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual Problems of Economics. 

178(4), 69-78. [in Ukrainian] 

8. Bezverkhnyuk, T.M. (2016). Partnerska merezha yak instytutsionalna forma derzhavnoho 

mekhanizmu proektnoho upravlinnya rehionalnym rozvytkom [Partner network as an institutional 

form of the state mechanism of project management of regional development.]. Derzhava i 

rehiony. Seriya: Derzhavne upravlinnya. – State and regions. Series: Public Administration, 1 (53), 

163-173. Retrieved from: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2016/30.pdf. [in Ukrainian] 
9. Shvets, V. Y., Rozdobudko, E. V., & Solomina, G. V. (2013). Ahrehovana metodolohiya 

bahatokryterialnoyi ekonomichnoyi ta ekolohichnoyi ekspertyzy ekolohichno oriyentovanykh 

investytsiynykh proektiv [Aggregated methodology of multicriterion economic and ecological 

examination of the ecologically oriented investment projects]. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho 

Hirnychoho Universytetu – Scientific Bulletin of the National Mining University. 3, 139-144. [in 

Ukrainian] 

10. Proyekt Zakonu Ukrayiny Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny "Pro zasady 

derzhavnoyi rehionalnoyi polityky" vnesenyi na rozhlyad 01 kvit. 2021 №5323 [Draft Law of 

Ukraine On Amendments to the Law of Ukraine "On Principles of State Regional Policy" 

submitted for consideration from 01.04.2021 №5323]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71562. [in Ukrainian] 

11. Bakulina, O., Lehan, I., & Bakhov, I. (2019). Cluster associations as a factor of 

innovative and integrative development of the economy. International Journal of Innovative 

Technology and Exploring Engineering. 8(10), 2249-2255. Retrieved from: 

doi:10.35940/ijitee.J1122.0881019 

12. Lopushinskyi, I. & Durman, M. (2019). Correlation of mechanism of public 

administration and state regulation in developing state regulatory policy. Information and 

Innovation Technologies in Economics and Administration. (pp. 200-208). Wydawnictwo Wyzszej 

Szkoly Technicznej w Katowicach, Poland 

  

http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2016/30.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71562


Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

51 

https://doi.org/10.52058/2695-1592 -2021-2(2)-51-60 

Бал Мюджахіт 

аспірант кафедри публічного адміністрування 

Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Київ, Україна, 

е-mail: ball_mujahit@ukr.net 

https://orcid.org/0000-0002-7552-9238 

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТІЙНО-

КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В 

УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Анотація. У статті обґрунтовано, що існує багато концептуально різних 

визначень поняття «публічна безпека». На нашу думку, публічна безпека – це 

сукупність інструментів, методів, заходів, спрямованих на збереження порядку 

та суспільних цінностей, охорону здоров’я, правопорядку та життєдіяльності 

держави та її громадян. Водночас, публічна безпека – це такий стан суспільства 

та держави, що забезпечує нормальне функціонування державної організації й 

реалізації її інтересів, збереження життя, здоров'я та майна людей, а також 

користування правами й свободами, гарантованими конституцією та іншими 

правовими приписами. 

Виокремлено, що у чинних нормативно-правових документах часто 

поняття «публічна безпека» є синонімом «громадська безпека», «громадський 

порядок». Крім того, забезпечення публічної безпеки займають спеціально 

утворені підрозділи, зокрема, Національна гвардія України та Національна 

поліція України. 

Суспільна безпека створює атмосферу суспільного спокою, обстановку, в 

якій людина може не боятися загроз. Це означає, що кожний громадянин, з 

точки зору суспільної безпеки, може бути впевнений у тому, що його інтереси, 

права, охоронювані законом, свободи, життя, здоров’я, майно, гідність і спокій, 

інтереси суспільства надійно охороняються та захищаються державою. 

Громадська безпека – це безпека суспільства, яка забезпечується 

спеціальними структурами (поліцією, військовослужбовцями жандармерії, 

національними гвардійцями тощо), що самі мають обирати найбільш 

оптимальний варіант і форми діяльності задля досягнення найкращого 

результату з метою підтримання громадського порядку у кожному 

конкретному випадку. Тобто у визначенні «громадська безпека» основним є 

саме інституції, які її забезпечують. 

Таким чином, публічна безпека не є тотожною з поняття «суспільна 

безпека» та «громадська безпека». Так, у суспільній безпеці – головне є саме 

забезпечення безпекового середовища самого суспільства, а у громадські 

безпеці – ключовим є інституції, які забезпечують цю безпеку. 
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SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE 

CONCEPTUAL AND CATEGORICAL APPARATUS OF STRATEGIC 

MANAGEMENT IN TERMS OF PUBLIC SAFETY 

 

Abstract. The article substantiates that there are many conceptually different 

definitions of the term "public safety". In our opinion, public safety is a set of tools, 

methods, measures aimed at maintaining order and public values, health care, law 

and order and life of the state and its citizens. At the same time, public security is a 

state of society and the state that ensures the proper functioning of the state 

organization and the realization of its interests, preservation of life, health and 

property of people, as well as the enjoyment of rights and freedoms guaranteed by 

the constitution and other legal provisions. 

The author points out that in the current legal documents the concept of "public 

safety" is often synonymous with "public safety", "public order". In addition, public 

security is provided by specially formed units, in particular, the National Guard of 

Ukraine and the National Police of Ukraine. 

Public safety creates an atmosphere of public peace, an environment in which a 

person cannot be afraid of threats. This means that every citizen, from the point of 

view of public safety, can be sure that his interests, rights protected by law, 

freedoms, life, health, property, dignity and peace, the interests of society are reliably 

protected and protected by the state. 

Public safety is the security of society, which is ensured by special structures 

(police, gendarmerie, national guards, etc.), which must choose the best option and 

form of action to achieve the best result in order to maintain public order in each 

case. That is, in the definition of "public safety" the main thing is the institutions that 

provide it. 

Thus, public safety is not identical with the concepts of "public safety" and 

"public safety". Thus, in public safety - the main thing is to ensure the security 

environment of society itself and in public safety - the key is the institutions that 

ensure this security. 

Keywords: security, public safety, national security, public safety, public order, 

specially authorized bodies, police, National Guard. 
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Постановка проблеми. На сьогодні постає проблема створення 

відповідних механізмів формування публічної безпеки як основи забезпечення 

національної безпеки. Разом з тим, на сьогодні не існує єдиного підходу до 

визначення поняття «публічна безпека».  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми публічної безпеки, 

механізмів забезпечення публічної безпеки, формування публічної безпеки в 

системі національної безпеки аналізують правознавці, соціологи, психологи, 

економісти, політологи, фахівці з державного управління. Разом з тим, відсутні 

системні підходи до визначення поняття «публічна безпека» в системі 

державного управління. Так, проблеми публічної безпеки аналізують В. Барба, 

А.Басов, О. Батраченко, В. Біліченко, О.Горбачова, А. Долинний, В. Доненко, 

О. Кобзар, А Крищенко, Я. Курбанов, Р. Мельник, Д. Мулявка, О. Панова,        

Н. Піх, С. Пономарьов, Е. Саманюк та ін. 

Виклад матеріалу дослідження. У чинних нормативно-правових 

документах Україні згадуються поняття «публічна безпека», «громадська 

безпека», «громадський порядок». 

Відповідно до Закону України «Про особливості забезпечення 

громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та 

проведенням футбольних матчів» громадська безпека - стан захищеності 

життєво важливих інтересів суспільства, сконцентрованих у його матеріальних 

і духовних цінностях, від джерел небезпеки природного або штучного 

характеру під час підготовки та проведення футбольних матчів, за якого 

забезпечується запобігання загрозам заподіяння шкоди такими джерелами 

небезпеки [1]. 

У Законі України «Про національну безпеки України» визначається 

поняття «громадська безпека», «державна безпека», «національна безпека». 

Так, громадська безпека і порядок - захищеність життєво важливих для 

суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини і громадянина, 

забезпечення яких є пріоритетним завданням діяльності сил безпеки, інших 

державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та 

громадськості, які здійснюють узгоджені заходи щодо реалізації і захисту 

національних інтересів від впливу загроз[2]. 

Поняття «громадська безпека і порядок» також вживаються у Законі «Про 

національну гвардію України» [3]. Відповідно до статті 1 цього Закону 

Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними 

функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і 

призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і 

законних інтересів громадян, суспільства і держави від кримінальних та інших 

протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення 

громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами - із 

забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення 

терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних 

формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та 
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злочинних організацій [3]. Разом з тим, не визначено, що саме розуміти під 

поняттям «громадська безпека».  

У той же час, у Законі України «Про Національну поліцію» вживається 

термін «публічна безпека». Так, відповідно до статті 1 зазначеного Закону 

Національна поліція України  - це центральний орган виконавчої влади, який 

служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку [4]. Разом з 

тим, поняття «публічна безпека» не визначена.  

Таким чином, у чинних нормативно-правових документах часто поняття 

«публічна безпека» є синонімом «громадська безпека», «громадський 

порядок». Крім того, забезпечення публічної безпеки займають спеціально 

утворені підрозділи, зокрема, Національна гвардія України та Національна 

поліція України. На нашу думку, це дуже вузьке трактування та не відображає 

поняття «публічна безпека». Тома проаналізуємо наукові підходи до цього 

поняття. 

О. Горбачова зазначає, що публічна безпека – це стан захищеності 

життєво важливих інтересів об’єктів безпеки (особистості, суспільства, 

держави) від загроз і небезпек соціального, природного або техногенного 

генезису, а також здатність суб’єктів забезпечення безпеки вживати заходів 

щодо попередження їх виникнення та усунення негативних наслідків шляхом 

установлення, реалізації та дотримання правових норм [5].  

На думку А.Крищенко, публічний порядок, передусім, пов’язаний із 

публічною безпекою, яку покликані забезпечувати спеціальні органи 

виконавчої влади шляхом нагляду та застосування адміністративного примусу 

щодо осіб, які його порушують [6, с. 207]. 

Н. Піх ототожню поняття «публічна безпека» та «громадська безпека» і 

зазначає, що громадська (публічна) безпека – особливий вид діяльності 

спеціально уповноважених органів (структур) щодо її забезпечення, який 

охоплює ексклюзивний організаційно-правовий механізм і систему заходів, 

спрямованих на запобігання небезпек й загроз громадській безпеці [7]. 

О.Проневич у дослідженні ролі й місця поліції в системі органів публічної 

адміністрації Польщі наголошує, що публічна безпека, з одного боку, 

передбачає збереження порядку та суспільних цінностей, які охороняють 

державу й громадян перед загрозливими для правопорядку явищами, а з іншого 

- означає фактичний стан, що уможливлює без загрози шкоди нормальне 

функціонування державної організації й реалізації її інтересів, збереження 

життя, здоров'я та майна людей, а також користування правами й свободами, 

гарантованими конституцією та іншими правовими приписами [8, с. 743]. 

Публічна безпека у звичайних умовах життєдіяльності охоплює такі види 

правових відносин:  

• що виникають і складаються у процесі забезпечення суспільної злагоди, 

спрямовані на попередження і негайне припинення дій (діянь), які можуть 

призвести до порушень нормальних умов життя населення, стати перепоною 
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корисній трудовій діяльності людей, їх колективів, державних органів, 

організованому проведенню масових заходів;  

• що виникають і спрямовані проти громадського порядку і громадської 

безпеки та викликають необхідність застосування заходів адміністративного та 

кримінально-правового припинення протиправної поведінки окремих осіб, 

організацій чи установ. Забезпечення публічної безпеки ґрунтується на 

принципах діяльності суб`єктів, які відповідальні за її забезпечення [9, с.112].  

Публічна безпека – стан захищеності життєво важливих для держави, 

суспільства та кожної окремої особи інтересів, прав, свобод людини та 

громадянина, який є пріоритетним завданням діяльності кожного державного 

органу, органу місцевого самоврядування та їх посадових осіб; публічний 

порядок – це стан упорядкованості публічних правовідносин та всієї публічно-

правової системи, за якого кожна особа, державний орган, орган місцевого 

самоврядування, їх посадові особи добровільно дотримуються правових та 

морально-етичних норм, культурних та інших соціальних правил, виконують 

відповідні приписи з метою досягнення публічної безпеки та загального 

добробуту [10, с. 5]. 

Проведений аналіз дає підстави зазначити, що існую багато 

концептуально різних визначень поняття «публічна безпека». На нашу думку, 

публічна безпека – це сукупність інструментів, методів, заходів, спрямованих 

на збереження порядку та суспільних цінностей, охорону здоров’я, 

правопорядку та життєдіяльності держави та її громадян. Водночас, публічна 

безпека – це такий стан суспільства та держави, що забезпечує нормальне 

функціонування державної організації й реалізації її інтересів, збереження 

життя, здоров'я та майна людей, а також користування правами й свободами, 

гарантованими конституцією та іншими правовими приписами. 

Українські вчені М. Панов та В. Тихий аналізують поняття «суспільна 

безпека». Так, суспільна безпека як об’єктивно існуюча реальність, 

відбиваючись у суспільній свідомості, створює певний суспільний настрій і 

формує масові та індивідуальні стереотипи, що характеризуються відчуттям 

захищеності інтересів, охоронюваних правом, наявністю почуття безпеки щодо 

різного роду загроз, у тому числі злочинних посягань, а також відсутністю 

страху перед ними. Таким чином, суспільна безпека створює атмосферу 

суспільного спокою, обстановку, в якій людина може не боятися загроз. Це 

означає, що кожний громадянин, з точки зору суспільної безпеки, може бути 

впевнений у тому, що його інтереси, права, охоронювані законом, свободи, 

життя, здоров’я, майно, гідність і спокій, інтереси суспільства надійно 

охороняються та захищаються державою [11]. 

В. Доненко аналізує поняття «громадська безпека». На думку науковця, 

громадську безпеку в сучасних умовах слід розглядати в широкому смислі 

слова як безпеку суспільства з урахуванням системного підходу та 

взаємозв’язку з усіма видами безпеки й існуючими загрозами безпеці. В такому 

разі громадська безпека тісно пов’язана з безпекою кожної людини як члена 
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цього суспільства, є складовим елементом національної, колективної, 

міжнародної та глобальної безпеки [12, с. 32]. 

На думку В. Развадовського, змістом громадського порядку є громадська 

безпека. Метою забезпечення громадського порядку є особиста та громадська 

безпека в усіх її проявах: на транспорті – забезпечення безпечного 

переміщення, що означає, насамперед, недопущення порушень 

загальнообов’язкових правил на транспорті, їх попередження і             

припинення [13, с. 193]. 

У деяких розвинених західних країнах поняття «громадська безпека» 

(«public security») не має чіткого законодавчого визначення і різниться щодо 

свого трактування в залежності від національних та історичних особливостей. 

На нашу думку, це пов’язано із тим, що у демократичних суспільствах 

громадська безпека розглядається, насамперед, як процес її забезпечення 

спеціальними структурами (поліцією, військовослужбовцями жандармерії, 

національними гвардійцями тощо), які самі мають обирати найбільш 

оптимальний варіант і форми діяльності задля досягнення найкращого 

результату з метою підтримання громадського порядку у кожному 

конкретному випадку.  

Німецький правознавець Р. Сампер також вважає, що «громадська 

безпека» є невизначеним правовим поняттям і не можна зафіксувати законом 

те, що у певному випадку (конкретному часі і місці) слід розуміти під 

громадською безпекою та порядком і що для цього повинна робити поліція. На 

його думку, конкретні дії повинні визначатися у кожному окремому випадку, 

часі, місці, з урахуванням усіх наявних обставин і можливостей [14, с. 23.]. 

Р. Мельник зазначає, що німецькі вчені громадську безпеку визначають як 

певний стан суспільних відносин, якому притаманна непорушність: а) 

правопорядку; б) функціонування органів державної влади та самоврядування, 

а також інших установ, які виконують публічні функції; в) суб’єктивних прав і 

майнових благ окремих осіб (життя, здоров’я, свобода, гідність, майно тощо). 

Тобто показником рівня громадської безпеки є дотримання приватними 

особами правових норм [15].  

Отже, громадську безпеку доцільно визначати як сукупність суспільних 

відносин, пов’язаних із запобіганням чи усуненням загрози життю і здоров’ю 

осіб та їх майну, які можуть виникнути внаслідок дій людей або вияву 

негативних властивостей джерел підвищеної небезпеки [5, с. 305]. 

Проведений аналіз дає підстави зазначити, що громадська безпека – це 

така безпека суспільства, яка забезпечуються спеціально створеними 

підрозділами (зокрема, поліція, жандармерія та національна гвардія). Тобто у 

визначенні «громадська безпека» основним є саме інституції, які її 

забезпечують. 

Наступним визначенням, яке пов’язане з публічною безпекою є 

громадський порядок. 
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Громадський порядок – це наявність відповідних правил і норм поведінки, 

які поширюються на всіх членів суспільства, а також результат їх      

дотримання [16]. Він передбачає досягнення інтересів усього суспільства щодо 

задоволення потреби у створенні обстановки спокою і безпеки, нормального 

ритму праці, стосунків між людьми, виховання молоді на засадах моральності, 

прийнятних умов для відпочинку та задоволення побутових потреб. 

Громадський порядок гарантує, передусім, повагу до законних прав та 

інтересів інших осіб, недопущення задоволення своїх інтересів на шкоду 

іншим, державі й суспільству загалом [17, с. 45–55]. 

Таким чином, науковці часто через громадський порядок надають 

визначення громадську безпеку та публічну безпеку. 

Проведений аналіз дає підстави зазначити, що поняття «безпека» - це 

відсутність неприпустимого ризику, пов’язаного з можливістю заподіяння 

будь-якої шкоди для життя, здоров’я та майна громадян, для навколишнього 

природного середовища, в реалізації комплексу заходів, у використанні 

людських і матеріальних ресурсів, які призначені для запобігання такій шкоді, 

у захищеності населення, об’єктів довкілля, суспільного і державного майна 

від небезпеки за надзвичайних ситуацій, в безпечній експлуатації обладнання, 

споруд, механізмів, яка усуває можливість створення загроз для життя, 

здоров’я та інтересів людини, навколишнього середовища та об’єктів 

господарювання. Система безпеки розуміється як відсутність небезпеки, 

збереженість, надійність, захищеність, забезпеченість, незагрозливість. 

Таким чином, що існує багато концептуально різних визначень поняття 

«публічна безпека». На нашу думку, публічна безпека – це сукупність 

інструментів, методів, заходів, спрямованих на збереження порядку та 

суспільних цінностей, охорону здоров’я, правопорядку та життєдіяльності 

держави та її громадян. Водночас, публічна безпека – це такий стан суспільства 

та держави, що забезпечує нормальне функціонування державної організації й 

реалізації її інтересів, збереження життя, здоров'я та майна людей, а також 

користування правами й свободами, гарантованими конституцією та іншими 

правовими приписами. 

Суспільна безпека створює атмосферу суспільного спокою, обстановку, в 

якій людина може не боятися загроз. Це означає, що кожний громадянин, з 

точки зору суспільної безпеки, може бути впевнений у тому, що його інтереси, 

права, охоронювані законом, свободи, життя, здоров’я, майно, гідність і спокій, 

інтереси суспільства надійно охороняються та захищаються державою. 

Громадська безпека – це безпека суспільства, яка забезпечується  

спеціальними структурами (поліцією, військовослужбовцями жандармерії, 

національними гвардійцями тощо), що самі мають обирати найбільш 

оптимальний варіант і форми діяльності задля досягнення найкращого 

результату з метою підтримання громадського порядку у кожному 

конкретному випадку. Тобто у визначенні «громадська безпека» основним є 

саме інституції, які її забезпечують. 
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Таким чином, публічна безпека не є тотожною з поняття «суспільна 

безпека» та «громадська безпека». Так, у суспільній безпеці – головне є саме 

забезпечення безпекового середовища самого суспільства, а у громадські 

безпеці – ключовим є інституції, які забезпечують цю безпеку. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫМИ СУДАМИ УКРАИНЫ СПОРОВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ПУБЛИЧНУЮ 

СЛУЖБУ 

Аннотация. Статья посвящена исследованию некоторых проблемных 

вопросов, возникающих при рассмотрении споров, проистекающих из сферы 

реализации гражданами Украины права на публичную службу. Определено 

содержание права на реализацию публичной службы; произведён анализ 

судебной практики рассмотрения дел данной категории.  

Выявлены и охарактеризованы особенности рассмотрения 

административными судами Украины дел, возникающих из споров, связанных 

с принятием на публичную службу, прохождением такой службы. 

Установлено, что в украинском законодательстве предусмотрен обязательный 

досудебный порядок урегулирования споров, возникающих в связи с 

реализацией права на публичную службу. Однако, поиск судебной практики 

отказа в доступе к правосудию в связи с несоблюдением досудебного порядка 

обжалования решений, действий или бездействия по делам, связанным с 

защитой права на публичную службу, показал, что указанное положение 

Закона является декларативным.  

Определено, что наиболее частыми причинами обращения в суд с исками 

по делам о принятии на государственную службу являются: нарушение 

порядка автоматизированной обработки результатов тестового задания, 

которое должно осуществляться сразу после окончания времени, отведенного 

на составление тестирования; неправомочный состав конкурсной комиссии или 

назначение конкурса лицом, которое не имеет законных полномочий в этой 

сфере и др. 

На основании произведённого научного анализа сделан вывод о 

подведомственности административным судам категорий споров, 

возникающих по поводу принятия граждан на публичную службу и ее 

прохождения; выявлены проблемные аспекты судебного рассмотрения такой 

категории дел и выдвинуты предложения об устранении выявленных 

проблемных вопросов.  
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THE CERTAIN PROBLEMS OF CONSIDERATION BY THE 

ADMINISTRATIVE COURTS OF UKRAINE OF DISPUTES ARISING IN 

THE SPHERE OF EXERCISING THE RIGHT TO PUBLIC SERVICE 

 

Abstract. The article is devoted to the study of some problematic issues arising 

in the consideration of disputes arising from the implementation of the right to public 

service by citizens of Ukraine. The content of the right to implement public service 

has been determined; the analysis of the judicial practice of considering cases of this 

category is made. 

The article reveals and characterizes the peculiarities of consideration by the 

administrative courts of Ukraine of cases arising from disputes related to admission 

to public service, the passage of such service. It was established that the Ukrainian 

legislation provides for a mandatory pre-trial procedure for resolving disputes arising 

in connection with the exercise of the right to public service. However, the search for 

judicial practice of denying access to justice in connection with non-compliance with 

the pre-trial procedure for appealing decisions, actions or inaction in cases related to 

the protection of the right to public service showed that this provision of the Law is 

declarative. 

It has been determined that the most common reasons for filing claims in court 

in cases of admission to the civil service are: violation of the procedure for 

automated processing of the test task results, which should be carried out 

immediately after the end of the time allotted for the preparation of testing; 

unauthorized composition of the competition commission or appointment of the 

competition by a person who does not have legal authority in this area, etc. 

On the basis of the scientific analysis, it was concluded that the categories of 

disputes arising from the admission of citizens to public service and its passage were 

subordinate to the administrative courts; the problematic aspects of judicial 

consideration of this category of cases were identified and proposals were made to 

eliminate the identified problematic issues. 

Keywords: public service, administrative courts, problematic issues. 
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Постановка проблемы. После принятия Закона Украины «О 

государственной службе» в Украине изменились правила защиты права 

граждан на государственную службу, в частности, в судебном порядке. При 

этом актуальным вопросом является научное обоснование особенностей 

рассмотрения дел, возникающий из споров, связанных с прохождением 

публичной службы. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематикой 

вопросов, возникающих при рассмотрении споров, проистекающих из сферы 

реализации гражданами Украины права на публичную службу занимались 

такие отечественные ученые: Акулов-Муратов В., Банчук О., Дишлева И., 

Костюк В., Цуркан М. 

Цель статьи: определить проблемные моменты судебного рассмотрения 

категорий споров, возникающих по поводу принятия граждан на публичную 

службу, ее прохождения и найти способы устранения проблемных вопросов. 

Изложение основного материала. Самостоятельной категорией дел, 

относящихся к юрисдикции административных судов, являются дела, 

касающиеся разрешения споров о принятии граждан на публичную службу, ее 

прохождение и увольнение. При рассмотрении таких дел судами 

административной юстиции осуществляется защита прав граждан в сфере 

прохождения публичной службы, которое гарантировано Конституцией 

Украины, Законом Украины «О государственной службе» и др. В частности, 

согласно ч. 2 ст. 38 Конституции Украины граждане пользуются равным 

правом доступа к государственной службе, а также к службе в органах 

местного самоуправления. В связи с этим судебная защита права на публичную 

службу имеет важное значение в контексте реализации гарантий в сфере 

государственного управления, а поэтому является актуальным направлением 

исследования в современной науке государственного управления.  

Содержание права на публичную службу как предмета судебной 

защиты 

Исследуя вопрос судебной защиты права на публичную службу, 

необходимо выяснить содержание права на реализацию публичной службы, 

защита которого относится к юрисдикции административных судов. 

Как отмечают некоторые ученые, основными особенностями права на 

публичную службу являются следующие: это системное, конституционное 

право; проистекает из содержания права на труд; системно связано с правом на 

государственную службу и службу в органах местного самоуправления; 

правомочными лицами являются граждане Украины; предусматривает занятия 

лицом должностей в публично-правовых институтах власти; предусматривает 

специальную процедуру реализации, обеспечения и правовой охраны; 

обусловливает возникновение, изменение, прекращение служебно-трудовых 

правоотношений [5]. 

Определяя  право   на   публичную   службу,   важно   установить   момент 



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

64 

приобретения такого права и его прекращения. 

По этому поводу следует согласиться с И. Дышлевой, которая, учитывая 

украинское законодательство, отмечает, что в нашей стране государственная 

служба выступает важным институтом непосредственного участия граждан в 

управлении государственными делами. Возникновение статуса 

государственного служащего определяется моментом возникновения 

административной правосубъектности, которая наступает с даты замещения 

(занятия) им определенной государственной должности  [3]. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что защита права на публичную 

службу может возникнуть у лица ранее, чем такое лицо приобретет правовой 

статус государственного служащего или служащего другой публичной службы. 

Такая ситуация может возникнуть в случае, если лицо, к примеру, обжалует 

решение конкурсной комиссии, которым было признано победителем конкурса 

другое лицо. Кроме того, после прекращения пребывания лица на публичной 

службе, последнее может обратиться в суд с целью защиты своего права на 

пенсионное или другое социальное обеспечение. Хотя такие споры можно 

отнести к отдельной категории споров в сфере пенсионного и социального 

обеспечения лиц, которые были освобождены от должностей публичной 

службы; такие споры требуют отдельного научного исследования. 

Считаем, что право на публичную службу в контексте его судебной 

защиты, целесообразно рассматривать в широком смысле, не ограничиваясь 

при этом правами, которые реализуются непосредственно служащими. В таком 

случае содержание права на публичную службу включает: 

1) право свободного доступа к публичной службе лиц независимо от их 

расы, социального или материального положения и т.п.; 

2) права, которые реализуются должностным лицом, находящимся на 

должности публичной службы, в частности: право на карьерный рост; право на 

повышение квалификации; и т.п.; 

3) права, связанные с увольнением и восстановлением в должности 

неправомерно уволенных служащих. 

В административные суды могут быть обжалованы решения, действия 

и/или бездействие органов и должностных лиц, нарушающих приведенные 

выше права человека в сфере назначения, прохождения и увольнения с 

публичной службы. 

По этому поводу необходимо согласиться с мнением М. И. Цуркана о том, 

что первичным диспозитивным правом является право на обращение в 

административный суд за защитой, то есть право инициировать 

административный процесс. Это право следует отличать от права на судебную 

защиту, поскольку право на обращение в суд может реализовать лицо, 

являющееся процессуально дееспособным, а право на судебную защиту имеет 

каждый, чьи права, свободы или интересы нарушены [26]. 

Особенности рассмотрения дел, возникающих из споров, связанных с 

принятием на публичную службу 
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Характерно, что статьей 11 Закона Украины «О государственной службе» 

фактически установлено обязательное досудебное разрешение споров, 

возникающих в связи с защитой права на государственную службу. В 

частности, этой статьей предусмотрено, что в случае нарушения 

предоставленных настоящим Законом прав или возникновения препятствий в 

реализации таких прав государственный служащий в месячный срок со дня, 

когда он узнал или должен был узнать об этом, может подать руководителю 

государственной службы жалобу с указанием фактов нарушения его прав или 

препятствий в их реализации. В жалобе государственный служащий может 

требовать от руководителя государственной службы создания комиссии для 

проверки изложенных в жалобе фактов. 

Отмечается, что руководитель государственной службы обязан не позднее 

20 календарных дней со дня получения жалобы предоставить 

государственному служащему обоснованный письменный ответ (решение). В 

случае неполучения в установленный частью третьей настоящей статьи срок 

обоснованного ответа на жалобу или несогласия с ответом руководителя 

государственной службы государственный служащий может обратиться с 

соответствующей жалобой в суд [25]. 

Таким образом, из анализа приведенной правовой нормы следует, что с 

жалобой в суд лицо может обратиться только в случае неполучения в 

установленный срок обоснованного ответа или несогласия с таким ответом 

руководителя государственной службы, поэтому, судебной защите должно 

предшествовать обязательное обращение к руководителю государственной 

службы. 

Соответствующие изменения в ст. 11 Закона Украины «О государственной 

службе» были внесены Законом Украины «О внесении изменений в некоторые 

законы Украины относительно перезагрузки власти» от 19.09.2019                     

№ 117-IX [24].  

Это в полной мере согласуется с новой конституционной концепцией, 

определенной в ст. 124 Конституции Украины (1996), о том, что Законом 

может быть определен обязательный досудебный порядок урегулирования 

спора. Напомним, что соответствующие изменения были внесены в 

Конституцию Украины Законом Украины № 1401-VIII от 02.06.2016. 

До внесения указанных изменений ст. 11 Закона Украины «О 

государственной службе» предусматривала две альтернативные формы защиты 

права на государственную службу – в административном (внесудебном) и 

судебном порядке. 

Однако, поиск судебной практики отказа в доступе к правосудию в связи с 

несоблюдением досудебного порядка обжалования решений, действий или 

бездействия по делам, связанным с защитой права на публичную службу, 

показал отсутствие таких случаев. То есть указанное положение Закона пока 

остается декларативным. 

Исследуя  вопрос    рассмотрения   административными   судами    споров, 
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возникающих в сфере реализации каждой из трех выше выделенных групп 

прав на публичную службу, необходимо учитывать особенности порядка 

рассмотрения соответствующей категории дел и проблемные аспекты, с 

которыми сталкиваются суды во время такого рассмотрения. 

Так, что касается судебной защиты права на свободный и равный доступ к 

публичной службе, то наиболее распространенными в этой сфере являются 

споры, возникающие по жалобам на решения конкурсной комиссии, других 

субъектов, уполномоченных принимать решения в сфере конкурсного отбора, 

об отмене результатов конкурсного отбора и др. 

В обоснование неправомерности обжалуемого решения, как правило, 

приводят следующие аргументы: 1) нарушение порядка автоматизированной 

обработки результатов тестового задания, которая должна осуществляться 

сразу после окончания времени, отведенного на составление тестирования 

(Верховный Суд, 2018); 2) неправомочный состав конкурсной комиссии или 

назначение конкурса лицом, которое не имеет законных полномочий в этой 

сфере (Верховный Суд, 2019); 3) неправомерность допуска участника к 

проведению экзамена, в частности, по основаниям несоответствия такого 

участника квалификационным или иным требованиям, установленным 

законодательством к соответствующей категории служащих (Верховный Суд, 

2019); 4) не привлечение экспертов по вопросам управления персоналом во 

время тестирования, как того требуют положения законодательства 

(Верховный Суд, 2019) и т.д. 

Некоторые ученые на основании проведенного анализа судебной практики 

по рассмотрению дел этой категории, констатируют, что административные 

суды выявили следующие основные недостатки конкурсного отбора: 

несвоевременное проведение специальной проверки подразделениями 

внутренней безопасности кандидатов на должности публичного служащего, 

незавершение такой проверки к моменту принятия решений конкурсными 

комиссиями; отказ руководителей территориальных органов выполнять 

решение конкурсных комиссий о рекомендации/не рекомендация кандидата к 

прохождению службы и др. [2]. 

При этом следует отметить, что особенностью рассмотренной 

вышеприведённой категории дел является то, что лицо – жалобщик может и не 

иметь статуса публичного служащего, но быть кандидатом на 

соответствующую должность. Решая спор в указанной категории дел, 

административные суды выясняют: нарушены права или интересы лица, 

обратившегося в суд, то есть является ли такое лицо участником конкурса или 

лицом, которое не допущено к участию в конкурсе; полномочным ли является 

состав конкурсной комиссии; соблюдены ли порядок и сроки объявления 

конкурса; правомерно ли допущено/не допущено лицо к участию в конкурсе, 

что предполагает не только проверку факта соответствия/несоответствия 

кандидата предъявляемым квалификационным и другим требованиям, но и 

факта  правомерности  выдвижения  таких  требований (то есть предусмотрены  
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ли соответствующие требования законодательством); соблюдены ли все этапы 

процедуры конкурсного отбора; объективно ли проведена оценка результатов 

конкурса; правильно ли определены результаты конкурса или отдельного его 

этапа. 

Определенные особенности имеют дела, возникающие из споров, 

связанных с назначением на должность судьи, прокурора и некоторые другие 

должности, в которых решение по этому поводу принимают Верховная Рада 

Украины, Президент Украины, Высший совет правосудия, Высшая 

квалификационная комиссия судей Украины, Квалификационно-

дисциплинарная комиссия прокуроров. 

Прежде всего следует отметить, что Кодекс административного 

судопроизводства Украины [4] определяет, что судом первой инстанции по 

таким делам является Верховный Суд, а судом апелляционной инстанции – 

Большая Палата Верховного Суда. Судебное решение Верховного Суда по 

таким делам вступает в законную силу по истечении срока подачи 

апелляционной жалобы, если такую жалобу не было подано. 

Например, в делах по искам участников конкурсного отбора на должность 

судьи или лиц, допущенных к такому конкурсу, в Высшую квалификационную 

комиссию судей, как правило, обжалуются решения комиссии по: не допуску 

лица к участию в конкурсе (Большая Палата Верховного Суда, 2018, 2019); 

нарушение разумного срока принятия решения о предоставлении 

рекомендаций комиссией по назначению на должность судьи (Большая Палата 

Верховного Суда, 2019) и т.д. 

Многочисленными также являются споры по аналогичным искам к 

Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (Большая Палата 

Верховного Суда, 2019). 

Особенности рассмотрение дел, возникающих из споров, связанных с 

прохождением публичной службы 

Следующую условную группу судебных дел в сфере реализации права на 

публичную службу составляют дела по спорам, возникающим непосредственно 

по поводу прохождения службы, то есть те, в которых истцом выступает 

публичный служащий. 

По этому поводу интересное мнение высказано В. Акулов-Муратовым, 

который отметил, что сейчас в Украине не используется антропоцентрический 

подход к процессам управления, особенно на государственной службе. Это, как 

считает ученый, мешает воплощению одного из главных правил public 

administration: если исполнитель не справился с задачей – виноват 

руководитель, который по своему статусу должен использовать все 

возможности влияния на подчиненного, оценивая его способности заранее, а 

также вовремя разъясняя исполнителю задачи и контролируя их выполнение. 

Однако, если государственный служащий обращается в административный суд 

в Украине, то это, скорее всего, будет свидетельствовать о его невыносимом 

положение на работе [1]. 
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Вместе с тем следует заметить, что количество споров по 

административным искам публичных служащих к администрации или высшего 

руководства соответствующего органа постоянно растет. При этом самую 

многочисленную группу составляют споры, возникающие в сфере 

дисциплинарного производства. 

Как правило, нарушениями в сфере дисциплинарного производства 

административными судами выявлены следующие: 1) нарушение сроков 

привлечения служащего к дисциплинарной ответственности (Верховный Суд, 

2019); 2) привлечение к дисциплинарной ответственности в период временной 

нетрудоспособности и без проведения предварительного служебного 

расследования (Верховный Суд, 2019); 3) привлечение к дисциплинарной 

ответственности без фактического доказательства факта совершения 

дисциплинарного проступка (отсутствие вины служащего) (Верховный Суд, 

2019); 4) отсутствие должного мотивирования решения о применении 

определенных норм права или неприменении других норм, при выборе вида 

дисциплинарного взыскания, а также отсутствие приведения обстоятельств 

совершения дисциплинарного проступка (Верховный Суд, 2019) и др. 

К делам данной группе следует отнести также дела по: обжалованию 

порядка и/или результатов проведения аттестации публичных служащих 

(Верховный Суд, 2018), перевода с одной должности на другую (внутреннее 

перемещение) (Верховный Суд, 2019), оплаты труда служащих (Верховный 

Суд, 2018) и др. 

К примеру, в деле № 820/4210/16 работник органов Национальной 

полиции обратился с иском к Главному управлению Национальной полиции в 

Харьковской области, в котором просил признать противоправным и отменить 

решение аттестационной комиссии, оформленное протоколом, мотивируя свои 

исковые требования тем, что результаты аттестации являются 

необоснованными. В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции, с которым 

в целом согласились суд апелляционной и кассационной инстанций, пришел к 

выводу о том, что ответчиком не представлено доказательств того, что при 

принятии решения о несоответствии занимаемой должности по совокупной 

оценки всех критериев истец представил себя как неквалифицированный 

работник, поскольку негативная оценка деловых, профессиональных, личных 

качеств полицейского, его образовательного и квалификационного уровней, 

предоставленные аттестационной комиссией, не согласуется с 

доказательствами о положительной оценке этого же полицейского [11].  

То есть по данному делу административными судами выявлен факт 

несоответствия результатов аттестационной оценки с доказательствами 

относительно положительной оценки деятельности истца на соответствующей 

должности. 

Еще одним примером является дело № 815/2998/18 по иску служащего 

органов Государственной фискальной службы к управлению, в котором он 

проходил службу, с просьбой признать противоправными действия управления 
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о предоставлении преимущественного права при переводе на должность 

начальника другому лицу. В этом деле иск был оставлен без удовлетворения, 

поскольку выяснилось, что руководством были выполнены все требования 

КЗоТ Украины [20]. То есть в данном делу констатировано, что на споры, 

возникающие при высвобождении служащих, сокращение их численности или 

внесении других изменений в штатное расписание, гарантии, определенные 

трудовым законодательством, как правило, распространяются на 

соответствующих служащих. 

Выводы. Административным судам подведомственны такие категории 

споров, возникающих по поводу принятия граждан на публичную службу и ее 

прохождения: 1) по жалобам на решения конкурсной комиссии, других 

субъектов, уполномоченных принимать решения в сфере конкурсного отбора, 

об отмене результатов конкурсного отбора , допущения/недопущения к 

участию в конкурсе; 2) обжалования порядка и/или осуществления 

дисциплинарного производства; 3) обжалование порядка и/или результатов 

проведения аттестации публичных служащих; 4) обжалование перевода с 

одной должности на другую (внутреннее перемещение); 5) по жалобам 

служащих по размеру оплаты труда; 6) обжалования правомерности 

освобождения публичного служащего от занимаемой должности. 

Основными проблемными аспектами рассмотрения споров, возникающих 

по поводу принятия граждан на публичную службу, ее прохождения и 

увольнения, в административных судах является неопределенность или 

отсутствие однозначного практики по решению таких вопросов: 1) нормы 

какого законодательства имеют приоритетное значение при применении к 

спорным правоотношениям (трудового или о государственной службе); 2) на 

какие категории споров распространяется юрисдикция административных 

судов (например, четко не определено, распространяется ли юрисдикция 

административных судов на споры, возникающие в сфере прохождения 

патронатной службы, в сфере приема, увольнения и прохождения службы на 

должности руководителей государственных предприятий и учреждений и т.д.) 

3) каковы пределы осуществления судебного контроля по делам этой 

категории; 4) порядок и размер возмещения морального или материального 

ущерба, причиненного работодателем в связи с неправомерным решением о 

переводе, увольнении, привлечении к дисциплинарной ответственности и тому 

подобное. 

Для решения проблемных вопросов, возникающих при рассмотрении 

споров в сфере публичной службы в административных судах, необходимо: 

обновить обобщения судебной практики по спорам, возникающим в сфере 

принятия, прохождения и увольнения с публичной службы; обобщить 

судебную практику о возмещении морального и материального ущерба в этой 

категории дел; четко определить, на какие категории споров, возникающие в 

сфере принятия, прохождения и увольнения с публичной службы, 

распространяется юрисдикция административных судов. 
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РОЗРОБЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ 

ПІДХІД 

Анотація. У статті визначено науково-практичні підходи щодо розгляду 

механізмів реалізації державної екологічної політики. Відмічено, що у ракурсі 

становлення України як соціальної та демократичної держави вагоме місце 

займає процес реформування існуючої на сьогодні системи публічного 

адміністрування, що безпосередньо впливає на сталий розвиток регіонів у 

напрямі ефективного природокористування. 

Зазначено, що у сучасних умовах виникнення екологічних загроз світових 

масштабів, можна виділити низку нагальних проблем суспільства, вирішення 

яких вимагає застосування вдосконалених та дієвих підходів з метою чіткого 

визначення характерних особливостей реалізації заходів екологічної політики у 

процесі забезпечення сталого розвитку нашої країни за допомогою спеціальних 

інструментів та засобів. 

Досліджено визначення термінів «державна політика», «екологія», 

«державна екологічна політика» та ін. Запрпоновано розглядати державну 

екологічну політику як напрям дій органів публічної влади держави, який 

полягає у застосуванні комплексу нормативно-правових норм, інструментів та 

засобів публічного адміністрування та їх реалізації з метою досягнення балансу 

інтересів ключових суб’єктів екологічних відносин за рахунок визначення 

пріоритетних шляхів підвищення ефективності та раціоналізації 

природокористування, охорони довкілля та забезпечення достатнього рівня 

екологічної безпеки, що реалізується на основі проведення постійного 

моніторингу наявної на сьогодні ситуації щодо якісних показників 

екологічного середовища, його безпосереднього впливу на здоров’я громадян 

та збільшення тривалості їх життя, відтворення ресурсів тваринного та 

рослинного світу, збереження екологічного та генетичного базису екосистем. 

Ключові слова: державна політика, екологія, державна екологічна 

політика, ефективне природокористування, сукупність соціальних відносин у 

суспільстві. 
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DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF STATE ENVIRONMENTAL 

POLICY IN THE WORKS OF DOMESTIC SCIENTISTS: A THEORETICAL 

APPROACH 

 

Abstract. The article identifies scientific and practical approaches to the 

consideration of mechanisms for implementing state environmental policy. It is 

noted that in the perspective of Ukraine as a social and democratic state an important 

place is occupied by the process of reforming the current system of public 

administration, which directly affects the sustainable development of regions in the 

direction of efficient use of nature. 

It is noted that in modern conditions of global environmental threats, we can 

identify a number of urgent problems of society, the solution of which requires the 

use of improved and effective approaches to clearly identify the characteristics of 

environmental policy in the process of sustainable development of our country with 

special tools and tools. . 

The definition of the terms "state policy", "ecology", "state ecological policy", 

etc. is studied. It is proposed to consider the state environmental policy as a direction 

of action of public authorities of the state, which is to apply a set of regulations, tools 

and means of public administration and their implementation to achieve a balance of 

interests of key actors in environmental relations by identifying priority ways to 

improve efficiency and rationalization of nature management, environmental 

protection and ensuring a sufficient level of environmental safety, which is 

implemented on the basis of constant monitoring of the current situation regarding 

the quality of the environment, its direct impact on public health and increasing their 

life expectancy, reproduction of fauna and flora, preservation of ecological and 

genetic basis of ecosystems. 

Keywords: state policy, ecology, state ecological policy, effective nature 

management, set of social relations in society. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день, в умовах виникнення 

екологічних загроз світових масштабів постає нагальна необхідність 

розроблення дієвої державної екологічної політики у всіх, без винятку, країнах 

міжнародного простору. Це, у свою чергу, вимагає максимального залучення 

до співробітництва з даного питання більшості суб’єктів екологічних відносин 

усіх секторів: державного, громадського та приватно-комерційного. У ракурсі 

становлення України як соціальної та демократичної держави вагоме місце 

займає процес реформування існуючої на сьогодні системи публічного 
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адміністрування, що безпосередньо впливає на сталий розвиток регіонів у 

напрямі ефективного природокористування. Тож, розроблення результативних 

механізмів для дієвої реалізації державної екологічної політики та 

забезпечення використання ефективних інструментів з даною метою стають 

першочерговими завданнями представників органів публічної влади       

держави [1, c. 2]. 

У свою чергу, підвищується значимість та роль держави у розробленні та 

функціонуванні державної екологічної політики у сучасних процесах 

державотворення. У такому концепті ключовим завданням держави виступає 

стабілізація, підтримка балансу та покращення стану екології на території 

України за рахунок ефективної реалізації екологічної політики. За умови 

використання інтегрованого підходу до підтримки  соціально-економічного 

розвитку нашої держави можливе успішне забезпечення її переходу до сталого 

розвитку, що, відповідно, сприятиме функціонуванню екологічно-

збалансованої системи природокористування [2, c. 136]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням основних 

практичних та теоретичних аспектів вироблення державної екологічної 

політики займались такі автори як: А. Аверченков [3], І. Гаєвський [4], 

Є. Єфімов [5],  В. Крук [6] та інші представники вітчизняної науки публічного 

адміністрування. Однак, у сучасних умовах виникнення екологічних загроз 

світових масштабів, можна виділити низку нагальних проблем суспільства, 

вирішення яких вимагає застосування вдосконалених та дієвих підходів з 

метою чіткого визначення характерних особливостей реалізації заходів 

екологічної політики у процесі забезпечення сталого розвитку нашої країни за 

допомогою спеціальних інструментів та засобів. Але, нажаль, у сучасній 

вітчизняній науковій думці, наразі, відсутній комплексний підхід до процесів 

реалізації державної екологічної політики. 

Мета статті: обґрунтувати науково-практичні підходи щодо розгляду 

механізмів реалізації державної екологічної політики. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи визначення терміну 

«державна політика», слід наголосити на його широкому використанні у 

багатьох сферах життєдіяльності людей, з урахуванням постійно виникаючих 

потреб у підтримці балансу в інтересах окремих індивідумів та представників 

різноманітних суспільних груп. Тож, можемо визначити ключовим завданням 

будь-якої політики саме дотримання балансу інтересів усіх суб’єктів 

відповідної сфери.   

У такому ракурсі, вважається за необхідне відзначити науковий доробок 

О. Валевського, в якому він пропонує розглянути наступне визначення поняття 

«державна політика»: діяльність органів публічної влади держави, що 

направлена на розв’язання низки суспільних  проблем з метою створення 

сприятливих умов для реалізації інтересів усіх членів суспільства [7].  

Погоджуюся з думкою автора про те, що розвиток суспільства виступає 

ключовим фактором реалізації державної політики. Проте, маю зазначити, що 
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дане визначення є дещо неповним та не охоплює усі характерні особливості 

даного процесу. 

У свою чергу, група вчених серед яких: Т. Брус, В. Романов та О. Рудік під 

державною політикою розуміють організовану, цілеспрямовану та відносно 

стабільну діяльність органів публічної влади держави з метою розв’язання 

існуючих проблем у суспільстві за рахунок опосередкованого, або 

безпосереднього, впливу на усі сфери життєдіяльності людей через 

уповноважених «агентів» [8, c. 259].  

На мій погляд, необхідно розглядати державну політику як управлінську  

діяльність представників органів публічної влади, насамперед, виконавчої 

ланки,  яка націлена на вирішення нагальних суспільних проблем та заснована 

на принципах дотримання законності та відповідності соціальним звичаям.  

Більш розширеним можна назвати наступне визначення таких 

представників вітчизняної науки публічного управління, як: В. Ребкало та 

В. Тертичка: цілеспрямовані дії представників органів публічної влади, які 

реалізуються шляхом здійснення безпосереднього, або опосередкованого, 

впливу на усі сфери життя людей з метою вирішення низки існуючих проблем.  

Можна погодитись з авторами та акцентувати увагу на тому, що державна 

політика націлена на реалізацію процесів підтримки балансу у суспільному 

житті та задоволення інтересів усіх членів суспільства. 

Існує наукова точка зору, за якої поняття «державна політика» 

розкривається як спеціальний засіб для досягнення поставленої мети у певній 

галузі, чи сфері, із застосуванням різноманітних методів впливу 

(адміністративних, правових, економічних тощо), враховуючи усі наявні, на 

даний момент часу, ресурси, а, також, для визначення шляхів та інструментів 

вирішення конкретних проблем у суспільному житті. Представниками такого 

підходу можна назвати: В. Бакуменка та В. Князєву. 

Можна погодитись з авторами та додати, що державна політика виступає 

як сукупність цілеспрямованих  дій представників органів публічної влади з 

метою досягнення поставленої та суспільно-значущої мети, а, також,  

розв’язання нагальних проблем у суспільстві, або окремих його сферах. У 

такому ракурсі, державна політика сприяє реалізації комплексного політичного 

процесу як впорядкованої послідовності дій, взаємодій у різноманітних сферах 

життя суспільства та регулює сукупність соціальних відносин у суспільстві.  

Вищевказані трактування поняття «державна політика», які пропонують 

вітчизняні дослідники, дають підстави для розуміння даного поняття як одного 

з ключових елементів життєдіяльності суспільства, адже реалізація заходів 

державної політики направлена на підвищення рівня життя людей та підтримки 

соціальної стабільності окремих регіонів та країни, в цілому. 

Доцільним у контексті теми дослідження вважається розглянути, також, 

визначення поняття «екологія». 

Розглядаючи наукову точку зору А. Ахатової, необхідно вказати на те, що 

поняття «екологія» автор розкриває не тільки як інтегровану дисципліну, яка 

показує безперервний взаємозв’язок внутрішньо-пов’язаних між собою явищ у 
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природі (як біологічних, так і фізичних). Тут має місце зосередження уваги на 

тому, що екологія виступає як ланка сполучення суспільних та природничих 

наук, за рахунок  нелінійної структури, що відрізняє її від інших        

дисциплін [9, c. 23; 10; 11].   

На мій погляд, такий підхід автора говорить про розвиток екологічної 

науки не по вертикалі (тобто від простого до складного), а в горизонтальній 

площині, тобто, таким чином, щоб охоплювати широке коло проблем у різних 

сферах життя. Це свідчить про специфічний міждисциплінарний характер 

науки «екологія» та сприяє розвитку нових контекстів та параметрів 

взаємозв’язку між людською істотою та природою, а, також, націлює на 

формування людиною нового світобачення шляхів ефективного 

природокористування. 

У науковому  доробку В. Докучаєва поняття «екологія» розкривається як 

закономірний взаємозв’язок між усіма об’єктами живої та неживої природи 

(тваринами, рослинами, мінеральними багатствами, людським істотами, їх 

побутом та духовним світом тощо) [12, c. 10-11].   

На мій погляд, екологія виступає як наука про функціональне призначення 

та характерні властивості біосфери, про увесь спектр взаємозв’язків між 

об’єктами живої та неживої природи, людськими індивідами та суспільством в 

цілому. 

Існує наукова думка за якої екологія виступає як з’єднувальний «міст» між 

усіма науковими напрямами (фундаментальними, соціальними, природними, 

гуманітарними тощо). Представниками такого підходу є Д. Медоуз, 

К. Монтгомері та О. Яблоков. На думку вищевказаних авторів, сучасну науку 

«Екологія» можна розглянути через поняття «мегалогія»: як широкодіапазонну 

науку, базою якої виступають усі існуючі на сьогоднішній день науки 

(гуманітарні, біологічні, хімічні, фізичні, математичні тощо) [12, c. 12-13].  

На мій погляд, екологія виступає як розгалужена наука про об’єкти 

неживої та живої природи, а, також, про життєдіяльність людських істот у 

контексті визначення основних причин виникнення екологічних катастроф та 

надзвичайних ситуацій через нераціональне (споживацьке) відношення 

суспільства до навколишнього середовища. 

З наукової точки зору М. Мойсеева, екологія виступає як системна наука з 

багатоярусною конструкцією, що складається з великої кількості рівнів 

традиційних вчень та дисциплін [13].  

На мій погляд, екологію можна розглядати як науку, що вивчає процеси 

функціонування усіх земних систем з позицій суб’єктів навколишнього 

середовища (людських істот та їх груп, живих організмів, ландшафтів тощо). 

У контексті даної статті варто розглянути найбільш поширені у 

вітчизняній науці публічного адміністрування визначення терміну «екологічна 

політика». 

Екологічна політика, на думку О. Калашник, виступає як регулятивно-

контрольна та організаційна діяльність будь-якої держави, яка направлена на 

охорону та оздоровлення навколишнього природного середовища, підтримку 
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раціонального його використання та створення умов для повноцінного 

відтворення природних ресурсів, реалізації заходів з ефективного 

природокористування та дотримання норм екологічної безпеки [14, c. 2-3].  

Погоджуюся з автором та можу додати, що екологічна політика розкриває 

екологічну направленість діяльності суб’єктів таких відносин відповідно до 

поставлених цілей та завдань, а, також, з метою задоволення їх інтересів. 

Розкриваючи сутність екологічної політики, Н. Малиш розуміє її як 

комплекс заходів та засобів, які пов’язані із впливом людини на навколишнє 

природнє середовище та направлені на забезпечення збалансованого розвитку 

екосистеми та усвідомлення у суспільстві значимості такого розвитку [15].  

Можна погодитись з автором та зазначити, що екологічна політика 

виступає як координуюча база для формування та приведення до руху наявних 

ресурсів певної системи (організації) з метою досягнення поставлених цілей у 

напрямі забезпечення раціонального природокористування, використовуючи 

управлінські, економічні, політичні, юридичні, соціальні та інші заходи. 

Підтримую, також, наукову позицію таких авторів, як В. Симоненко та 

В. Шеховцова, які констатують, що реалізація державою неефективної 

екологічної політики або ж повна відсутність фактів її реалізації може стати 

першопричиною до виникнення різного роду екологічних проблем та 

спричинити широкомасштабні катастрофи екосистем, а, також, порушення 

балансу в ній, що, у свою чергу, загрожує винищенню цілих

цивілізацій [16, c. 12].  

Існує науковий підхід, за якого екологічна політика розглядається як 

система спеціальних заходів держави, які направлені на охорону 

навколишнього природного середовища та відтворення його ресурсного 

потенціалу з метою забезпечення раціонального природокористування та 

нормальної життєдіяльності суспільства. Прихильником такого підходу є 

О. Заржицький [17, c. 188].   

На мій погляд,  екологічну політику можна розуміти як систему заходів 

або генеральну лінію дій органів публічної влади держави вищого рівня, що 

визначають шляхи покращення заходів раціонального природокористування та 

поліпшення стану навколишнього середовища у конкретному регіоні. 

 Деякі представники вітчизняної науки публічного адміністрування 

розуміють сутність екологічної політики як системи розроблення пріоритетів у 

діяльності держави, враховуючи загальний рівень здоров’я населення 

конкретної країни з метою збільшення тривалості життя громадян, відтворення 

ресурсів тваринного та рослинного світу, збереження екологічного та 

генетичного базису екосистем, а, також, історичної, природної спадщини та 

культури. Прихильниками такої думки можна назвати В. Сахаєва та, 

В. Шевчука [18].   

Висновки. Тож, на основі усіх вказаних у пункті визначень поняття 

«екологічна політика», що пропонуються представниками вітчизняної науки, 

можна сформувати власне авторське визначення: напрям дій органів публічної 

влади держави, який полягає у застосуванні комплексу нормативно-правових 
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норм, інструментів та засобів публічного адміністрування та їх реалізації з 

метою досягнення балансу інтересів ключових суб’єктів екологічних відносин 

за рахунок визначення пріоритетних шляхів підвищення ефективності та 

раціоналізації природокористування, охорони довкілля та забезпечення 

достатнього рівня екологічної безпеки, що реалізується на основі проведення 

постійного моніторингу наявної на сьогодні ситуації щодо якісних показників 

екологічного середовища, його безпосереднього впливу на здоров’я громадян 

та збільшення тривалості їх життя, відтворення ресурсів тваринного та 

рослинного світу, збереження екологічного та генетичного базису екосистем. 
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ДЕРЖАВНОЮ (ЦИВІЛЬНОЮ) СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ 

В XXI СТ. 

Анотація. У публікації розкривається питання щодо генезису та еволюції 

публічної служби та її різновидів з найдавніших часів до сьогодення, а також 

встановлюються, аналізуються та характеризуються основні тенденції розвитку 

системи управління державною службою в Україні та Польщі в XXI ст. 

Відзначається, у кін. XVIII ст., державна служба перестала бути привілеєм, що 

дарує чи продає монарх, і трансформувалась в конституційне право громадян 

на управління державними справами, що забезпечується через право рівного 

доступу до державної (публічної) служби. Це право закріпилось спочатку в 

конституціях держав Європи і Америки, а після Другої світової війни у 

конституціях інших держав світу, Загальній декларації прав людини, інших 

міжнародних договорах і документах. 

Наголошується на спорідненості умов і історії інституту державної 

(цивільної) служби в Україні та Польщі та наводиться авторська періодизація 

генезису та еволюціонування системи управління публічною службою у цих 

державах із найдавніших часів до сьогодення. Аналізуються та 

систематизуються тенденції розвитку права на рівний доступ до державної 

(публічної) служби, механізмів формування державної кадрової політики, а 

також системи управління державною службою у XXI ст. 
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MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE STATE (CIVIL) 

SERVICE IN UKRAINE AND POLAND IN THE XXI ST. 

Abstract. The publication reveals the question of the genesis and evolution of 

public service and its varieties from ancient times to the present, as well as identifies, 

analyzes and characterizes the main trends in the development of the states service 

management system in Ukraine and Poland in the XXI century. It is noted in the end. 

In the XVIII century, the civil service ceased to be a privilege, the monarch gives or 

sells, and was transformed into the constitutional right of citizens to manage state 

affairs, provided through the right of equal access to the state (public) service. This 

right was enshrined first in the constitutions of the states of Europe and America, and 

after the Second World War in the constitutions of other states of the world, the 

Universal Declaration of Human Rights, and other international treaties and 

documents. The relationship of the conditions and history of the institution of state 

(civil) service in Ukraine and Poland is noted, and the author's periodization of the 

genesis and evolution of the public service management system in these states from 

ancient times to the present is given. Trends in the development of the right to equal 

access to the state (public) service, mechanisms for the formation of state personnel 

policy, as well as the system of state service management in the XXI century are 

analyzed and systematized. 

Keywords: public service, civil service in Ukraine, civil service in Poland, 

administrative regime of the state (public) service, public service management 

system, genesis of the state (public) service management system, development trends 

of state (public) service. 

Постановка проблеми. Праця завжди була важливою сферою життя 

людини на всіх стадіях її розвитку. Загальновідомою та промовистою 

залишається написана в 70-х роках XIX століття робота Ф. Енгельса «Роль 

праці а процесі перетворення мавпи в людину», яка стала складовим розділом 

праці «Діалектика природи». У ній мислитель зробив висновок, що «Праця – 

джерело всілякого багатства … праця створила саму людину» [1-16; 1, с. 134]. 

Добре відомою економістам, історикам, соціологам і правникам 

залишається й теорія поділу праці, вперше обґрунтована А. Смітом в його 

роботі «Дослідження про природу та причини багатства народів». У ній 

мислитель доводить, що розподіл праці та поглиблення спеціалізації 

працівників сприяли суспільному прогресу, розвитку суспільств і держав. 

Зокрема, А. Сміт іще в кін. XVIII ст. стверджував, що: «Найбільш важливі 

удосконалення в виробничій силі праці, і значна частина мистецтва, 

швидкості й розторопності в праці, або в її використанні викликані, з усією 

ймовірністю, розподіленням праці» [12, с. 97]. 

Процеси подальшої диференціації та спеціалізації праці тривають і в XXI 

ст. У XXI ст. учені стверджують про т.з «четвертий поділ праці» та 

виокремлення   «креативного   класу»   працівників,   задіяних   у   створенні та  
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просуванні інноваційних технологій, у першу чергу, ІТ-технологій. 

За тисячі років змінилася й парадигма праці в житті людини. Якщо в 

Східних деспотіях, державах і полісах Античності та феодальних державах 

праця була не лише засобом для існування, а й повинністю рабів, кріпаків і 

іншого залежного населення, то після хвилі революцій і війн за незалежність, 

право на працю й справедливу винагороду за неї почали закріплюватися в 

перших конституціях кінця 18 ст. – поч. 19 ст. Саме захист трудових прав став 

основним гаслом хвилі соціалістичних революцій поч. 20 ст. в Росії, 

Німеччині, Угорщині й інших державах. 

У 20 ст. право на працю отримало своє втілення не лише в національних 

конституціях, а і в міжнародних актах, що посилили гарантії прав людини. 

Зокрема, ст. 23 Загальної декларації прав людини в 1948 році визначила: 

«Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на  справедливі і 

сприятливі умови праці та на захист від безробіття» [3]. 

Це положення Загальної декларації отримало свій розвиток у 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 року. 

Зокрема, ст. 6 цього Пакту засвідчила визнання державами-учасницями права 

на працю, що включає «… право кожної людини дістати можливість 

заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку 

вона вільно погоджується, і зроблять належні кроки до забезпечення 

цього права» [4]. 

Розвиваючи вчення А. Сміта, Г. де Молінарі пішов далі. Окрім розподілу 

праці в землеробстві, ремісництві та промисловості, обґрунтовує й формування 

спеціальної групи працівників – тих, що займаються промислами для 

задоволення розумових і культурних потреб людини, а також для задоволення 

безпеки суспільства. До цього розряду учений відносить: «викладання, 

літературу, витончені мистецтва, богослужіння, управління та поліцію»        

[5, с. 47]. Таким чином, одним із спеціалізованих видів праці, починаючи з 

найдавніших часів, є державна (цивільна) служба, яка передбачає здійснення 

спеціально підготовленими працівниками основних функцій і повноважень 

держави. 

Разом із тим, в політико-правових і соціально-економічних умовах 

сьогодення державна (цивільна) служба в Україні, Польщі та більшості інших 

держав світу, змінює свій сенс під впливом множини глобальних трендів, які 

формують тенденції розвитку та трансформації сиситем управління державною 

службою в першій четверті XXI ст. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика становлення 

державної служби в Україні залишається предметом уваги істориків, 

правознавців і фахівців з державного управління. Серед ґрунтовних досліджень 

цієї проблематики слід виділити фундаментальну наукову роботу «Історія 

державної служби в Україні» [6], а також наукові дослідження А. Малюги [7], 

В. Федоренка [8] та автора цієї публікації [8-9].  

Разом з тим, слід зазначити, що тенденції подальшого розвитку системи 

управління публічною (державною) службою в Україні та Польщі в контексті 
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диджиталізації та протидії пандемії коронавірусу COVID-19, не отримала на 

сьогодні належної уваги у наукових публікаціях. 

Мета статті - дослідження полягає в виявленні, аналізі та систематизації 

ключових тенденцій розвитку систем управління державною службою в 

Україні, Республіці Польща та інших європейських державах. 

Виклад основного матеріалу. Становлення державної (цивільної, 

публічної) служби виникає з утворенням самих держав, у яких уже сформовано 

чіткий публічно-світський компонент влади монарха (фараона, короля, 

базилевса, царя тощо). Появі державних службовців і апаратів управління 

державною службою в їх звичному для нас вигляді передувало виникнення 

теократичних деспотій Стародавнього Сходу – Шумеру й Аккаду, Вавилону, 

Єгипту, Мідії, Фінікії та ін. [9, с. 173].  

На поч. XX ст. Л. Ольшевський писав, що саме у прадавні часи «… 

виникає механізм релігійних культів, - стан чиновників, які є служителями 

релігії, витлумачують волю Вищої істоти на зрозумілу людям земну мову. У 

цю епоху законом вважається лише те, що узгоджується з волею цієї Вищої 

істоти, яка доведена до людей через її посередників» [10]. Тобто, за часів 

теократичних монархій Давнього Сходу першими публічними службовцями в 

тогочасних були представники релігійних культів – служителі храмів. 

Але жреці та їх слуги були «слугами бога/богів». Служіння державі, а тим 

більше народові, не входило до їх обов’язків. Власне, у східних деспотіях 

держав, у їх сучасному значенні, не існувало. Навіть бюрократичний апарат 

Візантії, культура, права та управлінські традиції якої справили значний вплив 

на державотворення та правотворення православних держав Східної та 

Південної Європи, не став прикладом успішної моделі управління державною 

службою. Зокрема, П. Безобразов століття тому так писав про корпус 

сановників (чиновників) Візантії: «Дані, які ми маємо про візантійських 

сановників, не свідчать на їхню користь. Вони загалом уявляються особами 

своєкорисливими, плазуючими перед монархом, хабарниками і збоченцями»   

[11, с. 68]. П. Безобразов також яскраво характеризує неефективність і 

корумпованість чиновників Візантії, зокрема керівників вищої адміністрації 

знаменитого юриста Трібоніана та фінансиста Йоана Каппадокійського. 

Концепт держави почав формуватися в Європі в XI-XIII ст. І важливим 

складником середньовічної держави був т.з. «двір», який формувався з родової 

та службової аристократії. Як писав у XIX ст. відомий дослідник державної 

служби М. Загосін, «Найбільш повний розвиток кола осіб службових ми 

знаходимо уже в державі. Тут, як їх кількість, так і характер їх діяльності, 

значно примножуються. Поряд з іншими класами населення, виокремлюється 

особливий клас урядовців, наділених державною владою …» [12, с. 7].  

Генезис і еволюціонування державної (публічної) служби в Україні та 

Польщі найбільш рельєфно можна періодизувати з огляду на трансформації: а) 

право громадян на рівний доступ до державної служби; б) місії та статусу 

державного службовця; в) системи управління державною службою. У тому 

числі, й в умовах воєн, революцій, надзвичайних станів, пандемій тощо [13].    
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Щодо останнього критерію, то нами попередньо було досліджено та 

обґрунтовано наступну періодизацію становлення та розвитку системи 

управління державною службою в Україні та Польщі: перший період (IX ст. – 

XIII ст.) – утвердження системи управління державною службою в Київському 

та Польському князівствах; другий період (XIII ст. – XIV ст.) – занепад 

інститутів державності в Київському князівстві за часів Орди, розвиток 

Галицько-Волинського князівства і утворення Великого Князівства 

Литовського, в якому була започаткована феодально-васальна модель 

управління державною службою; третій період (XIV ст. - XVIII ст.) – 

становлення та розвиток управління державною службою за часів утворення 

Литовсько-Польської унії, а з 1569 р., після Люблінської унії – Речі 

Посполитої, а також утвердження феномену Козацької держави та закріплення 

основ публічної (козацької) служби у Конституції Пилипа Орлика 1710 р.; 

четвертий період (XVIII ст. поч. XX ст.) – перебування Українських і 

Польських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперії та 

насадження аристократичних і дискримінаційних щодо українського та 

польського народів відповідно систем управління державною службою, 

заснованих на законодавстві відповідних метрополій; п’ятий період (поч. XX 

ст. – сер. XX ст.) – утвердження модерних інститутів державної служби і 

національних систем управління державною службою за доби національно-

визвольних змагань Української Народної Республіки і Західно-Української 

Народної Республіки 1917-1922 та за часів відродження II Речі Посполитої в 

Польщі (1918-1939 рр.); шостий період (перша пол. XX ст. – кін. XX ст.) – 

запровадження радянської державно-партійної системи управління публічною 

службою в Україні (1922 р.) та запровадження комуністичної моделі публічної 

служби у Польській Народній Республіці (Polska Rzeczpospolita Ludowa) після 

Другої світової війни (1944 р.); сьомий період (кін. XX ст. – поч. XXI ст.) – 

відродження національних систем управління державною службою після 

«оксамитової революції» 1989 р. у Польщі і за часів III Речі Посполитої та 

після проголошення незалежності України в 1991 році; поява перших законів 

про державну (цивільну) службу в Україні (1993 р.) і Польщі (1996 р.); восьмий 

період (з поч. XXI ст. – до сьогодні) – реформування системи управління 

державною (цивільною) службою на цінностях Об’єднаної Європи і прийняття 

нових законів про державну (цивільну) службу в Польщі (2008 р.) і в Україні 

(2015 р.) та забезпечення їх реалізації [9, с. 184-185]. 

Разом із тим, XXI ст. сприяло подальшій трансформації державної служби 

і механізмів управління нею в усьому світі. Цьому сприяли діджиталізація 

публічно-управлінських правовідносин та інтенсивне переміщення сервісів 

надання публічних послуг до систем електронної взаємодії відповідних 

електронних ресурсів. Не менший вплив на розвиток публічної служби 

справила й глобалізація, яка сприяла вільному переміщенню не лише капіталів 

і товарів, а й робочої сили, включаючи кадри, які залучаються до всіх видів 

публічної некомерційної служби. Очевидним вбачається й те, що системи 

управління   державною   службою   не   будуть   такими,   якими   вони були до 
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пандемії коронавірусу в 2019-2021 рр. 

Таким чином, історія становлення та розвитку державної (цивільної) 

служби, а також чинники, які зумовили     

По-перше, починаючи з повалення абсолютизму та утвердження перших 

конституцій в кін. XVIII ст., державна служба перестала бути привілеєм, що 

дарує чи продає монарх, і трансформувалась в конституційне право громадян 

на управління державними справами, що забезпечується через право рівного 

доступу до державної служби. Це право закріпилось спочатку в національних 

конституціях, а після Другої світової війни у Загальній декларації прав людини 

і інших міжнародних договорах і документах. 

По-друге, у XXI ст. змінився механізм формування та реалізації державної 

кадрової політики. На відміну від епохи монархій, де кадрова політика в сфері 

державної служби була похідною від відомого гасла короля Франції Людовіка 

XIV «Держава – це я!», державна кадрова політика в конституційних 

республіках і монархіях є результатом спільного творення держави, народу та 

громадянського суспільства. А в XXI ст. державна кадрова політика, як на рівні 

цінностей, так і на рівні процедур, в Україні також отримує помітний вплив з 

боку міжнародних організацій, зокрема SIGMA. 

По-третє, розвиток системи управління державною службою в Україні та 

Польщі, а також багатьох інших держав світу, все більше набуває 

антикорупційних аспектів. На відміну від уже згадуваного феномену 

«візантійщини» на державній службі за часів феодалізму, механізми 

конкурсного відбору на вакантні посади державної (публічної) служби, 

декларування доходів посадових осіб публічної служби, унормування 

інституту конфлікту інтересів на публічній службі та запровадження 

спеціалізованих антикорупційних судів (ВАКС в Україні) утверджують 

формування негативного ставлення суспільства та держави до корупції на 

державній службі.     

По-четверте, якщо раніше йшлося про реалізацію завдань і функцій 

держави у формі виконання обов’язків на посадах державної (публічної) 

служби будь-якого рівня (кар’єрна служба), то в XXI ст. пріоритетом публічної 

служби є забезпечення ефективного виконання функцій і повноважень 

державних (публічних) службовців у межах їх компетенції (сервісна служба). 

Поглиблюється професіоналізація державної служби і її зближення з 

приватним сектором. Звичним стає алгоритм зміни професії з державної 

служби на приватний сектор і навпаки упродовж працездатного віку людей.   

Відповідні тенденції вплинули в XXI ст. на розвиток і модернізацію 

систем управління державною (публічною) службою в Україні, Польщі та 

інших демократичних державах світу. Модерні системи управління державною 

(цивільною) службою в Україні та Польщі поступово трансформуються із 

жорстко централізованих адміністративних моделей у гнучкі HR-структури по 

підбору кадрів у державний сектор, але зі збереженням єдиного центру 

формування державної кадрової політики у цьому сегменті державного 

управління.   
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По-п’яте, попередня тенденція, а також глобалізація й утвердження 

єдиного європейського адміністративного простору, зумовили наступну: 

переосмислення сутності та змісту принципу патріотизму на державній службі. 

У більшості держав-членів ЄС (Бельгія, Німеччина, Франція і ін.) 

законодавства про публічну службу, особливо про службу в місцевому 

самоврядуванні, допускає залучення до цього виду праці не лише громадян, а й 

іноземців. Як правило, це громадяни інших держав-учасниць ЄС, які стало 

перебувають у державі, або громадяни, які мають множинне громадянство. 

Тому, принцип патріотизму на державній (цивільний) службі на сьогодні 

зазнає зміни, хоча і не втрачає свого значення. Відданість та вірне служіння 

народові та державі не в усіх випадках передбачає наявність громадянства, як 

формалізованого правового зв’язку особи і держави. До того ж, служіння 

державі може виражатись і в менш оціночних категоріях, ніж «вірність». А 

саме: а) у неухильному дотриманні конституції та законів, інших нормативно-

правових актів; в) у виконанні вимог етики публічної служби під час 

перебування на державній службі; в) у нульовій толерантності до будь-яких 

виявів корупції; г) сплаті податків і зборів, передбачених чинним 

законодавством; ґ) у повазі до символів держави, на службі якої перебуває 

особа тощо.   

По-шосте, стрімкий розвиток у XXI ст. IT-технологій, запровадження 

систем електронного документообігу не лише в приватному, а й у державному 

секторі, сприяли оптимізації управлінських процесів, спрощенню здійснення 

державними службовцями своїх владних повноважень і надання ними 

публічних послуг населенню. Очевидним трендом 2020-2021 рр. в Україні 

стала діджиталізація публічних послуг, які надаються органами державної 

влади, державними підприємствами, установами і організаціями. Відповідні 

тенденції отримали свій законодавчий розвиток і закріплення у законодавстві 

та правозастосовній практиці. 

Зокрема, після активного впровадження в Україні застосунку для надання 

публічних послуг «Дія», 15 липня 2021 р. Верховна Рада України прийняла 

Закон України «Про особливості надання електронних публічних послуг», 

яким передбачено «визначення правових засад реалізації прав, свобод і 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання електронних 

публічних послуг, а також особливостей їх надання» [14]. Новий Закон також 

унормовує такі категорії, як «електронна публічна послуга», «автоматичний 

режим надання електронної публічної послуги», «комплексна електронна 

публічна послуга», «система електронної взаємодії електронних ресурсів», 

«публічна послуга», інші терміни, пов’язані з наданням (отриманням) 

електронних публічних послуг. Відповідна тенденція втілює зміст державної 

політики, спрямованої на діджиталізацію («оцифрованість») публічного 

управління та публічної служби і дозволяє оптимізувати надання населенню 

публічних послуг - за часовим, вартісним, ресурсним, кадровим і іншими 

критеріями.   
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По-сьоме, пандемії коронавірусу COVID-19 в 2019-2021 рр. докорінно 

змінила весь світ і внесла суттєві корективи у більшість звичних для людини 

процедур. Відповідних змін зазнала і державна (цивільну) служба та система 

управління цією сферою суспільних відносин: жорсткі процедури, графіки і 

режими державної служби змінилися гнучкими графіками роботи, 

дистанційними і надомними форми роботи. Процедури формування та зміни 

корпусу державної (цивільної) служби під час т.з. «лок-даунів» зазнали 

трансформації.  

Так, в 2020-2021 рр. Верховна Рада України внесла зміни і доповнення, 

яким призупинила дію окремих положень законів України «Про державну 

службу», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» та інших у частині проведення конкурсів на зайняття 

вакантних посад державної служби (окрім новостворених протягом дії 

карантину органах державної влади) із їх наступним відновленням після 

послаблення карантину. При цьому, суб’єкт призначення на вакантні посади 

державної служби міг призначати на посади державної служби особу шляхом 

укладення з нею контракту на період дії карантину та до дня визначення 

суб’єктом призначення переможця (переможців) конкурсу [15]. 

Уже 23 лютого 2021 р. парламент у Законі України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття 

посад державної служби та інших питань державної служби» поновив із 06 

березня 2021 року дію положень про конкурсний відбір на вакантні посади 

державної служби [16]. Але, влітку-восени 2021 року Україна, Польща, інші 

європейські держави готуються до нової «хвилі» пандемії коронавірусу 

COVID-19 штаму «Дельта», що зумовлює пошук нових методів, форм і 

механізмів комплектування корпусу державних службовці та забезпечення 

його функціонування.   

Висновки. Підсумовуючи, визначимо, що тенденції (з лат. tendo – 

«направляю, прагну») розвитку системи управління державною (публічною) 

службою – це система основних цілей, напрямків і видів реформування та 

еволюційних трансформацій державної кадрової політики, адміністративного 

права, правозастосовної та правосудної практики у сфері управління 

державною (публічною) службою. 

Основними тенденціями розвитку системи управління державною 

(цивільною) службою в Україні та Польщі, на наш погляд, є: а) зміна сутності 

державної (публічної) служби у конституційній держави із привілею на 

гарантоване право людини на рівний доступ до державної служби; 

б) трансформація принципів, змісту і процедури формування державної 

кадрової політики, яка втілює консенсус держави, народу та громадянського 

суспільства щодо формування та ефективного формування корпусу державної 

(цивільної) служби; в) утвердження доброчесності та нульової толерантності 

до корупції в системах управління державною (цивільною) службою в Україні 

та Польщі; г) трансформація системи управління державною (цивільною) 

службою з «кар’єрної» до «сервісної» моделі управління корпусом державної 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/290-2020-%D0%BF/ed20200413#n88
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служби; ґ) посилення глобалізаційних процесів і поширення практики добору 

експатів (-ex - «з» + patria – «батьківщина») у приватному секторі  на публічну 

службу, в тому числі й на окремі види державної служби; д) стандартизація та 

діджиталізація системи управління публічною службою та повсюдне 

запровадження автоматичного режиму надання електронних публічних послуг 

населенню; е) пошук нових методів, механізмів і форм управління системою 

державної (цивільної) служби в Україні та Польщі в контексті протидії 

пандемії коронавірусу COVID-19.   
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ЕФЕКТИ ПРОЦЕСІВ КОНВЕРГЕНЦІЇ ТА ДИВЕРГЕНЦІЇ У 

ТОРГОВЕЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Анотація. У статті наведено результати дослідження щодо процесів 

конвергенції та дивергенції у торговельних відносинах країн-членів 

Європейського Союзу внаслідок реалізації політики розширення. Розкрито 

сутність трансформації спільної торговельної політики ЄС на національному, 

наднаціональному та міжнародному рівнях. Окреслено місце України в 

торгівлі товарами в рамках «Східного партнерства» та застереження щодо 

порушень прав інтелектуальної власності в торговельних відносинах. 

Оцінено ефективність торговельної політики ЄС, яка визначається 

динамікою експорту та імпорту товарів і послуг як на зовнішніх ринках, так і 

на Спільному ринку інтеграційного угруповання. Проведений статистичний 

аналіз дозволив визначити: (і) лідерські позиції ЄС на зовнішніх ринках (друге 

місце в торгівлі товарами та перше місце в торгівлі послугами) за умови 

позитивної динаміки експорту та імпорту товарів і послуг в 2010-2019 рр.; (іі) 

переважання завдяки процесам торговельної конвергенції в національному 

експорті та імпорті товарів питомої ваги торговельних відносин з країнами-

членами співтовариства (понад 50%); (ііі) основні прояви торговельної 

дивергенції постають у домінуванні 5 країн в експортно-імпортних відносинах 

на внутрішньому ринку, значній диференціації за темпами приросту експорту 

та імпорту товарів у торгівлі на внутрішньому ринку тощо. 

Отримані результати дозволяють констатувати значний ефект 

конвергенції країн-членів ЄС завдяки трансформації торговельної політики 

спільноти і розбудові Спільного ринку практично для усіх країн ЄС-27.  

Ключові слова: Європейський Союз, торговельна політика, конвергенція, 

дивергенція, Спільний ринок, експорт та імпорт товарів. 
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EFFECTS OF CONVERGENCE AND DIVERGENCE PROCESSES IN THE 

TRADE POLICY OF THE EUROPEAN UNION 

 

Abstract. The article presents the results of a study on the processes of 

convergence and divergence in trade relations of European Union member states as a 

result of the implementation of enlargement policy. The essence of the 

transformation of the common trade policy of the EU at the national, supranational 

and international levels is revealed. Ukraine's place in trade in goods within the 

framework of the Eastern Partnership and warnings about infringements of 

intellectual property rights in trade relations are outlined. 

The effectiveness of the EU trade policy, which is determined by the dynamics 

of exports and imports of goods and services both in foreign markets and in the 

Common Market of the integration group, is assessed. The conducted statistical 

analysis allowed to determine: (i) EU leading positions in foreign markets (second 

place in trade in goods and first place in trade in services) under the condition of 

positive dynamics of exports and imports of goods and services in 2010-2019; (ii) 

the predominance through trade convergence processes in national exports and 

imports of goods of the share of trade relations with member countries of the 

community (over 50%); (iii) the main manifestations of trade divergence appear in 

the dominance of 5 countries in export-import relations in the domestic market, 

significant differentiation in the growth rates of exports and imports of goods in trade 

in the domestic market, and so on. 

The obtained results allow to state a significant effect of convergence of EU 

member states due to the transformation of Community trade policy and 

development of the Common Market for almost all EU-27 countries. 

Keywords: European Union, trade policy, convergence, divergence, common 

market, export and import of goods. 

 

Постановка проблеми. Загальновизнаним є той факт, що торговельна 

політика є рушійною силою інтеграційних процесів у світовій економіці, 

стрижнем поступального розвитку інтеграційних угруповань. Хрестоматійним 

прикладом еволюції торговельної політики в межах інтеграційного 

угруповання є поетапна реалізація в Європейському Союзі основних форм 

міжнародної економічної інтеграції (зони вільної торгівлі, митного союзу, 

спільного ринку, економічного союзу та повної інтеграції) і розбудова 

Спільного ринку. Формування єдиного економічного простору відбувалося в 

умовах безперервної трансформації нормативно-правового середовища і 
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регламентації безперешкодного переміщення капіталу, товарів та послуг, 

робочої сили.  

Природно, що інтеграційні процеси, у тому числі розширення кількісного 

складу країн-членів Європейського Союзу (ЄС), мали як конвергентний, так і 

дивергентний характер. В цьому зв’язку науково-практичний інтерес для 

України представляє емпіричне оцінювання тенденцій конвергенції та 

дивергенції у торговельних відносинах країн-членів ЄС.     

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню концептуальних 

засад і різнопланової проблематики конвергенції присвячено праці Р.Солоу, 

Т.Свана, Г.Менк’ю, Д.Ромера, Д.Уейла, Р.Барро, Г.Річардсона, П.Кругмана,  

Г.Мюрдаля, П.Ромера, Дж.Гросмана, Е.Хедпмана та ін. Сeрeд вітчизняних 

вчених слід вiдзнaчити прaцi О.Борзенко і Т.Бурлай, O.Булaтoвої, В.Вepгуна, 

A.Гaльчинcького, Ю.Кoзaка, Д.Лук’янeнка, Ю.Пaxoмoва, A.Пopучника, 

O.Poгaча, A.Фiлiпeнка та ін. 

Огляд науково-практичних публікацій з проблем оцінювання тенденцій 

конвергенції та дивергенції між окремими країнами дозволяє визначити, що 

переважна більшість дослідників обмежується використанням моделей 

економічного зростання і оцінюванням рівнів та динаміки ВВП і доходу на 

душу населення.  

Серед праць, у яких оцінюються ефекти торговельної політики та 

Спільного ринку варто відмітити дослідження Балдвіна Р., Джозефа                  

Ф. Франсуа та Порте Р. щодо оцінювання виграшів та втрат від інтеграції для 

країн Центральної та Східної Європи і  для країн ядра ЄС-15 [1]. Автори 

вважають, що розширення на Схід є чудовою угодою для всіх діючих країн 

ЄС-15 та надзвичайно корисним для країн Центральної та Східної Європи в 

довгостроковій перспективі. За допомогою глобальної моделі загальної 

рівноваги автори моделюють торгові ефекти, ефекти спільного ринку та ефекти 

руху капіталу для зазначених груп країн. За результатами дослідження вони 

відзначили, що вступ до ЄС зробить регіон суттєво менш ризикованим з 

позицій національних та іноземних інвесторів. До того ж членство в ЄС 

гарантує, що регіональні товари будуть мати повний доступ до ринків ЄС-15. З 

макро позиції членство може поставити регіон на відносно легкий шлях до 

валютного союзу і забезпечити надійний захист від стрибків інфляції. 

Поєднуючи економічні вигоди та бюджетні витрати, автори розглядають 

розширення на Схід як феноменально хорошу угоду для ЄС-15. За оцінками, 

бюджетні трансферти, за вирахуванням економічних вигод, не повинні 

перевищувати 0,1% ВВП ЄС-15.  

Міхель Р. для обчислення конвергенції країн-членів ЄС використала різні 

групи показників, серед яких: 1. Спільний ринок ЄС (внутрішній експорт та 

імпорт товарів у відсотках до ВВП, внутрішній експорт та імпорт послуг у 

відсотках до ВВП, внутрішній обіг ПІІ у відсотках до ВВП). 2. Однорідність 

ЄС (ВВП, ПКС тощо). 3. Симетрія ЄС (економічне зростання, інфляція, 

безробіття, державні позики). 4. Членство ЄС (участь у Шенгенській угоді та 

зоні євро). 5. Соціальна політика ЄС [2]. Провівши кластерний аналіз 23 
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економічних показників для ЄС-27, автор дійшла висновку, що економічна 

нерівність між новими та старими країнами-членами ЄС є достатньо високою 

та потребує багато зусиль і часу для вирівнювання (конвергенції). При цьому 

кількість кластерів та відстані між ними зменшуватимуться. 

Попко Д. та Ткачук О., аналізуючи передінтеграційний досвід країн 

Центральної та Східної Європи, виявили ефекти реґіональної інтеграції, 

торгові ефекти, ефекти руху капіталу [3]. 

На нашу думку, зважаючи на важливість торговельної політики для 

розбудови Європейського Союзу та реалізації політики розширення, ефекти 

конвергенції та дивергенції у торговельних відносинах країн-членів 

потребують окремого дослідження.    

Метою статті є систематизація основних напрямів трансформації 

торговельної політики Європейського Союзу, ідентифікація показників та 

аналіз динаміки процесів конвергенції й дивергенції у торговельних відносинах 

між країнами-членами й третіми країнами (інтеграційними угрупованнями).  

Виклад основного матеріалу. 
Систематизація основних напрямів трансформації спільної торговельної 

політики ЄС дозволила визначити наступне: 

(і) на національному рівні країни-члени уніфікують митне законодавство, 

захисні торговельні заходи, зокрема щодо демпінгу та субсидування, 

технічного регулювання (квотування, ліцензування), фіто-санітарних норм, 

захисту інтелектуальної власності тощо;  

(іі) на рівні угруповання політика концентрується на заходах і правилах 

торгівлі товарами в межах митної території ЄС, удосконаленні нормативно-

правової бази щодо створення та розвитку Єдиного ринку; узгоджується 

спільна позиція щодо регламентації торговельних відносин з третіми країнами 

та інтеграційними угрупованнями, реформування глобальної системи 

міжнародної торгівлі;  

(ііі) на міжнародному (глобальному) рівні ЄС виступає як єдине ціле і є 

активним учасником багатосторонніх переговорів в рамках Світової 

організації торгівлі (СОТ), Всесвітньої митної організації (ВМО), Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності (ВОІВ) та ін. Участь в міжнародних 

організаціях дозволяє ЄС відстоювати зовнішньоекономічні інтереси за 

допомогою лобіювання міжнародних норм, що відповідають інтересам 

європейських виробників. Особливий напрям торговельної політики ЄС 

формується на двосторонніх переговорах з третіми країнами та інтеграційними 

угрупованнями, інституційно закріплюється у формуванні Узагальненої 

системи преференцій (GSP), укладанні угод про зону вільної торгівлі та угод 

про асоціацію. 

Окремі складові торговельної політики на міжнародному рівні стосуються 

й України. Так, наприклад, Рада Європейського Союзу 11 травня 2020 року 

затвердила засади політики щодо країн «Східного партнерства» на період після 

2020 року [4]. У своєму рішенні парламентарії заявили про прихильність 

створенню зони загальної демократії, процвітання і стабільності з країнами 
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формату «Східного партнерства» (Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, 

Азербайджан і Вірменія). Ключове значення у співпраці будуть мати 

розширення торгівлі, продовження нормативного зближення, створення умов 

для постійного зближення цих країн з внутрішнім ринком ЄС та поступової 

економічної інтеграції. Ці кроки будуть супроводжуватися усуненням 

торговельних бар’єрів і поліпшенням заходів безпеки харчових продуктів, 

санітарних і фітосанітарних заходів, продовженням реформ. При цьому, згідно 

даних Євростату, динаміка питомої ваги країн Східного партнерства у торгівлі 

товарами з ЄС-28 у 2010-2019 рр. практично не змінилася і не перевищує 2% як 

в експорті, так і в імпорті, а питома вага України в 2019 р. досягла 1% в імпорті 

та 1,2% – в експорті [5]. 

Ще однією складової торговельної політики ЄС, що стосується України, є 

протидія обігу продукції, що порушує права інтелектуальної власності 

європейських виробників. Для цього ЄС затвердив Стратегію застосування 

прав інтелектуальної власності в третіх країнах (Strategy for the enforcement of 

IP rights in third countries [6]). У Стратегії констатується, що сектор економіки, 

який містить права інтелектуальної власності, забезпечує 39% ВВП ЄС і 35% 

зайнятості населення спільноти. Втрати ЄС від обороту контрафактної 

продукції складають щорічно близько 8 млрд. євро. При цьому механізмів 

захисту прав інтелектуальної власності, передбачених нормами СОТ, 

недостатньо. У зв’язку з цим впроваджується система заходів, спрямована на 

підвищення ефективності зазначених механізмів в третіх країнах: визначення 

пріоритетних країн на основі проведеного дослідження ситуації в сфері захисту 

прав інтелектуальної власності в різних регіонах світу; посилення роботи щодо 

захисту прав інтелектуальної власності в багатосторонніх форматах, зокрема в 

рамках Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS 

Agreement), а також в форматі двостороннього співробітництва (цілий ряд 

двосторонніх угод ЄС містить главу, присвячену питанням захисту прав 

інтелектуальної власності). 

Україна входить до другої категорії Списку пріоритетного спостереження 

ЄС, який включає країни з найбільш серйозними проблемами в сфері захисту 

інтелектуальної власності [7]. Разом з Україною в 2021 р. в другу категорію 

потрапили Індія, Росія і Туреччина. Укладачі звіту у відповідному розділі 

звіту, присвяченому Україні, найголовнішими проблемами в сфері авторських 

прав називають транзит контрафактної та піратської продукції на ринки 

Євросоюзу і онлайн-піратство. Також наводяться проблеми, пов’язані з 

механізмами реєстрації торгових марок, недосконалістю митних процедур, 

проблеми в сфері визначення кабельної ретрансляції та відповідних тарифів і 

відсутність належного контролю за так званими «дженериками» - медичними 

препаратами, які копіюють оригінальну продукцію відомих брендів. 

Наголошується на невідповідності деяких зареєстрованих законопроектів 

чинному законодавству ЄС. 

Стосовно перспектив трансформації торговельної політики ЄС варто 

відмітити положення «Нового порядку денного ЄС та США щодо глобальних 
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змін» (A new EU-US agenda for global change, 2.12.2020) та «Стратегії стимулювання 

відкритості, сили та стійкості економічної та фінансової системи ЄС на 

наступні роки» (Commission takes further steps to foster the openness, strength and 

resilience of Europe's economic and financial system, 19 January 2021).     

Ефекти конвергенції і дивергенції торговельної політики ЄС 

визначаються динамікою експорту та імпорту товарів і послуг як на зовнішніх 

ринках, так і на Спільному ринку інтеграційного угруповання. 

За даними Світової організації торгівлі ЄС-27 посідає другу позицію серед 

провідних суб’єктів міжнародної торгівлі товарами і перше місце – у торгівлі 

послугами (виключаючи торгівлю всередині ЄС) [8, р. 128-129]. 

Середньорічний приріст у 2010-2019 рр. склав в експорті товарів – 3% і досяг 

2,387 трлн. дол. США, в імпорті – 1% і досяг 2,163 трлн. дол. США. Питома 

вага ЄС в 2019 р. у світовому експорті товарів склала 12,62%, в імпорті – 

11,24%. У світовій торгівлі послугами середньорічний приріст у 2010-2019 рр. 

для ЄС склав як в експорті, так і в імпорті – 5%, а питома вага об’єднання у 

2019 р. досягла, відповідно, – 18,52% (понад 1,123 трлн дол. США) та 17,63% 

(понад 1,01 трлн дол. США). Серед основних торговельних партнерів в 

експорті товарів – США (18%), Великобританія (15%), Китай (9,3%), 

Швейцарія (6,9%) і Росія (4,1%), в імпорті товарів – Китай (18,7%), США 

(12%), Великобританія (10%), Росія (7,4%) та Швейцарія (5,7%). Серед топ-5 

торговельних партнерів в експорті послуг – Великобританія (21,8%), США 

(18,8%), Швейцарія (10,9%), Китай (4,8%) та Японія (2,8%), в імпорті товарів – 

США (23,2%), Великобританія (18,8%), Швейцарія (6,9%), Китай (3,4%) та 

Індія (1,8%) [8].  

При цьому, згідно даних Євростату, у 2020 р. експорт товарів на зовнішні 

ринки ЄС впав на 9,4% до 1 931,6 млрд. євро порівняно з 2019 р., а імпорт - на 

11,6% до 1 714,3 млрд. євро. Торгівля всередині ЄС в 2020 р. скоротилася лише 

на 7,5% до 2841,7 млрд. євро порівняно з 2019 р. [9]. Наведені дані 

підкреслюють важливість Спільного (внутрішнього) ринку ЄС у розвитку 

торгівлі товарами.  

Оцінювання ефектів торговельної політики ЄС країн Євросоюзу здійснено 

шляхом аналізу динаміки основних показників, які характеризують 

зовнішньоторговельні відносини всередині спільноти та на зовнішніх ринках. 

Ключовим показником ефективності торговельної політики та створення 

Спільного ринку є зростання показника експорту товарів на внутрішній ринок 

ЄС у вартісному обчисленні, що є свідченням посилення конвергенції. Зокрема 

приріст експорту 27 країн ЄС (без Великобританії) за період 2008-2019 рр. 

склав 133,2% і оцінюється у понад 3 трлн. євро. При цьому, як свідчать дані 

табл. 1, нарощування експорту окремими країнами відбувалося вкрай 

нерівномірними темпами. Природно, що вищи показники приросту експорту на 

внутрішній ринок протягом зазначеного періоду продемонстрували країни, які 

увійшли до спільноти після 2004 року: найвищі величини показника 

зафіксовані для Румунії (майже 221%), Болгарії (понад 214%) та Польщі 

(210%). До цієї групи з 13 країн щільно примкнули відносно «слабкі» країни – 
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Португалія (+158%), Іспанія та Греція (+149%). Нижчий за середній по ЄС-27 

приріст експорту продемонстрували потужні економіки спільноти – Німеччина 

та Франція. Єдиною країною, для якої приріст експорту на внутрішній ринок 

виявився меншим за 100%, є Люксембург. Проте, якщо взяти за точку відліку 

2010 рік, цей показник буде більшим за 100%, що свідчитиме про позитивну 

динаміку поставок на внутрішній ринок. 

Таблиця 1 

Динаміка експорту товарів країн ЄС-27 на внутрішній ринок 

у 2008-2019 рр., млн. євро 
(з 2020) 

2008 2010 2012 2014 2016 2019 
Приріст 

2019/2008 

ЄС – 27 країн  2 306 759,4 2 162 

091,3 

2 384 910,8 2 459 399,5 2 624 149,1 3 071 560,5 133,2 

Румунія 22 751,9 25 746,8 30 084,4 35 160,7 40 590,4 50 255,4 220,9 

Болгарія 8 925,9 9 248,3 11 839,1 13 275,7 15 339,7 19 115,7 214,2 

Польща 83 863,7 88 015,8 100 199,4 117 728,4 134 559,5 176 149,1 210,0 

Латвія 4 493,8 4 606,2 6 659,2 7 131,3 7 200,0 8 714,4 193,9 

Кіпр 654,5 614,8 693,6 1 026,6 980,7 1 250,6 191,1 

Мальта 790,1 986,2 1 168,1 1 004,8 1 115,6 1 440,6 182,3 

Литва 8 959,1 8 783,9 12 482,7 12 440,1 12 758,6 16 302,1 182,0 

Хорватія 5 613,8 5 307,1 5 450,6 6 466,4 8 009,5 10 154,9 180,9 

Чехія 80 445,7 79 657,2 93 527,7 101 692,0 115 231,3 141 294,5 175,6 

Естонія 5 711,4 5 826,3 8 004,6 8 444,3 8 509,9 9 871,4 172,8 

Словенія 17 243,6 16 631,1 18 312,6 19 903,4 21 838,0 28 905,3 167,6 

Словаччина 39 258,8 40 435,3 50 317,1 51 490,5 55 679,5 63 932,4 162,8 

Португалія 26 802,1 26 077,6 29 740,0 31 100,9 34 051,3 42 367,4 158,1 

Угорщина 55 398,9 52 579,7 59 074,5 63 506,5 71 295,7 86 778,7 156,6 

Іспанія 119 860,5 119 935,8 131 754,4 138 822,0 154 399,2 178 369,1 148,8 

Греція 11 933,5 10 617,6 11 370,0 12 123,4 13 257,1 17 743,7 148,7 

Ірландія 38 025,6 37 476,7 39 667,6 36 508,7 44 452,4 56 207,0 147,8 

Нідерланди 304 621,8 302 002,2 346 552,5 340 155,3 342 734,9 413 651,3 135,8 

Австрія 86 690,4 79 603,7 87 236,7 89 661,7 92 833,4 108 308,3 124,9 

Німеччина 561 533,2 514 283,2 548 730,6 569 476,2 619 851,1 698 459,9 124,4 

Італія 201 011,7 177 947,0 192 910,8 197 884,5 210 996,3 245 447,2 122,1 

Бельгія 223 684,1 203 098,6 218 540,2 221 138,6 227 166,9 259 816,6 116,2 

Швеція 65 867,9 59 581,9 66 136,8 63 576,0 66 857,2 75 251,4 114,2 

Франція 236 148,1 214 577,0 231 180,7 232 326,1 237 473,8 262 092,3 111,0 

Фінляндія 33 134,5 26 101,2 27 650,1 29 043,1 28 183,1 35 918,8 108,4 

Данія 49 020,6 41 888,3 44 844,5 46 886,6 47 520,7 52 029,7 106,1 

Люксембург 14 314,1 10 461,8 10 782,3 11 425,4 11 263,4 11 732,7 82,0 

Джерело: Складено і проранжовано автором за даними Євростату: Intra-EU27 (from 

2020) trade, by Member State, total product [TET00011]. Exports in million of ECU/EURO 

 

 Важливість Спільного ринку практично для усіх країн ЄС-27 

визначається величиною показника питомої ваги експорту товарів на 

внутрішній ринок у загальному експорті товарів країни-члена (табл. 2). Так, 

лише для Кіпру (40,6%) та Ірландії (37,1%) цей показник є меншим за 50%. 

Однак, величина цього показника для ЄС-27 в цілому має коливальну 

тенденцію з переважанням незначного зменшення – з 61,9% у 2008 р. до 59% у  
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2019 р.  Для 8 країн поставки товарів на Спільний ринок складають 70-

80% національного експорту. а для 11 країн величина показника є нижчою за 

середню для ЄС-27.   

Таблиця 2 

Динаміка питомої ваги експорту товарів країн ЄС-27 на внутрішній 

ринок у загальному експорті у 2008-2019 рр., % 
Країна 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 

ЄС-27 країн   61,9 60,1 57,4 57,8 58,4 59,4 59,0 

Словаччина 81,2 81,3 80,1 79,3 80,0 81,0 80,0 

Люксембург 81,9 73,8 73,6 79,3 79,0 81,0 79,9 

Чехія 80,6 79,4 76,5 77,2 78,4 79,7 79,4 

Угорщина 75,1 73,0 73,3 76,3 77,4 78,0 78,5 

Польща 72,4 73,1 69,4 71,0 73,1 74,3 74,0 

Румунія 67,6 68,8 66,8 67,0 70,7 72,8 73,2 

Словенія 74,3 75,5 73,2 73,5 73,4 74,6 72,0 

Португалія 69,0 70,0 65,8 64,7 68,0 69,8 70,7 

Естонія 67,4 66,6 63,9 69,9 71,5 65,8 68,6 

Австрія 70,3 69,2 67,3 66,8 67,6 68,6 67,9 

Хорватія 58,6 59,6 56,6 62,0 64,1 66,3 66,2 

Нідерланди 70,2 69,7 67,9 67,2 66,4 66,0 65,3 

Бельгія 69,7 66,0 63,0 62,2 63,1 65,1 65,1 

Болгарія 58,7 59,4 57,0 60,2 63,9 65,2 64,2 

Латвія 65,2 64,1 60,6 64,3 64,8 61,4 62,1 

Іспанія 62,6 62,5 57,3 56,8 58,9 59,5 59,8 

Литва 55,7 56,1 54,2 51,1 56,4 55,0 55,0 

Фінляндія 50,5 49,8 48,6 51,9 53,9 54,5 54,7 

Мальта 33,4 36,5 35,3 45,6 38,7 53,2 53,6 

Данія 61,7 57,6 53,8 55,9 55,2 54,3 52,6 

Німеччина 57,1 54,2 50,3 50,6 51,4 52,7 52,5 

Швеція 52,8 49,8 49,3 51,3 53,1 53,8 52,5 

Греція 56,2 50,2 41,4 44,8 52,1 49,2 52,4 

Франція 56,4 54,3 52,2 53,1 52,4 52,3 51,4 

Італія 54,5 52,7 49,4 49,6 50,6 51,4 51,1 

Кіпр 58,9 58,1 51,2 43,3 36,6 25,5 40,6 

Ірландія 44,5 42,3 42,9 40,0 37,6 38,8 37,1 

Джерело: Складено і проранжовано автором за даними Євростату:Eurostat 

EXT_LT_INTERTRD Share of trade with the EU27 (from 2020) [TET00037]. Share of exports to EU in 

total exports (%). 

 

 У імпорті країн ЄС з внутрішнього ринку динаміка відповідних 

показників також свідчить про конвергентні процеси не меншої значущості. 

Так, приріст імпорту для ЄС-27 в цілому склав 133,9% з 2008 по 2019 рр., що є 

на 0,7% вищим у порівнянні з аналогічним показником по експорту (табл. 3). 

При цьому серед країн-лідерів при ранжуванні за цим показником – «старі» 

члени ЄС, зокрема Ірландія (1 місце, приріст 187,1%), Німеччина (11 місце, 

приріст 147,3%), Нідерланди (14 місце, приріст 137%). Єдиною країною, яка 

зменшила імпорт з внутрішнього ринку ЄС, виявилася Греція, для якої приріст 

склав лише 82%.    
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Таблиця 3 

Динаміка імпорту товарів країн ЄС-27 з внутрішнього ринку 

у 2008-2019 рр., млн. євро 

Країна 2008 2010 2012 2014 2016 2019 
Приріст 

2019/2008 

ЄС–27 

країн  
2 248 876,1 2 099 688,5 2 324 833,4 2 400 822,0 2 574 762,0 3 010 409,5 

 

133,9 

Ірландія 18 405,9 14 401,7 16 341,4 20 761,0 27 465,6 34 437,4 187,1 

Литва 11 776,7 9 712,1 13 788,1 15 890,4 16 900,8 21 205,0 180,1 

Словаччина 36 106,1 35 475,1 43 662,4 46 221,0 53 142,8 63 445,4 175,7 

Чехія 71 693,1 69 023,5 80 393,2 86 999,1 98 164,1 118 329,2 165,1 

Румунія 38 779,5 32 951,3 38 945,0 42 795,5 50 414,2 62 745,2 161,8 

Польща 98 151,4 91 130,7 100 950,6 112 711,0 125 390,8 157 558,6 160,5 

Угорщина 49 330,1 44 005,0 50 963,4 57 999,5 64 231,0 77 486,5 157,1 

Латвія 8 124,9 6 550,9 10 178,0 10 561,5 10 177,4 12 697,0 156,3 

Хорватія 12 958,5 8 867,7 9 896,3 12 853,2 15 013,0 19 804,3 152,8 

Болгарія 13 954,7 10 988,8 14 594,8 15 668,0 16 778,4 20 583,5 147,5 

Німеччина 472 000,5 466 990,8 529 752,5 554 967,3 593 098,5 695 173,4 147,3 

Естонія 8 381,0 7 196,9 10 406,3 10 825,1 10 713,3 12 203,6 145,6 

Мальта 2 297,1 2 322,2 3 588,1 2 827,7 2 878,3 3 333,6 145,1 

Нідерланди 167 170,1 157 741,7 177 267,6 176 660,0 188 205,2 229 103,8 137,0 

Словенія 18 651,9 16 213,7 17 655,4 17 349,1 19 200,1 24 443,2 131,0 

Австрія 96 537,5 91 823,5 104 139,7 102 887,9 108 546,2 125 719,6 130,2 

Швеція 72 047,8 69 058,7 77 809,7 76 443,5 84 015,9 93 057,1 129,2 

Португалія 45 888,2 42 585,3 38 619,9 42 324,7 46 014,7 58 990,5 128,6 

Фінляндія 36 137,2 31 672,9 35 530,1 37 535,8 38 449,1 45 400,8 125,6 

Італія 198 270,0 192 858,2 193 091,1 193 607,7 212 082,7 241 670,5 121,9 

Франція 308 023,3 292 508,1 325 919,5 324 942,4 335 811,3 372 629,2 121,0 

Данія 49 527,0 40 055,8 46 293,3 48 530,9 51 918,4 58 196,3 117,5 

Іспанія 156 071,9 133 345,8 131 426,3 142 949,8 161 542,0 181 934,9 116,6 

Люксембург 16 017,0 14 798,0 16 091,3 15 830,1 15 076,0 18 053,5 112,7 

Кіпр 4 289,5 4 022,7 3 512,0 3 503,2 4 296,5 4 826,9 112,5 

Бельгія 203 674,4 187 463,9 212 373,7 205 119,4 202 310,5 228 814,8 112,3 

Греція 34 610,8 25 923,3 21 643,9 22 057,4 22 925,1 28 565,8 82,5 

Джерело: Складено і проранжовано автором за даними Євростату: Intra-EU27 (from 

2020) trade, by Member State, total product [TET00011]. Imports in million of ECU/EURO. 

 

Динаміка питомої ваги імпорту товарів країн ЄС-27 з внутрішнього ринку 

у загальному імпорті у 2008-2019 рр. також є вищою, ніж для аналогічного 

показника по експорту, а його величина у 2019 р. для ЄС-27 є вищою на 1,8 % 

табл. 4). При ранжуванні за цим показником 2019 р. серед країн-лідерів також є 

«старі» члени ЄС, зокрема Люксембург (1 місце, 83,4%), Австрія (4 місце, 

76,2%), Португалія (8 місце, 73,8%) та ін. Двома країнами, для яких імпорт з 

країн ЄС-27 є меншим за 50% у загальному обсязі імпорту товарів, є 

Нідерланди (40,3%) та Ірландія (38,3%). 
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Таблиця 4 

Динаміка питомої ваги імпорту товарів країн ЄС-27 з внутрішнього 

ринку у загальному імпорті у 2008-2019 рр., % 
Країна 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 

ЄС - 27 країн  59,1 58,8 57,7 59,6 61,6 60,7 60,8 

Люксембург 73,3 79,1 75,8 78,8 76,3 86,6 83,4 

Словаччина 71,8 70,6 72,5 75,3 78,8 78,5 78,9 

Хорватія 62,2 58,6 61,0 74,9 75,9 76,4 78,7 

Австрія 77,0 76,6 75,0 75,1 76,2 75,8 76,2 

Естонія 76,9 77,7 73,9 78,6 79,3 74,0 75,8 

Латвія 74,0 74,3 75,9 78,0 78,0 72,1 74,9 

Чехія 74,2 72,2 73,0 74,9 75,9 74,3 74,0 

Португалія 71,5 72,6 68,5 71,7 74,9 73,4 73,8 

Румунія 67,9 70,3 71,3 73,1 74,8 72,6 72,7 

Угорщина 66,6 66,2 68,8 73,4 75,7 72,8 71,9 

Фінляндія 57,9 61,0 59,7 65,0 69,9 67,6 68,9 

Данія 66,6 63,9 64,8 64,7 67,2 66,4 66,6 

Польща 69,1 67,9 65,2 66,9 69,6 67,4 66,5 

Литва 55,7 55,0 55,4 61,4 68,3 66,1 66,4 

Швеція 62,9 61,5 60,8 62,6 65,9 65,0 65,5 

Франція 63,2 63,5 62,1 63,8 65,4 64,5 63,7 

Німеччина  58,6 58,7 58,9 61,1 62,2 62,7 63,1 

Словенія 74,1 71,4 70,8 67,9 69,6 66,0 62,2 

Болгарія 55,6 57,1 57,3 60,0 64,1 62,1 61,2 

Бельгія 64,2 63,5 62,1 60,1 59,0 60,0 59,9 

Кіпр 59,3 62,2 61,8 58,2 60,7 51,0 59,2 

Італія 51,9 52,5 50,8 54,2 57,7 56,2 57,0 

Іспанія 54,6 54,1 50,1 52,9 57,5 54,7 54,6 

Мальта 63,7 60,8 69,9 55,1 49,5 63,1 52,8 

Греція 52,8 52,2 45,1 47,2 54,2 50,1 51,2 

Нідерланди 42,3 40,8 38,8 39,8 41,6 40,2 40,3 

Ірландія 32,2 30,2 29,8 33,6 37,4 38,0 38,3 

Джерело: Складено і проранжовано автором за даними Євростату: Share of trade with the 

EU27 (from 2020) [TET00037]EXT_LT_INTERTRD. Share of imports from EU in total imports (%). 

 

Розшарування (дивергенція) країн ЄС-27 проявляється у потенціалі 

експортно-імпортних операцій товарами на внутрішньому ринку. Так на 5 

«старих» країн спільноти (Німеччину, Нідерланди, Бельгію, Францію та 

Італію) доводиться понад 60% загального обсягу експорту на внутрішній ринок 

(табл. 5), однак для більшості з них величини показника зменшилися. Високі 

темпи зростання питомої ваги експорту країни у загальному обсязі експорту на 

внутрішній ринок демонструють Польща (7 місце, зростання показника з 3,6% 

в 2008 р. до 5,7% в 2019 р.), Чехія (8 місце, 3,5% та 4,6%, відповідно) та 

Угорщина (10 місце, 2,4% та 2,8%, відповідно).    
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Таблиця 5 

Динаміка питомої ваги експорту товарів країн ЄС-27 у загальному 

обсязі експорту на внутрішньому ринку у 2008-2019 рр., % 
 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 

ЄС - 27 країн  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Німеччина  24,3 23,8 23,0 23,2 23,6 23,1 22,7 

Нідерланди 13,2 14,0 14,5 13,8 13,1 13,5 13,5 

Бельгія 9,7 9,4 9,2 9,0 8,7 8,6 8,5 

Франція 10,2 9,9 9,7 9,4 9,0 8,6 8,5 

Італія 8,7 8,2 8,1 8,0 8,0 7,9 8,0 

Іспанія 5,2 5,5 5,5 5,6 5,9 5,8 5,8 

Польща 3,6 4,1 4,2 4,8 5,1 5,5 5,7 

Чехія 3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 4,5 4,6 

Австрія 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,6 3,5 

Угорщина 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 

Швеція 2,9 2,8 2,8 2,6 2,5 2,5 2,4 

Словаччина 1,7 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Ірландія 1,6 1,7 1,7 1,5 1,7 1,8 1,8 

Данія 2,1 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 

Румунія 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 

Португалія 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 

Фінляндія 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 

Словенія 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 

Греція 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 

Болгарія 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

Литва 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Люксембург 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

Естонія 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Хорватія 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

Латвія 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Кіпр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мальта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Джерело: Складено і проранжовано автором за даними Євростату: Intra-EU27 (from 

2020) trade, by Member State, total product [TET00011]. Share of exports by Member State (%) 

 

Питома вага 5 «старих» країн спільноти (Німеччини, Франції, Італії, 

Бельгії та Нідерландів) у загальному обсязі імпорту у торгівлі товарами на 

Спільному ринку склала у 2019 р. близько 59% (табл. 6). Високі темпи 

нарощування питомої ваги імпорту країни у загальному обсязі імпорту з 

внутрішнього ринку демонструють Польща (7 місце, зростання показника з 

4,4% в 2008 р. до 5,2% в 2019 р.), Чехія (9 місце, 3,2% та 3,9%, відповідно) та 

Угорщина (11 місце, 2,2% та 2,6%, відповідно).    
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 Таблиця 6 

Динаміка питомої ваги імпорту товарів країн ЄС-27 у загальному 

обсязі імпорту з внутрішнього ринку у 2008-2019 рр., % 
 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 

ЄС - 27 країн 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Німеччина 21,0 22,2 22,8 23,1 23,0 23,0 23,1 

Франція 13,7 13,9 14,0 13,5 13,0 12,5 12,4 

Італія 8,8 9,2 8,3 8,1 8,2 8,1 8,0 

Бельгія 9,1 8,9 9,1 8,5 7,9 7,8 7,6 

Нідерланди 7,4 7,5 7,6 7,4 7,3 7,4 7,6 

Іспанія 6,9 6,4 5,7 6,0 6,3 6,1 6,0 

Польща 4,4 4,3 4,3 4,7 4,9 5,2 5,2 

Австрія 4,3 4,4 4,5 4,3 4,2 4,2 4,2 

Чехія 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 3,9 

Швеція 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,2 3,1 

Угорщина 2,2 2,1 2,2 2,4 2,5 2,5 2,6 

Словаччина 1,6 1,7 1,9 1,9 2,1 2,1 2,1 

Румунія 1,7 1,6 1,7 1,8 2,0 2,0 2,1 

Португалія 2,0 2,0 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 

Данія 2,2 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 

Фінляндія 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 

Ірландія 0,8 0,7 0,7 0,9 1,1 1,2 1,1 

Греція 1,5 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Словенія 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 

Литва 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

Болгарія 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

Хорватія 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 

Люксембург 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 

Латвія 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Естонія 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 

Кіпр 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

Мальта 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Джерело: Складено і проранжовано автором за даними Євростату: Intra-EU27 (from 

2020) trade, by Member State, total product [TET00011 Share of imports by Member State (%). 

 

 За підсумками 2019 р. 17 із 27 країн ЄС мають від’ємне сальдо торговельного 

балансу у торгівлі товарами на Спільному ринку, 10 країн – позитивне. Найбільше 

від’ємне сальдо мають Франція (понад 110 млрд. євро), Швеція (17,8 млрд. євро) та 

Австрія (17,4 млрд. євро). Найбільше позитивне сальдо мають Нідерланди (понад 184 

млрд. євро), Бельгія (31 млрд. євро) та Чехія (майже 23 млрд. євро). З 27 країн лише 

трьом вдалося протягом 2008-2019 років змінити негативне сальдо на позитивне – 

Польщі, Словенії та Італії [10]. 

Висновки. Загальновизнаним є той факт, що торговельна політика є 

рушійною силою інтеграційних процесів у світовій економіці, стрижнем 

поступального розвитку інтеграційних угруповань. Спільна торговельна 

політика ЄС трансформується переважно через зміни регулятивного 

(нормативно-правового) середовища на національному рівні, на рівні 

угруповання й на глобальному рівні. 

Ефективність торговельної політики ЄС визначається динамікою експорту 

та  імпорту  товарів  і  послуг як на зовнішніх ринках, так і на Спільному ринку  
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інтеграційного угруповання, про що свідчить проведений аналіз динаміки 

експортно-імпортних операцій у міжнародній торгівлі та у торгівлі товарами 

на внутрішньому ринку. 

Результати проведеного статистичного аналізу за авторською методикою 

дозволяють визнати переважання процесів конвергенції та високий ефект 

торгівлі товарами між країнами-членами на Спільному ринку. Певні ознаки 

дивергенції мають тенденції домінування потужних країн за показником 

питомої ваги у обсягах експорту та імпорту на внутрішньому ринку та 

динаміці сальдо торговельного балансу. 
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ГЕНДЕРНО-СОЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ ДАВНЬОГО РИМУ: ВІЙСЬКОВИЙ 

ТА КОЛОНІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ 

Анотація. У статті досліджуються одні з ключових факторів, які вплинули 

на побудову римської гендерно-соціальної моделі (I ст. до Р.Х. – I ст. 

після Р.Х.): військовий та колоніальний.  

На основі аналізу військових морально-етичних постулатів римлян, 

виявлено, що вони й лягли в основу гендерної «непроникаючої моделі» та 

абсолютного відторгнення пасивності. Так, сексуальна пасивність означала те 

саме, що і поразка під час битви або війни. Яскравим прикладом виступає 

екстраполяція військових дій на любовні майже у всіх жанрах латинської 

літератури. 

Також автор звертає увагу на деструктивні тенденції та зміни у 

традиційній римській моралі пов’язані з військовими порядками. У цьому 

контексті сексуальне насильство стає «законним» та виступає своєрідним 

«чоловічим атрибутом». На прикладі рельєфу «Імператор Клавдій та Британія» 

з м. Афродісіа прослідковано пертурбацію гендерно-соціальних норм та 

підлаштування їх під війну. 

Другим, не менш важливим чинником, висхідним від військового 

визначається колоніальний. З’ясовано, що перебування військової аристократії 

Давнього Риму на чужоземних територіях заклало основи нової гендерно-

соціальної моделі. Історичні портрети таких відомих римських постатей як 

Ю. Цезар та М. Антоній яскраво демонструють це. Як наслідок, на власних 

теренах римлян почався процес еллінізації, який став рушійною силою змін у 

суспільно-культурній парадигмі соціуму. Все це, в цілому, сприяло змінам та 

розширенню гендерно-соціальної структури римлян. 

Ключові слова: гендерно-соціальна модель, Давній Рим, морально-етичні 

норми, війна, акт насильства. 
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GENDER AND SOCIAL MODEL OF ANCIENT ROME: MILITARY AND 

COLONIAL ASPECTS 

Abstract. The article examines some of the key factors that influenced the 

construction of the roman gender and social model (I century BC - I century AD): 

military and colonial. 

Based on the analysis of the military moral and ethical postulates of the romans, 

it was found that they formed the basis of the gender "impenetrable model" and the 

absolute rejection of passivity. Thus, sexual passivity meant the same as defeat in 

battle or war. A striking example is the extrapolation of military action on love in 

almost all genres of Latin literature. 

Author also draws attention to the destructive tendencies and changes in 

traditional Roman morality associated with the military order. In this context, sexual 

violence becomes "legal" and acts as a kind of "male attribute". The perturbation of 

gender and social norms and their adjustment to war is traced on the example of the 

relief "Emperor Claudius and Britain" from Aphrodisia. 

The second, no less important factor, rising from the military is determined by 

the colonial. It was found that the presence of the military aristocracy of ancient 

Rome in foreign territories laid the foundations of a new gender and social model. 

Historical portraits of such famous Roman figures as J. Caesar and M. Anthony 

clearly demonstrate this. As a result, the process of Hellenization began on the 

Romans' own territory, which became the driving force of changes in the socio-

cultural paradigm of society. All this, in general, contributed to changes and 

expansion of the gender and social structure of the Romans. 

Keywords: gender and social model, Ancient Rome, moral and ethical norms, 

war, act of violence. 

Постановка проблеми. Значення військового та колоніального факторів у 

історії Давнього Риму (I cт. до Р.Х. – I ст. після Р. Х.) важко переоцінити. Адже 

війна завжди була важливою частиною життя римлян. Дане твердження 

яскраво продемонстровано легендарною розповіддю про ворота храму Бога 

Януса, які зачинялись лише під час завершення військових дій (Plut. Numa. 

XX). Проте за свідченнями більшості латинських авторів (Div. Aug. XIII; Dio 

Cass. LI. 20) до 29  р. до Р.Х. вони були зачиненими всього три рази, що 
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пов’язано із безперервними завойовницькими війнами. Тому не є дивним, що 

військова етика та традиції активно впливали на всі соціокультурні конструкти 

римського суспільства, включаючи гендер та сексуальність.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема витоків та 

утворення давньоримської гендерно-соціальної моделі вже довгий час 

знаходиться у фокусі англо-американських дослідників. Зокрема, до неї 

звертались такі вчені як Х. Паркер [1] та К. Вільямс [2]. 

Проте, скрізь призму військового або колоніального аспектів, дана 

проблематика не розглядалась. 

Мета статті - проаналізувати вплив військового та колоніального 

факторів на формування гендерно-соціальної моделі Давнього Риму (I ст. до 

Р.Х. – I ст. після Р.Х.).  

Виклад основного матеріалу. У процесі розгляду формування гендерно-

соціальної схеми давніх римлян варто звернути особливу увагу на її 

«непроникаючу» складову, за якою сексуальне проникнення в римського 

громадянина, вважалось табу [3]. Перш за все спробуємо з’ясувати, звідки ж 

бере корені дана заборона? 

Вочевидь, що табу на «пасивність» зародилось саме у військовій етиці 

римлян. Це яскраво презентував – звід морально-етичних правил римського 

воїна, за яким йому не дозволялось бути підкореним або пронизаним (у 

військовому/сексуальному значенні) іншим чоловіком, тому в даному випадку 

для нього кращим підсумком слугувала смерть [4, 93]. Недаремно популярним 

на той час був латинський вираз, запозичений в грецьких спартанок: «aut cum 

scuto, aut in scuto». Тобто, воїн повинен прийти додому або ж із щитом (з 

перемогою), або щоб його принесли на щиті (мертвим), інший варіант був 

неприйнятним (як приклад дезертирство, полон або програш). 

Але військова поразка у римлян автоматично проектувалась на сексуальну 

пасивність. Вони вважали, що людина яка дозволила своєму тілу стати 

об’єктом задоволення іншої людини, вірогідно буде вразлива, і на полі битви 

[5, 37, 40]. 

Проекція військових дій на любовні пронизує всю латинську літературу 

різних жанрів (Ovid. Ars. Am. III. 560-576, Her. XVII. 250-256, Amor. I. 9. 43-45, 

I. 11. 12, II. 18. 12; Catull. XXXVII. 13; LXVI. 13-14; Cic. Tusc. IV. 35. 76; Horat. 

Carm. III. 15. 8f, III. 26, IV. 1f, Sat. II. 3. 267).[6] Особливо дане явище знайшло 

свій відбиток у римській ліриці (Tib. I. 3. 64, I. 10; Prop. I. 6. 30, II. 1. 45, II. 12. 

13 f, III. 5. 2, III. 8. 32).[7] Як приклад, звернемось до циклу любовної елегії 

латинського автора Овідія «Аморес» [8]. В своїх книгах він вдавався до 

влучних порівнянь образу життя коханців та солдат, акцентуючи увагу на 

тому, що у любові полонений коханець, беззахисний як на війні (Ovid. Amor. I. 

9; II. 12. 302) [9]. Часто зустрічаємо у літературних творах також порівняння 

чоловічого статевого органу з військовою зброєю (Plaut. Pseud. 1180-1181; 

Priap. IX. 14, LV. 4; Catull. LXVII. 21, LXXX. 6; Petr. Sat. IX. 5; Apul. Met. II. 16; 

Horat. Serm. I. 2. 118, II. 7. 48; Mart. VI. 71. 3, VII. 67. 2, XI. 58. 1, XI. 73. 3; 

Juven. XI. 169; Priap. XXXIII. 4-5).  
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Під час війн традиційний римський образ життя з його морально-

етичними цінностями зазнавав активних пертурбацій, підлаштовуючись під 

військові порядки. Адже у процесі завоювань арміям доволі часто було 

дозволено чинити агресивні дії: грабувати, ґвалтувати та іншими засобами 

принижувати мирних жителів (Sall. Cat. XI. 5, LI. 9; Tac. Hist. I. 51, III. 33). У 

зв’язку з цим сексуальне насильство ставало за таких умов «законним», і 

зазвичай навіть виступало «особливим чоловічим атрибутом» для 

підтвердження мужності.[10, 205] З точки зору американо-німецького 

психолога Еріха Фромма, причини даного феномену варто шукати у психології 

влади. Оскільки саме піднесення керівними римськими інституціями образу 

ворога як «не людини» дозволяло вчиняти стосовно нього агресивні дії.[11, 

113]Також слід враховувати й гендерні норми патріархального суспільства, за 

якими, чистота жіночого тіла відбивалась на статусі чоловіків, відповідальних 

за нього (батька або чоловіка). Таким чином сексуальне насильство стосовно 

іноземних жінок, виступало у своєму роді приниженням та «символічною 

кастрацією» переможених ворогів.[12, 80] 

А на разі прослідкуємо як ключові символи «насильницьких завоювань» 

втілились у мистецтві, а саме рельєфах створених на честь тріумфу. В даному 

контексті доцільним буде проаналізувати рельєф, відомий як «Імператор 

Клавдій та Британія», знайдений на місці турецького містечка Афродісіа. 

Історичним тлом даного художнього сюжету послугувала військова компанія 

імператора Клавдія по завойовуванню Британії (43 р. після Р.Х.). Вона 

позиціонувалась ним як найбільш вдала за роки його правління [13, 257]. 

Враховуючи це, не є дивним агресивний контекст: імператор Клавдій 

зображений у «героїчній наготі» тримає за волосся напівроздягнуту беззахисну 

жінку – «Британію» в образі Амазонки. Чому ж автор твору бере за основу 

саме цей міфологічний сюжет?  

На наш погляд, найбільш вдалу інтерпретацію дає дослідниця А. Стюарт, 

вбачаючи в образі Амазонки втілення узагальненого образу підкорених 

«інших», чиї землі тепер були під владою завойовників [14]. Оголені груди та 

відтягнуте волосся (типовий варварський атрибут) тільки підкреслюють всю 

суть сприйняття римлянами британців як варварів та «не людей». Тому є 

вірогідним, що створення даного рельєфу мало справді під собою 

«імперський» підтекст та демонструвало римську силу та агресивну політику. 

Проте нам здається доцільним в контексті нашого дослідження також 

закцентувати увагу на гендерних проблемах, захованих у сенсі сюжету самого 

рельєфу. Відзначимо, що для римлян завжди буда важлива гендерна 

регламентація та піднесення ролі мужності (virtus) як військової та політичної 

якості, властивої виключно чоловікам, і в наслідок цього неприродної для 

жінок [15, 86-87]. Ми ж спостерігаємо на зображенні повне порушення 

римських гендерних ролей, адже Британія натомість, щоб прийняти пасивну 

роль властиву для жінки у гендерно-соціальній схемі римлян, мужньо 

намагається надати Клавдію відсіч, на що нам вказує жест її правої руки. На 

нашу думку, є мало вірогідним те, що римська патріархальна культура могла 
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ідеалізувати та возвеличувати мужність жінки. Згідно з цим ми можемо 

припустити, що в основі сюжету автором скоріш закладено певного роду 

«моральне повчання» для жінок: бути завжди покірною чоловіку. Адже хоча 

матрона (римська елітна жінка) в римському суспільстві суттєво мала більше 

прав, аніж в грецькому, все одно в гендерно-соціальній схемі їй відводилась 

завжди пасивно-споглядальна роль.  

Другим, не менш важливим чинником, висхідним від військового є 

колоніальний, оскільки до I ст. до Р.Х. Рим вже є безпосередньо колоніальною 

державою. Йому підвладні далекі та великі території, у зв’язку з чим більшість 

римських військовокомандуючих знаходяться довгий час на підкорених 

землях. В даному випадку нам здається доцільним застосувати щодо них 

влучний термін – «колоніальний агент», введений англійським вченим Р. 

Хуамом відносно британських колоніалістів. «Колоніальний агент» за його 

визначенням – це чоловік, який мав соціальний, адміністративний, 

економічний та найчастіше правовий вплив на підкорених іноземців, які 

входили в контакт із ним [16, 65]. Фактично дана посада втілювала у собі 

майже всі державні владні інституції, що, природно, й вело за собою практично 

неконтрольовану владу. У зв’язку з цим безмежна влада доволі легко 

переходила в необмежені сексуальні можливості [17, 301]. Необмежені 

сексуальні можливості виправдовувались просторовою відстаню від дома. До 

цього додавалися ще й незручності життя на віддалених територіях.  

Як наслідок, «колоніальна міфологія» створила свою власну сексуальну 

схему та свободу від традиційних римських морально-етичних норм, звідси і 

з’явилась нова модель гендерно-соціальної поведінки. На відміну від 

нормованої поведінки у патріархальному шлюбі, сексуальні стосунки у 

колоніальному світі характеризувались: «чуттєвістю, легковажністю та 

підлітковою, бездумною поведінкою» [16, 210]. Для прикладу, згадаємо 

історію про сексуальне домагання римським трибуном до рядового солдата 

Маріуса (104 р. до Р.Х.), а саме, активне порушення ним основної гендерно-

соціальної римської норми – недоторканість тіла вільного громадянина Риму 

(Val. Max. VI. 1. 10-12; Cic. pro Mil. IV. 9; Plut. Mor. 202c; Quint. Inst. I. III. IV. 

14). Такого роду випадки були непоодинокими під час завоювань. Проте 

звернемо увагу, що деструктивні тенденції у поведінці військової еліти (стан 

вершників), проявлялись не лише в межах колоніальних земель, а й легко 

переносились ними до центру імперії.  

 Вочевидь, що військовоначальник, який звик до інших умов життя під час 

походів або довгострокового перебування на іноземній території, при 

поверненні додому прагнув відтворити нову модель поведінки. Але, оскільки 

тріумфатор знаходився в центрі уваги суспільства, його поведінку активно 

переймали звичайні люди [18, 37]. 

Біографії таких відомих римських особистостей як Юлій Цезар 

(військовий та державний діяч) та Марк Антоній (полководець та тріумвір) 

яскраво демонструють це. Відомий факт, що їх життя було безпосередньо 

пов’язане з елліністичними країнами та інтимними стосунками з царицею 
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Єгипту – Клеопатрою. Звісно, цей великий проміжок часу проведений в 

середовищі іноземних традицій, не міг не залишити слід на їх характері та 

звичках. 

Завдяки широким контактам під час війн, особливо з Грецією та Західною 

Азією, процес еллінізації (Horat. Epist. II. 1. 156) торкнувся усіх 

соціокультурних конструктів Давнього Риму, не виключаючи гендерно-

соціальної схеми. Існують численні наукові дискусії, щодо визнання впливу 

вищезазначених країн на це.[19; 20, 53-54] Однак ми приєднуємось до позиції 

таких вчених як Емі Річлен, які визнають його як не основний, а додатковий 

фактор [21, 223]. 

Отже, римлянин, який заради своєї громади був готовий терпіти нестатки, 

виснажувати себе військовими походами, стає зніженим, а самі війська стають 

найманими та йдуть швидше за полководцем, який може їм забезпечити гідний 

прибуток, аніж відстоювати переконання громади (Sen. Nat. Quaest. I. 17. 7-10). 

Прагнення до влади, вимагало довіри до влади. Але якщо раніше ця довіра 

грунтувалася на громадянських чеснотах носія влади, то у нових обставинах 

довіра починає базуватися на цінних та екзотичних предметах розкоші, які 

виставлялись як свідчення статусу та успіху (Ovid. Ars. Am. III. 113-128) [22, 

121]. У такий спосіб, коли розкіш пов’язували з гонитвою за dignitas 

(досконалість) на противагу терміну parsimonia (ощадність, бережливість) 

з’явився термін luxuria (бажання роскоші). Якщо звернутись до термінології 

американського соціолога Т. Веблена, то можна сказати, що римлян поглинало 

«демонстративне вживання». Іншими словами, марнотратні витрати на товари 

чи послуги, мали на меті продемонструвати власний соціальний стан та статки 

[23, 83]. Особливо яскраво це знайшло вираження у комедійному персонажі 

роману Петронія «Сатирикон», де – Трималхіон, намагався вразити римську 

публіку своїм екстравагантним аморальним бенкетом на грецький манер (Petr. 

Sat. III). Це не поодинокий випадок. Зв’язок морального занепаду та бенкету 

нового типу, ми бачимо не тільки у Сатириконі, але й у багатьох інших 

латинських текстах, особливо кінця Республіки та початку Імперії (Cic. Phil. II. 

104-5; Suet. Calig. XXXVII; Juven. XI. 121). Наприклад, той же Цицерон у своїй 

промові на захист Сестія підкреслює сумнівну мораль колишнього консула 

Габінія, роблячи зноску на його схильність до бенкетів та сексу (Cic. Pro Sest. 

VIII. 18). У такий спосіб, надмірний потік рабів коштів та предметів побуту 

призвів римське суспільство до морального занепаду та дезорієнтації [24, 318]. 

Згідно з Е. Фроммом, дані зміни були обумовлені суперечностями всередині 

традиційного соціального характеру за нових соціально-економічних умовах. 

Експлуататорський характер римлян через надмірні прибутки від війн, замість 

того, щоб виконувати свою стабілізаційну функцію, перетворив її на 

дезінтеграційну, тим самим призвівши суспільство до дезорганізації [25, 288]. 

Логічним наслідком цих процесів стало збільшення моралізаторських 

настанов та створення нових регулюючих законодавчих актів імператора 

Августа.  

Виховані  у   старих   звичаях   mos   maiorum,   римські  моралісти  такі як 
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Цицерон та Сенека не могли прийняти такого роду зміни в суспільстві. Вони 

постійно нагадували сучасникам про образ справжнього римлянина минулих 

століть – селянина та воїна. Цицерон, наприклад, писав у своєму 

філософському трактаті «Про обов’язки», що справжнім мужам треба 

«…відмовлятись від задоволень та втікати від бажання грошей. Треба 

остерігатись і бажання слави, про що я вже казав; бо вона позбавляє нас волі, 

за яку великі духом мужі повинні всіляко змагатись…» (Cic. De off. I. 68) [26]. 

Підкреслене наслідування звичаям пращурів контрастувало з моральною 

зіпсованістю та боягузтвом римської еліти того часу та виглядало як прямий 

виклик до імператорів-тиранів, «розбещеної меншості» сенату та його покірної 

більшості. Проте ані законодавчі спроби імператора Августа, ані 

моралізаторські настанови старої еліти, не змогли остаточно зупинити процес 

трансформації римського суспільства. Все це, в цілому, сприяло змінам та 

розширенню гендерно-соціальної структури римлян. 

Висновки. Таким чином, на основі аналізу різного роду джерел, ми 

можемо константувати, що військовий та колоніальний фактори лягли в основу 

формування римської гендерно-соціальної моделі (I ст. до Р.Х. – I ст.            

після Р.Х.). 

Військовий. Затяжні римські війни та численні завоювання відігравали не 

останню роль у формуванні соціально-гендерної схеми суспільства. Адже в 

основі «непроникаючої моделі» та неприйняття пасивності лежала саме 

військова етика та дисципліна, за якою гендерна двозначність та сексуальна 

пасивність прирівнювалась до військової поразки. 

Колоніальний. Перебування військової еліти на іноземних територіях 

сформувало нову колоніальну деструктивну гендерно-соціальну схему, 

елементи якої згодом активно перенеслись на терени самого центру римської 

імперії. У такий спосіб римлян поглинув процес еллінізації, який викликав 

зміни у всій соціокультурній структурі суспільства.  
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СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СУДОЧИНСТВО В КООРДИНАТАХ 

АНТРОПОЦЕНТРИСТСЬКОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ 

СУДОЧИНСТВА 

Анотація. Стаття присвячена актуальним та малодослідженим питанням 

трансформації вітчизняного судочинства на сучасному етапі розвитку. З 

філософсько-правових позицій детально рoзглянуті та охарактеризовані 

трансформаційні процеси, які відбуваються в українському суспільстві та  

зумовлюють якісні перетворення у сфері судочинства. Вказується на те, що 

зміни в українському судочинстві є відповіддю на запити сучасності: 

актуальністю євроінтеграційних процесів, прагненням вибудувати власне 

національне судочинство на засадах справедливості і верховенства права, 

адаптувати європейські зразки (модель) судочинства до національного 

контексту.  Автор доводить, що на сучасному етапі розвитку європейське 

судочинство представлене антропоцентристською моделлю, яка має такі риси: 

визнання особливого статусу закону; визнання прав людини безумовною 

цінністю; часова тривалість досудового слідства; трансформація від карально-

репресивного до відновлювального характеру;  лаконічність конституційних 

положень щодо організації і діяльності судових органів; транспарентність 

судової влади, судочинства і правосуддя. В статті аналізуються кроки 

української держави щодо приведення національного судочинства до 

європейських стандартів. Автор доводить (на основі аналізу нормативно-

правових документів та практики ЄСПЛ), що з формально-правової точки зору, 

українське судочинство є проєвропейським, але за змістовними  

характеристиками – воно потребує серйозних змін, які передбачають серйозні 

зміни, насамперед в правосвідомості та правових настановах українців. Такий 

висновок випливає із визнання детермінованості конкретної історичної моделі 

судочинства соціокультурним контекстом. Особливим фактором, що визначає 

змістовність сучасного вітчизняного судочинства, є етатистські орієнтації в 

суспільстві та низький рівень індивідуалізму (в культурологічному сенсі).  

Особлива увага в межах статті приділена феномену суду присяжних як 

одному із параметрів «європейського» характеру вітчизняного судочинства. 

Показано, що вітчизняна судова практика впродовж останніх десятиліть 
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апробує суд присяжних, який як форма здійснення правосуддя передбачає 

безпосередню участь громадян у судовому процесі. Автор вказує причини, які 

лежать в основі неефективності сьогодні суду присяжних В Україні попри те, 

що він визнається самостійним соціально-політичним інститутом у формі 

колегії присяжних засідателів і професійного судді  (суддів). 

Ключові слова: права людини, судочинство, модель судочинства, 

антропоцентристська модель, суд присяжних, етатизм, системоцентризм. 
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MODERN UKRAINIAN JUDICIARY IN COORDINATES 

ANTHROPOCENTRIC EUROPEAN MODEL JUDICIAL PROCEEDINGS 

Abstract. The article is devoted to topical and little-studied issues of 

transformation native justice at the present stage of development. From the 

philosophical-legal positions are considered in detail and characterized 

transformational processes that take place in Ukrainian society and determine the 

quality transformation in the field of justice. It is indicated that changes in Ukrainian 

Judiciary is a response to the demands of modernity: relevance European integration 

processes, the desire to build their own national judiciary based on justice and the 

rule of law, adapt European models of justice to the national context. Author proves 

that at the present stage of development of European justice represented by an 

anthropocentric model, which has the following features: recognition the special 

status of the law; recognition of human rights as an unconditional value; time 

duration of pre-trial investigation; transformation from punitive repressive to 

restorative nature; conciseness of the constitutional provisions on the organization 

and operation of judicial agency; transparency the judiciary, judiciary, and justice. 

The article analyzes the steps of the Ukrainian state on bringing national justice to 

European standards. The author proves (based on the analysis of regulatory legal 

documents and practices of the ECtHR), that from a formal legal point of view 

Ukrainian judiciary is pro-European but in meaningful characteristics - it needs 

major changes that involve serious changes, first of all in legal consciousness and 

legal instructions of  Ukrainians. This conclusion follows from the recognition of the 

determinism of concrete historical model of justice in the socio-cultural context. A 

special factor that determines the content of modern native justice is statist 

orientations in society and a low level of individualism (in cultural sense).  

Particular attention within the article is paid to the phenomenon of jury  trial  as 
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one of the parameters of the "European" nature of native justice. It is shown that 

native judicial practice in recent decades tests the jury, which as a form of justice 

provides direct participation of citizens in the trial. The author indicates the reasons 

which underlie the inefficiency of today's jury trial in Ukraine despite that it is 

recognized as an independent socio-political institution in the form of boards of 

jurors and professional judges. 

Keywords: human rights, justice, model of justice, anthropocentric model, jury 

trial, statism, system-centrism. 

 

Постановка проблеми. З кінця 90х років ХХ століття Україна як 

самостійна і незалежна держава вибудовує власне судочинство і прагне 

створити незалежну судову  владу. На сучасному етапі вітчизняної судової 

реформи (в тому числі і у частині судочинства) спостерігається орієнтація на 

чинну європейську модель судочинства. Підтвердженням чому є 

ст. 129 Конституції України, яка гарантує законність, рівність усіх учасників 

законного процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; 

змагальність сторін та свободу у наданні ними суду своїх доказів, і у доведенні 

перед судом їх переконливості;  підтримку державного обвинувачення в суді 

прокурором; забезпечення обвинувачуваному права на захист;  гласність 

судового процесу та його повну фіксація технічними засобами;  забезпечення 

апеляційного та касаційного оскарження рішень суду, крім випадків, 

встановлених в законодавстві;  обов’язковість рішень суду. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання відповідності 

українського судочинства сучасній європейській моделі судочинства 

представлені у працях низки науковців: І. Марочкіна, М. Хавронюка, 

П. Рабиновича, О. Андрющенка. 

Мета статті - показати проєвропейський характер сучасного українського 

судочинства та визначити його характерні ознаки, детерміновані 

соціокультурним контекстом. 

Виклад основного матеріалу. Європейська модель судочинства, в 

залежності від соціокультурного контексту та етапів розвитку європейської 

культури, мала чотири історичні форми, специфіка яких залежала від: 

відтворення та стійкості інтитуційно-правової форми суду на досить 

тривалому часовому відтинку і  визнання ефективності наявної 

інституційної конфігурації судових органів і судочинства та їх легітимності у 

суспільстві. І. Марочкін виділяє чотири такі моделі (така класифікація є  

умовною, оскільки в чистому вигляді жодна із них не функціонувала): 

натурцентристська, теоцентристська, соціоцентристська і сучасна –   

антропоцентристська [1]. 

Особливостями європейської системи судочинства є те, що вона 

орієнтована на визнання особливого статусу закону. Закон в межах правових 

систем держав, які відносяться до континентальної правової сім’ї, визнається 

певним  абстрактним  зразком   бажаної  поведінки  суб’єктів  права, а тому для  
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судді він (закон) є єдиним критерієм оцінки поведінки кожного учасника 

судового процесу. В судочинстві держав англо-саксонської правової сім’ї  

суддя дає оцінку дій підсудного на основі відповідності цих дій вимогам 

закону або інших нормативних актів, а потім виносить рішення на основі 

власних знань законів та уявлень про право (відтак затверджене судове 

рішення стає обов’язковим для розгляду аналогічних справ).  

Антропоцентристська європейська  модель судочинства ґрунтується на 

визнанні прав людини  основною цінністю в змістовному сенсі, з урахуванням 

низки прийнятих нормативних актів після Другої світової війни (Загальної 

декларації прав людини, міжнародних конвенцій та інших міжнародних 

документів). А основною ідеєю цієї моделі судочинства є ліквідація 

антагонізмів між людиною і суспільством, людиною і буквою закону, 

представниками різних культур. Така модель судочинства є результатом 

осмислення соціальних катастроф ХХ століття та переосмислення статусу і 

ролі права в суспільстві: право є не інструментом насилля і примусу держави, а 

засобом захисту людини, а не лише громадянина. Визнання прав людини  

наріжним каменем судочинства і правосуддя  означає, що право здатне долати 

свою односторонність заборони/дозволю і стати повноцінним регулятивним 

інститутом у світі вільних людей. В межах вказаної моделі відбувається 

трансформація характеру судочинства – від репресивного  (орієнтація на 

жорстке покарання правопорушника і захист держави і суспільства від 

протиправної поведінки останнього; очікування карального правосуддя) до 

відновлювального (відновлення правопорядку, який існував до 

правопорушення; відновлення прав потерпілого; створення оптимальних і 

гуманних умов реабілітації винного; недопущення фактів приниження гідності 

правопорушника) [1].   

Україна, як і переважна більшість європейських держав, визнає права 

людини безсумнівною цінністю.  В ст.  1 Конституції України зазначається,  

що наша держава є демократичною, соціальною та правовою державою, а  в 

ч. 2 ст. 3 вказано, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість функціонування держави, яка відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Реалізація цих положень Основного Закону можлива за умови 

функціонування ефективного механізму захисту прав і свобод людини та 

громадянина, складовою якого є право особи на звертання до суду (в 

ст. 8 Конституції України гарантується  звернення до суду для захисту прав і 

свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України, 

норми якої є нормами прямої дії). При цьому  судовий захист прав і свобод 

людини є нормою, реалізація якої детермінована  низкою імперативних вимог, 

найважливішими серед яких є: надання доступу до правосуддя, заборона 

відмови в правосудді, захист конкретного й дійсного права доступу до  суду, 

можливості оскарження неможливості доступу до суду, обов’язок держави 

забезпечувати ефективність права доступу до правосуддя, має бути спрощена 

процедура доступу до суду, а також право кожної людини на належний захист 

в особі адвоката та ін. 
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 Варто зазначати, що дії української держави щодо максимальної 

відповідності вітчизняного судочинства європейській моделі сьогодні пов’язані 

з подоланням етатистських поглядів у суспільстві та необхідністю 

переорієнтації усієї судової системи з каральних функцій на правозахисні. Що 

ж зроблено Україною на шляху подолання «системоцентричності» у 

судочинстві? Права людини та громадянина у сфері судочинства та їх захист з 

боку держави сьогодні є основними положеннями нормативно-правових актів у 

сфері правосуддя і судочинства. Юрисдикція українських судів охоплює усі  

правовідносини в державі, а тому суди не можуть відмовляти фізичним чи 

юридичним особам у прийнятті до судового розгляду заяв і звернень.  Суди 

також не вправі відмовляти у судовому захисті прав та свобод людини і 

громадянина, у прийнятті скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів 

державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб з 

підстав, які не передбачені Конституцією чи законом (за умови врахування 

того, що передік (каталог) прав і свобод людини і громадянина, які закріплені 

Конституцією, не є вичерпним [2, с. 269]. 

Підтвердження того, що держава Україна в частині відправляння 

правосуддя ще не повною мірою захищає права та свободи людини і 

громадянина є кількість звернень українців до ЄСПЛ. Станом на листопад 2020 

року Україна посідала третє місце після Росії і Туреччини за кількістю 

звернень до Європейського суду з прав людини [3]. За даними інформаційного 

ресурсу «ECHR. Ukrainian Aspect» у 2020 році до ЄСПЛ українцями було 

подано 86 справ, у 95, 3% рішень (82 справи) Суд констатував  порушення 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  [4]. 

Третя особливість європейської моделі судочинства полягає у часовій 

тривалості досудового слідства. В межах цієї стадії збирається основна частина 

доказів, а суддя безпосередньо стає учасником досудового слідства.  З 

прийняттям в листопаді 2012 року Кримінального процесуального кодексу 

України (КПК)  був введений новий для українського процесуального 

законодавства інститут слідчого судді. Варто зазначити, що інститут слідчого 

судді довів свою ефективність в правових системах Італії, Франції, Німеччини, 

Литви, Латвії, Молдови.  Відповідно до ст. 3 КПК України слідчий суддя – «це 

суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у 

порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням 

прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, 

передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням 

інший суддя відповідного апеляційного суду. Слідчий суддя (слідчі судді) у 

суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів цього         

суду» [5]. 

Четвертою  особливістю європейської моделі судочинства є те, що 

конституційні положення щодо організації і діяльності судових органів є 

лаконічними. Ці положення не конкретизують і не деталізують структуру 

загальної судової системи.  Лаконізм вказаних положень залишає свободу дій в 

процесі реформування судової системи. Для більшості європейських держав, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2307
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починаючи з другої половини ХХ століття, характерною є трирівнева 

структура судових органів: суди першого рівня (місцеві) значно 

диференційовані залежно від ступеню складності і категорії справ; другий 

рівень представлений апеляційними судами, які розглядають скарги щодо 

рішень судів першої інстанції та здійснюють організаційно-контрольну 

діяльність;  третій рівень представлений верховними судами, які мають статус 

вищого суду та виконують окрім судових ще й різні організаційно-контрольні 

функції. В багатьох державах окрім судів загальної юрисдикції в межах єдиної 

судової системи функціонують спеціалізовані суди (конституційні, сімейні, 

ювенальні, екологічні, податкові тощо.   Відповідно до чинного законодавства 

в Україні теж функціонує трирівнева система судів.  

На доказ того, що судочинство в Україні функціонує і розвивається в 

координатах европейської моделі слугує і те, що у вітчизняній судовій 

практиці впродовж останніх десятиліть апробується суд присяжних. Як форма 

здійснення правосуддя суд присяжних передбачає безпосередню участь 

громадян у судовому процесі. Сьогодні суд присяжних визнається самостійним 

соціально-політичним інститутом у формі колегії присяжних засідателів і 

професійного судді  (суддів). Англо-саксонська та європейська моделі суду 

присяжних пройшли тривалий час розвитку, взявши свій початок від інституту 

суду присяжних в Англії  і Франції. Сьогодні маємо дві моделі суду присяжних 

– континентальну (змішану або французьку) та англійську (класичну). І якщо в 

межах англо-саксонської моделі присяжні наділені правом самостійно 

ухвалювати рішення про винуватість/невинуватість підсудного (так званий 

невмотивований вердикт), то в межах континентальної моделі у присяжних 

таке право відсутнє, вирішальне слово у розгляді конкретної справи 

залишається за професійним суддею.  

В Україні суд присяжних має свої особливості. Суд присяжних не є новим 

для українських земель: вперше у своєму класичному вигляді він мав  з’явився 

як результат «Весни народів» (1848 рік) в Австрійській імперії. Конституція 

1849 року цієї імперії ((§ 103) проголошувала, що суд присяжних розглядає 

справи про всі політичні злочини, а також кримінальні злочини, перелік яких 

мав бути встановлений законом. Згодом суд присяжних з’явився й в Російській 

імперії в результаті судових реформ, проведених Олександром ІІ в 1864 році. 

Щодо сучасного нормативно-правового врегулювання суду присяжних, то 

це детально представлено в низці нормативно-правових актів: Конституції 

України, Кримінальному процесуальному кодексі України, Законі України 

«Про судоустрій і статус суддів». Нормативно передбачається, що суд 

присяжних може мати місце  під час розгляду чітко визначених  категорій 

цивільних і кримінальних справ. 

І все ж таки попри спроби ввести у вітчизняне судочинство суд 

присяжних, можна констатувати, що цей інститут не працює ефективно у 

вітчизняних реаліях. Вважається, що основна цінність інституту присяжних 

полягає в тому, що він здатен привнести в діяльність суду (при розгляді 

конкретної справи) живе сприйняття ситуації, своє розуміння справедливості 
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на відміну від професійних суддів, які зв’язані буквою закону. Окрім того, 

участь присяжних засідателів у судових процесах є формою реалізації 

суверенітету народу і противаг свавіллю держави в лиці суду.  Переважна 

кількість кримінальних справ розглядається суддями без залучення присяжних, 

а тому для покращання роботи суду присяжних в Україні в  2019 році 

Кабінетом Міністрів України було схвалено два відповідних законопроекти, в 

яких пропонується надання присяжним права визначення винуватості або 

невинуватості обвинуваченого у кримінальних процесах (у справах, в яких 

передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років або 

довічного ув’язнення). Відповідно до новел запропонованих законопроектів, 

присяжні мають право виносити вердикт, який  буде обов’язковим для 

головуючого судді, а також  матиме наслідком ухвалення ним відповідного 

рішення. За такого підходу суд присяжних в Україні має орієнтуватися на 

англо-саксонську модель суду присяжних. 

  Ще один напрям впровадження європейської моделі судочинства в 

Україні – це дотримання нею  стандартів транспарентності судової влади. 

Сьогодні стандарти транспарентності судової влади і судочинства є 

суспільними викликами, задоволення яких сприятиме швидшому зближенню 

українського судочинства з європейською моделлю (звичайно ж за умови 

збереження національних особливостей).  

Одним із моментів зближення вітчизняного судочинства з  європейської 

моделлю судочинства є транспарентність судових органів та їх діяльності. 

Зокрема це стосується «ступеня прозорості» національного судочинства. Цей 

ступінь визначається дотриманням національним судочинство статей 

Конвенції (ст. 6 – справедливий судовий розгляд і ст. 10 – свобода слова та 

інформації).  Прозорість  судочинства означає перш за все, що судовий розгляд 

справи повинен бути швидким, справедливим і вільним від стороннього 

втручання, а також здійснюватися публічно з необхідним публічним контролем 

з боку громадськості. Звичайно, вимога прозорості судочинства не є 

абсолютною, за своєю природою.  

На сучасному етапі розвитку вітчизняних судової влади та судочинства 

транспарентність тісно пов’язана з довірою населення до суду як державного 

органу та до суддів (кожний судовий орган, кожний суддя повинні діяти на 

засадах відкритості і прозорості, демонструючи доброчесність і відстоюючи 

незалежність). Одним із кроків у вказаному напрямку є Програма USAID 

«Нове правосуддя», виконання якої сприятиме налагодженню ефективного 

діалогу між судовою владою та суспільством про права громадян,  висвітлення 

ходу  судової реформи та уже досягнених результатів. Ця програма передбачає  

підтримку громадянського суспільства і ЗМІ у здійсненні моніторингу 

діяльності судової системи, а також допому судам своєчасно інформувати 

громадян про судові процедури та суддівське самоврядування загалом.  Також 

ця Програма здійснює  експертну підтримку Парламента України у 

налагодженні ефективного парламентського контролю за діяльністю судової 

гілки влади. До завдань Програми відносяться: налагодження співпраці між 



Věda a perspektivy ° ISSN 2695-1584 (Print) 

ISSN 2695-1592 (Online) 

 

123 

судовою владою та антикорупційними органами (в частині перевірки та 

попередження випадків корупції в середині судової системи); підтримка 

процесу впровадження системи відкритого електронного декларування (майна, 

доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру суддями і працівниками 

апарату суду); підвищення рівня професіоналізму та професійної етики 

учасників судових процесів; підтримка  та посилення організаційної 

Національної асоціації адвокатів України й інших добровільних об’єднань 

адвокатів та правників; ініціювання проведення національних опитувань  

громадян, суддів, працівників судових органів з метою визначення ставлення 

до  суддів, стану корупції у судовій владі, захисту прав громадян на 

справедливий суд та рівень довіри до судової систем; на основі одержаних 

опитувань розробляти «рекомендації для Уряду України з метою підвищення 

ефективності проведення судової реформи та боротьби з корупцією» [6]. 

Висновки. Сьогодні Україна в питаннях правосуддя та судочинства 

орієнтується на міжнародні стандарти в цій сфері та апробовані й ефективні 

моделі. Оскільки українська правова система належить до континентальної 

правової сім’ї, то у питаннях правосуддя вона орієнтується на європейську 

модель судочинства. Звичайно ж потрібно мати на увазі, що специфіка 

організації судових органів та процес судочинства в кожній державі має свої 

національні особливості, які значною мірою детермінуються правовим 

менталітетом громадян, системою панівних соціальних цінностей та 

ідеологією, а також типом державного устрою та політичним курсом держави. 

Тому, як засвідчує світовий досвід,  не існує єдиних шаблонів щодо системи 

судових органів і судочинства. Їх специфіка та унікальність в окремо взятій 

державі визначається дієвістю механізму розподілу влади, розвинутістю 

інститутів громадянського суспільства, розподілом повноважень і 

компетентностей між державними органами тощо. 
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НОВІ СТОРІНКИ В СПАДЩИНІ МЕССІАНА: 

СЛАВКИ ЕРО - КОНЦЕРТ В ГАРИГАХ ОЛІВ'Є МЕССІАНА 

В РЕКОНСТРУКЦІЇ РОЖЕ МЮРАРО 

Анотація. Концерт для фортепіано соло Fauvettes de l'Hérault - concert des 

garrigues / Славки Еро - концерт в гаригах Олів'є Мессіана (1908-1992), 

фрагменти та ескізи якого були знайдені в архівах композитора, 

реконструйований французьким піаністом Роже Мюраро. Прем'єра твору 

відбулася 23 червня 2017 року Toppan Hall в Токіо (Японія) в його виконанні. 

Історія задуму та створення ескізів цього інструментального концерту 

починається в 1958 році, коли О. Мессіан зробив перші начерки та нотування 

записів співу птахів в гаригах Еро. 

Визначено, що відтворена з ескізів композитора пантеїстичним картина 

Славки Еро гармонійно доповнює тезаурус музичних образів Олів’є Мессіана. 

Славки Еро знайшли своє концертне втілення вже після смерті композитора у 

виконанні Роже Мюраро – знаного інтерпретатора творчості Мессіана. У 

репертуарі піаніста практично всі визначні мессіанівські твори для фортепіано 

або за участі фортепіано, його коментарі до композиторського тексту вражають 

дивовижною скрупульозністю, увагою до деталей та справжнім знанням 

стилю, вищим ступенем поетики образно-емоційного резонансу з музичним 

всесвітом видатного митця ХХ сторіччя. 

Доведено, що звернення Мюраро до знайдених фрагментів і подальша 

реконструкція рукопису було природнім і професійно виправданим. 

Відмічено, що збір архівних матеріалів фортепіанного концерту з моменту 

виявлення в 1995 році тривав до 2015 року. Робота по безпосередньому 

відтворенню партитури продовжилася протягом наступних двох років. Славки 

Еро - концерт в гаригах за формою та принципами організації музичної 

тканини побудовано як полілог птахів-солістів, спів яких звучить на тлі 

пейзажу цієї сцени. 

Обґрунтовано, що фортепіанний концерт Славки Еро представляє 

авторську модель жанру великої форми, в якій ключовою є ідея 

інструментального театру тем-персонажів. Реконструкція Славок Еро - 
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концерту в гаригах, а також блискуча творча інтерпретація Роже Мюраро 

цього твору, доповнює наші уявлення про творчість Олів'є Мессіана – великого 

французького класика минулого століття, музичний світ якого й до сьогодні 

відкриває нам свої нові сторінки. 

Ключові слова: Олів'є Мессіан, Роже Мюраро, Славки Еро - концерт в 

гаригах, інтерпретація, реконструкція. 
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NEW OPUS IN THE HERITAGE OF OLIVIER MESSIAEN: 

FAUVETTES DE l’HERAULT - CONCERT DES GARRIGUES 

RECONSTRUCTED BY ROGER MURARO 

Abstract. It was determined that the concert for piano solo Fauvettes de 

l’Hérault - concert des garrigues of O. Messiaen, which fragments and sketches 

were found in the composer archive. The pianist R. Muraro carried out the 

reconstruction of the work. He is one of the best interpreters of the Messiaen 

heritage. The world premiere of the piece was held on June 23, 2017 in Tokyo. 

Messiaen was practically active until his last days, so many of his last opuses and 

theoretical works became known after his death: Treatise on Rhythm, Color and 

Ornithology (1949-1992) in seven volumes, Concert for four soloists and orchestra 

(1992) etc. Remarkable that the fifth volume of Treatise is completely devoted to 

birds, and the main figurative accent of Concert for four is singing of birds as a 

symbol of Nature beauty and immortality. The pantheistic picture of Fauvettes de 

l’Hérault supplements composer thesaurus of musical images. 

The creation story of the composition begins in 1958. Then Messiaen made the 

first notated notes of the singing of birds in the garrigues of the Hérault (low, soft-

leaved scrubland ecoregion in southern France). Work resumed in 1962 in 

connection with creation of the work on centenary birth of Debussy. However, as a 

sign of respect for the Great Claude was created the Seven Haiku those bases on 

Japanese birds singing. 

It has been proven that Roger Muraro is one of the leading performers of 

Messiaen’s music and the only one who has been able to relies the reconstruction of 

this piece. His comments on the composer's texts demonstrate a true knowledge of 

the style and figuratively emotional resonance with Messiaen’s art. 

It is noted, that the collection of archival materials lasted from 1995 to 2015. 

Muraro's work on the reconstruction of the piece took about 2,5 years. He traveled to 

the Hérault region for to feel the atmosphere of the nature that inspired Messiaen, to 

understand the smell, the color of fields and desert wild landscapes. He also listened 
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discs with recordings of bird voices from the Hérault. The piano part was completely 

written out but the orchestral fragments were impossible to restore. Therefore, the 

pianist decided to complete a piano solo piece from all the composer's sketches. The 

title is justified of the concert genre by duration (23 min.) and the principles of 

concerto: the texture of songbirds on the background of landscape themes reflecting 

the space and time of this pantheistic scene. 

It has been substantiated that its form (the shape of an arch or a bridge along the 

Messiaen) represents A-B-A construction. Songbird cadenza’s present the 

competition (namely the concert) in virtuosity and the beauty of singing. Thus, the 

reconstructed Fauvettes de l’Hérault occupies a worthy place in the ornithological 

opuses of Messiaen along Catalogue d’oiseaux and Fauvette des jardin. 

Keywords: Olivier Messiaen, Roger Muraro, Fauvettes de l’Hérault - concert 

des garrigues, interpretation, reconstruction. 

 

Постановка проблеми. У статті розглядається концерт для фортепіано 

соло Fauvettes de l'Hérault - concert des garrigues / Славки Еро - концерт в 

гаригах Олів'є Мессіана (1908-1992), фрагменти і ескізи якого були знайдені в 

архівах композитора. Реконструкція цього твору була здійснена видатним 

французьким піаністом Роже Мюраро, одним з кращих інтерпретаторів 

спадщини Мессіана. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематикою дослідження 

творчості О. Мессіана займалися багато вітчизняних та зарубіжних 

музикознавців, проте Славки Еро - концерт в гаригах у науковому ракурсі 

розглядається вперше. 

Мета статті - обґрунтувати художню відповідність стилю та 

композиторській манері О. Мессіана реконструйовану Р. Мюраро 

інтерпретацію Славок Еро. 

Виклад основного матеріалу. 
Прем'єри posthume Олів'є Мессіана. Світова прем'єра Славок Еро 

відбулася 23 червня 2017 року Toppan Hall в Токіо (Японія) у виконанні Роже 

Мюраро. Французька прем'єра твору відбулася в рамках фестивалю Présences в 

лютому 2018 року. Вивчення архівів Мессіана, що зберігаються в Національній 

бібліотеці Франції дозволило зробити несподіване відкриття. Майже через 

чверть століття після смерті, Мессіан дарує своїм слухачам нові музичні 

сторінки. Він був практично до останніх днів творчо активний і в композиції, і 

в музичній науці, тому багато його останніх опусів стали відомі вже після його 

смерті. 

Зокрема, протягом 1992-2002 років завдяки підготовчій кропіткій роботі у 

видавництві Alphonse Leduc в Парижі в повному обсязі вийшов масштабний 

Трактат про ритм, колір та орнітологію (1949-1992) в семи томах. 

Характерно, що самий об'ємний, п'ятий том цієї праці розділений на дві книги 

(загальний обсяг 1310 сторінок (!)) повністю присвячений птахам та їх співу. 

Трактат О. Мессіан завершив на початку 1992 року. За кілька місяців до 

смерті композитор зробив деякі правки і доповнення в п'ятий том своєї праці. 

http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/gibridna.viyna_.pdf
http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/gibridna.viyna_.pdf
http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/gibridna.viyna_.pdf
http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/gibridna.viyna_.pdf
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Трактат був підготовлений до друку І. Мессіан-Лоріо за підтримки П. Булеза. 

Після безлічі спільних концертних сезонів, в програмах яких Івонн (дружина 

композитора) виконувала твори Мессіана для фортепіано з оркестром під 

керівництвом Булеза, це була їхня остання спільна робота. У передмові до 

видання Трактату П. Булез писав: «Мессіан пішов від нас, але залишиться 

його творчість; сильна й різноманітна, що стала центральною віхою другої 

половини століття. / ... / Людина зберігає свої секрети; його творчість відтепер і 

надалі їх проголошує»1 [1]. В процесі пошуку ключа до творчості Олів'є 

Мессіана його Трактат постає бездонним джерелом версій на шляху 

справжнього осмислення стилю цього великого музиканта. 

У вересні 1994 року в Bastille Opera в Парижі відбулася ще одна світова 

прем'єра posthume Концерту для чотирьох Мессіана, який був написаний для 

чотирьох солістів (К. Кантен, флейта; Х. Холлігер, гобой; І. Лоріо, фортепіано; 

М. Ростропович, віолончель), оркестру Bastille Opera і диригента М.-В. Чунга2. 

                                           
1 Переклад мій. – О. Р. 
2 Катрін Кантен / Catherine Cantin, флейта – солістка оркестру Національного паризького 

оперного театру; її репертуар обіймає широкі горизонти від от музики Бароко до сучасності; 

має велику дискографію, викладає. 

Хайнц Холлігер / Heinz Holliger (нар. у 1939 р.), гобой – відомий швейцарський гобоїст, 

композитор, диригент; має репертуар неймовірного діапазону; спеціально для нього писали 

музику Л. Беріо, Е. Картер, Д. Лігети, В. Лютославський, К. Штокхаузен, К. Пендерецький, 

А. Шнітке та Е. Денисов; автор музично-театральних, оркестрових, камерних творів, 

експериментальної музики (Пневма для 36 духових, 4 радіоприймачів, органа та ударних, 

Кардіофонія для кардіостимулятора та інструментального ансамбля і т. д.). 

Івонн Лоріо / Yvonne Loriod (1924-2010), фортепіано – французька піаністка та педагог, автор 

декількох камерних та оркестрових творів, жінка О. Мессіана, визначна інтерпретаторка 

його творчості, редактор та видавець його музичних та теоретичних робіт. Серед її учнів 

М. Бероф, П. -Л. Эмар, Р. Мюраро, Х. Гандіні, П. Донохоу та ін. 

Мстислав Ростропович (1927-2007), віолончель – російський віолончеліст, піаніст, диригент, 

педагог та громадський діяч, музикант з грандіозним репертуаром. Де поряд з класичною 

спадщиною більше 140 сучасних творів. Для нього писали або присвячували йому 

С. Прокоф’єв, Д. Шостакович, Т. Хренніков, Б. Чайковський, А. Хачатурян, Б. Бріттен, 

Л. Беріо, А. Шнітке, Л. Бернстайн, А. Дютійє, О. Мессіан, В. Лютославський, 

К. Пендерецький та багато інших. 

Мюнг-Ван Чунг / Чон Мен Хун / Myung Whun Chung (род. 1953), – південнокорейський 

піаніст та диригент; як піаніст отримав другу премію на Міжнародному конкурсе імені 

П. І. Чайковського у Москві у 1974 році; в різні роки був головним диригентом Паризької 

опери, Філармонійного оркестру французького радіо, Сеульського філармонійного оркестру, 

його репертуар охоплює великий корпус оперної та симфонічної музики; визнаний 

інтерпретатор музики Мессіана (у тому числі Турангаліла-симфонія, опера Франциск 

Ассизький та багато інших творів). 

Bastille Opera / Оpéra de la Bastille –  оперний зал на площі Бастилії в Парижі, щ обув 

побудований за проектом К. Отта в 1989 році на місці колишнього Бастильського вокзалу. 

Разом з Опера Гарньє входить в об’єднання «Національна паризька опера» / Opéra national 

de Paris. Відкриття театру відбулось до святкувань 200-ліття взяття Бастилії. Постійно там 

працює з 1990 року. 
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Мессіан не встиг завершити партитуру Концерту для чотирьох, тому 

Івонн Лоріо закінчила оркестровку твору3. Головним образним акцентом 

грандіозного чотиричастинного циклу стали птахи, їх спів, споглядання краси 

природи як символ безсмертя. Примітно, що в якості другої частини твору 

Мессіан використовував оркестровану версію свого раннього твору – Вокалізу 

для голосу та фортепіано (1935), який безсумнівно належить до найбільш 

проникливих сторінок музичної лірики ХХ століття. 

Відтворена з ескізів композитора пантеїстичним картина Славки Еро для 

фортепіано соло дуже гармонійно доповнює тезаурус музичних образів 

композитора, який стверджував, що птахи – найкращі музиканти у світі.. 

Зачарований стихією звуків природи та пташиним співом, О. Мессіан як 

орнітолог та митець «вивчав пташиний фольклор, /…/ мандрував у пошуку 

нових екзотичних голосів, /…/ поринав у звукові медитації на голос пташки та 

майже з релігійним почуттям захоплювався досконалістю пернатих моделей [2 

с. 227]. «У години зневіри, – пише він, – коли я особливо гостро усвідомлюю 

всю безглуздість свого існування, коли звуки будь-якої музики здаються мені 

безпомічними,… я згадую справжнє обличчя музики, забуте в лісах, полях, 

горах, або на морському узбережжі спів птахів ... »4 [3 с. 186]. 

Історія створення Славок Еро - концерту в гаригах. Історія задуму та 

створення ескізів цього інструментального концерту починається в 1958 році, 

коли О. Мессіан зробив перші начерки і нотовані записи співу птахів в гаригах 

Еро5 – регіоні на півдні Франції, який простягається вздовж 

середземноморського узбережжя в Окситанії. Це був складний період в житті 

композитора, адже наступного року його перша дружина Клод Дельбе померла 

після тривалої хвороби. Тому він відставив на деякий час ескізи 

інструментального концерту для фортепіано декількох соло інструментів та 

оркестру. Через два роки (в 1961 році) Мессіан одружився на своїй учениці 

Івонн Лоріо, яка стала головною виконавицею його творів. Саме тоді він почав 

подорожувати по світу, захоплений записами пташиного співу. Після 

повернення з поїздки по Японії композитор отримав замовлення від Андре 

Мальро 6 (тодішнього міністра культури Франції) написати твір до сторіччя з 

дня народження Клода Дебюссі (1862-1918), святкування якого стало для 

воістину національною культурною подією світового масштабу. Він відразу 

                                           
3 3 Партитура Концерту для чотирьох у списках творів офіційного сайту О. Мессіана 

датується 1990-1991 рр.; видана Alphonse Leduc у 2003 р. 
4 Цит. за: Екимовский В. Оливье Мессиан: Жизнь и творчество / В. Екимовский. – М. : 

Сов. композитор, 1987. – 301 с. 
5 Грига, або гаррига (фр. garrigue) – рідкі чагарники та пустоші низькорослих кустарників 

(здебільшого кермесовий дуб, можжевельник, лаванда, розмарин, тим’ян та ін.); гариги 

широко розповсюджені на середземноморському узбережжі Франції – Окситанії, зокрема 

поблизу Монпель’є (столиця департаменту Эро). 
6 Андре Мальро / André Malraux, 1901-1976 – французький письменник, володар 

Гонкурівської премії (1933), культуролог, антифашист та герой французького супротиву, 

міністр культури в уряді Шарля де Голля, відомий громадський діяч, ініціатор великої 

кількості культурних проектів та організацій. 
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подумав про Славки Еро, оскільки Дебюссі також був пристрасним 

шанувальником природи. Однак в результаті він вирішим віддати данину 

поваги Великому Клоду вишуканим твором Sept Haïkaï / Сім хайку (японські 

ескізи для фортепіано соло, ксилофона та маримби соло, двох кларнетів, 

труби та малого оркестру, 19627), в якому використав записи співу птахів 

Японії, а також досвід сольних та оркестрових «орнітологічних» опусів 1950-х 

років (Каталог птахів, 1958; Пробудження птахів, 1953; Екзотичні птахи, 

1956 і т. д.). 

Зважаючи на те, що Славки Еро знайшли своє концертне втілення вже 

після смерті композитора, слід прокоментувати декілька важливих аспектів, що 

стосуються особистості автора реконструкції, а також вибору назви твору, 

жанрової приналежності та місця презентації нововідтвореного опусу. 

Роже Мюраро як інтерпретатор творчості Мессіана. За словами Роже 

Мюраро / Roger Muraro (нар. у 1959 р.), він зіграв вперше Мессіана, коли йому 

було 16 років, і ця музика відразу його захопила [4]. Проникнення цією 

музикою зростало завдяки навчанню в Паризькій консерваторії в класі Івонн 

Лоріо, яка познайомила його з Мессіаном. Як піаніст, Мюраро в 1980-і роки 

отримав світове визнання (в 1986 році він став лауреатом Конкурсу імені 

П. І. Чайковського в Москві). Саме тоді завдяки тісному спілкуванню з сім'єю 

композитора, Мюраро отримав можливість поглибити своє розуміння його 

музики, займаючись і з Лоріо, і з Мессіаном. Їх поради були різними, але 

передавали одну й ту ж ідею. Мессіан набагато більше узагальнював і 

звертався до естетики. Поради Івонн Лоріо були більш точні і конкретні: 

аплікатура, педалізація, динаміка, ритміка. Вона прагнула розкрити суть твору, 

точно відтворити авторський текст8. 

Поряд з Івонн Лоріо, Мюраро став одним з провідних виконавців музики 

Мессіана, який високо цінував піднесений, емоційний і досконалий 

фортепіанний стиль, а також звуковий образ фортепіано Мюраро. У репертуарі 

піаніста практично всі найзначніші твори для фортепіано або за участю 

фортепіано, а його коментарі композиторського тексту Мессіана вражають 

дивовижною скрупульозністю, увагою до деталей і справжнім знанням стилю, 

високою поетикою образно-емоційного резонансу з музичним всесвітом 

Мессіана. Тому звернення Мюраро до знайдених фрагментів і подальша 

реконструкція рукопису були природнім і професійно виправданим, 

Збір архівних матеріалів фортепіанного концерту Славки Еро з моменту 

виявлення в 1995 році тривав до 2015 року. Робота по безпосередньому 

відтворенню партитури продовжилася протягом наступних двох років. Аналіз 

ескізів показав, що Мессіан планував створити великий концертний твір для 

сольного фортепіано, солюючих ксилофона, маримби, двох флейт і великого 

струнного оркестру з розширеною секцією перкусії та ударних інструментів. 

                                           
7 Перше виконання Сім хайку відбулось 30.10.1963 у Парижі в театрі Одеон. Партію 

солюючого фортепіано виконала І. Лоріо, диригував прем’єрою П. Булез. 
8 Про це детально в інтерв’ю з Роже Мюраро у буклеті видання DVD Messiaen O. Vingt 

Regards sur l'Enfant-Jesus [4]. 
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Фортепіанна партія, оригінальна, віртуозна і дуже смілива для свого часу, була 

повністю виписана, проте партитура й оркестровка були занотовані лише 

фрагментарно. Тому Мюраро інтегрував всі оркестрові ескізи в сольне музичне 

полотно. 

Композиційні особливості твору та специфіка «пташиного» стилю 

Славок Еро. Назва «інструментальний концерт» виправдана не тільки 

масштабом твору (Славки Еро тривають близько 23-х хвилин) а й 

використанням принципу концертування у викладі тематизма «солістами» цієї 

пантеїстичної картини – співочими птахами. Задуманий вже після Каталогу 

птахів, але ще перед Славкою садовою (1970), Концерт в гаригах за формою та 

принципами організації музичної тканини побудований на полілог птахів-

солістів, спів яких звучить на тлі пейзажного тематизму цієї сцени. Мессіан 

тут, як і у всіх своїх «пташиних» опусах використовує модель 

інструментального театру тем-персонажів. Його ремарки в збережених ескізах 

вказують хто і де виконує своє соло: дві субальпійські славки (Sylvia cantillans) 

співають в зелені дубових гілок. 

Мюраро підкреслює, що мессіанівські нотації імпровізацій славок і 

очеретянок, що змагаються у своїй віртуозності, прекрасні та напрочуд близькі 

за звучанням голосам цих птахів в природі. Пташині соло Славок Еро 

вражають своєю винахідливістю та процесуальністю при мінімумі 

композиторських засобів. Протягом тривалих побудов не можна знайти жодної 

інтонаційної формули, яка б повторилася в точному дотриманні мелодичного, 

інтервального, ритмічного або синтаксичного профілю. 

З виконавської точки зору пташині соло надзвичайно складні на всіх 

етапах процесу інтерпретації: вони примхливі й хаотичні в своїх фактурних 

контурах, вимагають від піаніста особливої метроритмічної реактивності, 

ретельності в артикуляції для передачі дзвінкого та мелодійного голосу 

пташки, гнучкості, а також абсолютної точності в динамічних градаціях. 

Головними властивостями співу славок в інтерпретації-розшифровці 

композитора стають динамічна та ритмічна насиченість. Так, основне звучання 

соло відбувається в діапазоні нюансу f, а поодинокі p й mf поступаються за 

кількістю різким і пронизливим ff. Віртуозна ритмічна структура пташиних 

соло рельєфна з точки зору музичного синтаксису. Складаючись з комбінації 

безперервного чергування коротких вигуків і реплік ламаного мелодійного 

руху, пташині соло Славок Еро утворюють досить щільну фактуру. 

Насиченість музичної тканини досягається завдяки викладу пташиної 

мелодики в несинхронному двоголоссі (найбільш часто зустрічається виклад у 

нону, септиму, дециму) з періодичними ущільненнями до трьох або чотирьох 

голосів і включенням різких багатозвучних акордів. Синтаксична структура 

пташиних соло вирізняється дискретністю ритмічного руху. Ілюзія пташиного 

щебету досягається за рахунок поліфонічного ущільнення мелодійних поспівок 

і розташуванню їх в максимально можливих високі регістри інструменту. 

Завдяки яскравій динаміці в високих регістрах (переважно третя-четверта 

октави в верхньому голосі), хаотичній ритміці та щедрій педалізації, розлогі 
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«дзвінкі» соло Славок Еро занурюють слухача в стан медитативного трансу. 

Тричастнна репризна форма арочного типу Славок Еро чітко структурується 

чергуваннями пташиного співу на тлі витриманого баса та пейзажного 

тематизму, що подібний до теми озера зі Славки садової. 

Висновки. Відомо, що Мессіан завжди підкреслював, – сонатна форма та 

концертний жанр йому чужі, адже вони вичерпали себе ще в XIX столітті. 

Однак останні опуси композитора говорять про зворотне. Фортепіанний 

концерт Славки Еро представляє оригінальну авторську модель жанру великої 

форми, в якій ключовою є ідея інструментального театру тем-персонажів в 

інтонаційному плині музичної медитації. 

Таким чином, реконструкція Славок Еро - концерту в гаригах, а також 

блискуча творча інтерпретація Роже Мюраро цього твору, доповнює наші 

уявлення про творчість Олів'є Мессіана – видатного французького класика 

минулого століття, музичний світ якого ще до сьогодні відкриває нам свої нові 

сторінки. 
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ФОРМУВАННЯ П’ЯТИДЕСЯТНИЦЬОГО ВІРОВЧЕННЯ  

Анотація. У статті здійснено системний аналіз процесів історичного 

вспадкування п’ятидесятницьким богослов’ям основних засад американського 

фундаменталізму, прослідковано взаємовпливи Руху святості, пуританства, 

пієтизму на формування євангеликализму.  

Проаналізовано вітчизняний сучасний стан п’ятидесятницького віровчення 

та виокремлено декілька чинників, зумовлених потребою сучасної епохи та 

кричуще вимагаючих осмислення. Насамперед, мова йде про необхідність 

звернення до герменевтики як методу пояснення, інтерпретації релігійних 

текстів, понять, явищ, викладених у формі, адекватній рівню розуміння, 

досвіду, освіти сучасників.  

Наголошується на кричущій потребі перегляду пануючого, здебільшого в 

сільських та районних місцевостях, церковної практики стилю радянського 

періоду, в яких церква могла функціонувати тільки виключно у нелегальному 

стані. Це вимагає обов’язкового  перегляду певних схем мислення та дій, і 

одночасно пропозиції нового розуміння віри згідно із сучасним поступом 

науки, підняття нових соціально значущих проблем, перед якими стоїть 

сучасна спільнота вірників. 
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THE INFLUENCE OF AMERICAN FUNDAMENTALISM ON THE 

FORMING OF THE PENTECOSTAL FAITH 

Abstract. This article provides a systematic analysis of Pentecostal theology's 

inheritance of the basic principles of American fundamentalism and traces the 

mutual influence of holiness, puritanism, and pietism on the formation of 

evangelicalism. 

The domestic modern state of Pentecostal doctrine is comprehended and several 

factors, conditioned by the need of the modern era and flagrantly requiring 

comprehension, are highlighted. First of all, we are talking about the need to address 

hermeneutics as a method of explanation, interpretation of religious texts, concepts, 

phenomena, set out in a form adequate to the level of understanding, experience, 

education of contemporaries. 

There is a blatant need to reconsider the prevailing, mainly in rural and district 

areas, church practices of the Soviet period, in which the church could function only 

in an irregular position. This requires an obligatory revision of certain schemes of 

thought and action, and at the same time offers a new understanding of faith in 

accordance with the modern progress of science, raising new socially significant 

problems faced by today's community of believers. 

Keywords: religious fundamentalism, Holiness Movement, Puritanism, Pietism, 

doctrine of the three acts of grace, baptism with the Holy Spirit, Azusa Street, the 

birth of Pentecostalism, popular Pentecostalism. 

Постановка проблеми. Початок ХХ ст. у християнській теології 

розпочався із боротьби за фундаменталізм. Безумовно, сама логіка мислення 

засновників реформаційних рухів XVI ст. підлягає розумінню терміну 

«фундаменталізм» як «повернення до основ християнської віри 

першоапостольских часів»; відбиває прагнення очистити церковне життя від 

культурно – політичних нашарувань; зрештою, за поширеним уявленням, 

фундаменталізм – це інструмент для боротьби у відстоюванні головних п’яти 

засад протестантизму.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В науковому значенні 

фундаменталізм прийнято трактувати як міжконфесійну течію в США на 

початку ХХ століття; як реакцію на поширення християнського модернізму та 

ліберального богослов’я в протестантській теології9; як відповідь на наукову, 

раціоналістичну методологію дослідження релігії як специфічної форми 

культури, що сприяла зростанню релігійної індиферентності в суспільстві 

(німецька історична критика, теорія еволюціонізму Ч. Дарвіна, психоаналіз З. 

Фройда, натуралізм).  

9 Хельмут Річард Нібур (1872 - 1971) ввів у науковий обіг одне з найкращих визначень теології 

лібералізму: «Негніваючий Бог привів безгрішну людину до Царства, де відсутній суд, через 

служіння Христа, Який не терпів розп’яття».  
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Мета статті - системний аналіз процесів історичного вспадкування 

п’ятидесятницьким богослов’ям основних засад американського 

фундаменталізму. 

Виклад основного матеріалу. Визначальний вплив на формування власне 

п’ятидесятницького віровчення справили не стільки праці реформаторів XVI - 

XVII ст., як американський фундаменталізм з характерним для нього 

буквальним сприйняттям, розумінням, трактуванням текстів Святого Письма. 

Фактично в усіх джерелах читаємо про розвиток п’ятидесятницького 

богослов’я з всесвітнього Руху святості, так званого рівайвелістського  руху,  

(англ. Revival – відродження, пробудження) – релігійно-філософського руху 

ХІХ ст. за духовне пробудження, що виник у протестантських церквах США, 

Англії та інших країнах, обстоював духовне відродження істинної 

апостольської церкви [21, C.123]. У богословському плані рівайвелізм  

виступив проти кальвіністської доктрини про абсолютне передвизначення, яка 

була характерною для віровчення багатьох протестантських церков [7, C.13]. 

Загалом, практика п’ятидесятництва почерпнула в Русі святості характер 

богослужіння, піснеспіви та основні теологічні положення [12, C.948].   

Рух святості виник завдяки релігійній діяльності рідних братів Джона та 

Чарльза Веслі, які в 1729 р. організували в Оксфорді Товариство діяльного 

благочестя, (через 25 років сформувалися в окрему протестантську церкву).  

Очолив рух Дж. Веслі, який не прагнув створити нового богослов’я святості, не 

виступав з жодними доктринальними твердженнями, що охоплювали б усі 

аспекти теорії та практики святості, а лише дбав про їхнє здійснення в 

практичному житті християн. Передусім Дж. Веслі писав і вчив про 

християнську досконалість, його називали «батьком дешевих релігійних книг»: 

написав біля п’яти тисяч творів для простого народу. Вперше темою святості 

Дж. Веслі зацікавився після ознайомлення з працею єпископа Джеремі Тейлора 

«Правила та практика святого життя і святої смерті», а також праці Макарія 

Єгипетського та Єфрема Сиріна.   

В основі усього весліянського вчення про християнську святість лежить 

переконання про те, що святість з самого початку і до кінця є дією Святого 

Духу. Для Дж. Веслі, задовго до подій на Азуза-стріт, надзвичайно важливим 

був текст із Святого Письма, який є основоположними в п’ятидесятницькій 

пневматології: «І покроплю вас чистою водою, - і станете чисті; зо всіх ваших 

нечистот і зо всіх ваших бовванів очищу вас. І дам вам нове серце, і нового 

духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із 

плоті. І духа Свого дам Я до вашого нутра, і зроблю Я те, що уставами Моїми 

будете ходити, а постанови Мої будете стерегти та виконувати» (Єз. 36:25-27).  

Отже, Дж. Веслі першим проповідує про прихід Духа, одночасно стверджуючи, 

що освячуючий Дух одноразово поселяється у серці віруючої людини в момент 

покаяння, (інколи вживав термін «прихід» або «наповнення» Духом як 

очищення серця).  

Продовжувачем справи Дж. Веслі був Чарльз Фінней (1792-1875 рр.) – 

адвокат, євангелист, професор Оберлінської проповідницької семінарії (Огайо, 
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США). Однак він критично сприймає думку Дж. Веслі про одноразовість 

хрещення Святим Духом. «Якщо ви спитаєте, скільки хрещень або злиття 

освячуючого Духу необхідно для того, аби очистити віруючого від усякого 

гріха і запалити в ньому досконалу любов, я відповім…якщо в результаті 

одного могутнього хрещення Духу ви будете «запечатаними у день викуплення 

і очищені від усякої нечистоти», це буде щонайкращим. Якщо ж необхідно 

буде два чи три хрещення, Господь може повторити їх» [2, C.247]. У Ч. Фіннея 

був особистий досвід переживань, пов’язаних із Святим Духом, які вплинули 

на його богослов’я. Перше своє духовне переживання, яке він сам називає 

«хрещення Духом», описує так: «... на мене раптово вилився Дух Божий і 

пронизав мене всього, переповнив дух, душу і тіло, хоча я ніколи не чув про 

хрещення Духом, тим більше не очікував цього і не молив про щось подібне» 

[3, C.23]. У проповіді та богослужінні Ч. Фінней нерозривним вважав драму та 

емоції, які для нього були ознакою справжньої релігійності. Дж. Веслі емоційні 

вияви вважав за ознаки фанатизму, який необхідно уникати. 

Певні хвилювання в протестантських колах виникли в 1895 р., коли 

весліянський проповідник руху святості Бенджамін Хардін Ірвінг проголосив 

власне вчення про три дії благодаті. Першою дією благодаті він визначив 

спасіння, якою людина очищалася від гріхів прожитого життя, другим 

благословінням визначив освячення, яке давало перемогу над гріхом у цьому 

житті, а третім – «хрещення палаючою любов’ю» - тобто хрещення Святим 

Духом, яке давало сили віруючим для служіння Богу і людям. В цілому 

очільники руху святості засудили рух «третього благословіння», назвавши його 

єрессю, але все ж таки визначення Б. Х. Ірвінгом третьої дії благодаті сили у 

християнському служінні заклало базу для подальшого розвитку 

п’ятидесятницького руху [6, C.15]. Коли на поч. ХХ ст. зароджується 

п’ятидесятницький рух, від руху святості його теоретично відрізняє тільки 

перевага, надана дару мовлення на інших мовах [17, C. 20]. Необхідно 

підкреслити, що саме в цьому русі вперше знаходимо посилання на термін 

«хрещення Святим Духом», який згадується не в якості розгорнутого вчення, а 

тільки як окремий описовий елемент в контексті повного освячення. Сучасні 

п’ятидесятники вчать про хрещення Святим Духом як про дію, акт. 

З Америки та Англії рух поширився у багато країн світу в основному під 

впливом методистських місіонерів та євангелістів. Хоча рівайвелісти не 

наголошували на харизматичному аспекті, вони акцентували увагу слухачів на 

свідомому досвіді хрещення Святим Духом та очікуванні відродження 

новозаповітньої церкви, що мало знаменувати собою кінець церковної історії. 

У цей же період надзвичайно популярними стають інші вчення – про 

можливість чудесного божественного зцілення у відповідь на молитву, про 

очікування Другого пришестя Христа і встановлення Тисячолітнього царства. 

В цілому, Рух Святості відстоював чотири основні доктрини, 

формалізовані Е. Б. Сімпсоном: миттєве спасіння, хрещення Святим Духом, 

Божественне зцілення, Друге Пришестя Христа. Тому єдиним значним 

додатком  Ч. Пархема  до  раніше  сформульованого  положення стала теза про  
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глоссолалію як біблійне свідоцтво хрещення Святим Духом. 

Однак, виникаючи з Руху святості, п’ятидесятництво в перші роки свого 

становлення було відкинене його лідерами. П’ятидесятників передусім 

звинувачували в одержимості бісами та психічній неврівноваженості. Лідери 

церков Руху святості («Церква Назарянина», «Весліянська методистська 

церква», «Церква Бога», Армія спасіння) категорично виступали проти 

п’ятидесятницького вчення [12, C.948]. Особливо жорсткою в ті часи була 

критика Алми Брідвелл – першої жінки - єпископа церкви Руху Святості 

«Вогняний стовп церкви», ввійшла в історію як прибічниця Ку-Клукс-Клан, 

феміністка, антикатоличка, антисемітка, антип’ятидесятниця, расистка та 

непримиренний ворог імігрантів. А. Брідвелл написала книгу проти 

п’ятидесятників «Демони та Мови» (1910 р.), де п’ятидесятницьку глоссолалію 

називала «сатанинською маячнею», а їхні обряди – «апогеєм демонського 

поклоніння» [10, C.146]. Відомий проповідник Руху Святості У. Гудбей так 

характеризував події на Азуса-стріт: «сатанинські проповідники, жонглери, 

некроманти, ніякі вони не ті, хто істинно володіє істиною; бідні духом». Для 

преподобного доктора Джорджа Кемпбелла Моргана (1863-1945), 

британського євангеліста, проповідника, видатного богослова, пастора 

Вестмінстерської каплиці в Лондоні (1904-1919, 1933-1943), п’ятидесятництво 

було «останньою рвотою сатани», а Рубен Торрі (1856-1928), американський 

євангеліст, пастор, педагог, письменник, вважав, що це однозначно та 

категоричне не від Бога і базується на омані. [Там само]. Інші ж групи з Руху 

святості, відповідно із зростанням кількості відвідування його лідерів 

богослужінь на Азуса-стріт (Дж. Б. Кашуел, К. Н. Мейсон, Е. Дж. Аг’ю, Г. Кук, 

У. Х. Дерхем) з метою дізнатися та побачити на власні очі й почути на власні 

вуха, що дійсно там відбувається, швидко ставали п’ятидесятниками.  

Власне, появу перших п’ятидесятницьких деномінацій датують 1906-1908 

рр., першими п’ятидесятницькими групами, які вийшли з Руху святості, були: 

«П’ятидесятницька церква святості», «Церква Бога у Христі», «Церква Бога» 

(Клівленд, Теннессі)10; «Апостольська віра» (Портленд, Орегон); «Об’єднана 

свята церква», «П’ятидесятницька баптистська церква святої волі» [19]. 

Знаково, що «Церква Бога у Христі» та «Об’єднана свята церква» складалася 

переважно із чорношкірих. «Лос-Анджелес Таймс» вперше написав про події 

на Азуса-стріт у квітні 1906 р., описуючи глоссолалію як вавилонські мови, а 

Дж. Сеймура та його послідовників - як секту фанатиків.  

Першим, хто почав описувати п’ятидесятницький рух був Франк 

Бартлеман (1871 - 1935), відомий як автор понад 500 статей, 100 трактатів та 6 

книг, які є найбільш повними та достовірними джерелами, які описують 

10 Річард Г. Сперлінг, баптистський проповідник у Грейт-Смокі-Маунтнс, залишив баптистську церкву і 

розпочав служіння незалежного від жодного з союзів чи братств служіння. У 1896 р. під час служіння, яке він 

проводив в окрузі Черокі, Північна Кароліна, був зафіксований екстатичний вибух «говоріння на мовах». Саме 

з цього бере початок Церква Бога (Клівленд, Теннесі) [Риз Г.Л. Критический и экзегетический комментарий к 

книге Деяния апостолов. – С.84-85]. 
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п’ятидесятницьке пробудження на Азуса-стріт та по всьому Лос-Анджелосі з 

1905 по 1911 рр [1]. Ф. Бартлеман свідкував, що чим більше преса писала про 

них огульно, тим більше приковувалася увага людей до цієї вулиці [20]. 

Досить часто сучасних п’ятидесятників звинувачують у високому рівні 

пуританства. Якщо бути об’єктивним, мусимо констатувати, що ця теза 

більшою мірою стосується побутового стилю п’ятидесятників в радянську 

епоху. Сьогодні п’ятидесятники, ймовірно, захоплені неоп’ятидесятницьким 

вченням про процвітання, тому пуританство не є знаковою рисою, хоча до 

поміркованості в фінансах досить часто закликають в своїх проповідях. 

Теологічне коріння пуританства сягає європейської реформаторської теології, 

англійської традиції нонконформізму (Дж. Вікліф, лолларди, перше покоління 

діячів англійської Реформації). Так, у В. Тіндейла пуритани запозичили 

вірність Святому Писанню; у Дж. Нокса – відданість церковній та державній 

реформі; у Дж. Хупера – стійке переконання, що Святе Письмо повинне 

регулювати церковну структуру та особисту поведінку. Однак не маємо підстав 

називати пуританство суто протестантською течією [11], швидше мусимо 

погодитися із думкою М. Нолла, що пуританство – це неорганізований 

реформаційний рух, який виник під час англійської Реформації у XVII ст. як 

критика компромісної діяльності англіканської церкви з католицизмом [12, C.942].  

Критикуючи англіканську церкву, пуританський лідер Р. Браун (1553-

1633) писав, що першим обов’язком щирого християнина має бути прагнення 

до святості та чистоти в питаннях віри та життя, - «англіканська ж церква 

підкорюється ієрархії, яка суперечить Святому Письму, тому християнину 

необхідно противитися цим проявам і намагатися змінити такий стан речей. А 

якщо зміни всередині неможливі, він зобов’язаний вийти, відокремитися і 

продовжувати з вірністю слідувати за Христом» [9, C.32]. Цікаво, та навіть 

дивовижно: виступаючи супроти англіканської церкви, пуритани прагнули 

зберегти дещо з католицької практики - знамення хреста при хрещенні, 

передача обручок при вінчанні, схилення колін при причасті, поклін при імені 

Ісуса. Найголовнішим питанням в дебатах було вирішення побудови церковної 

ієрархії.  

Пуританство сприяло розвитку англійської Реформації, відстоюючи 

чотири ідеї: 1). Спасіння дається тільки Богом; 2). Біблія дає усі необхідні 

настанови для практичного побожного життя; 3). Церква повинна зрозуміло 

відтворювати біблійні істини; 4) Суспільство складає суцільне ціле. Пуритани 

відстоювали «простий стиль» проповідей, зразком яких вважався  Дж. Додд 

(1555-1645) та В. Перкінс (1558-1602). У проповідях і трактатах В. Перкінса 

перераховується система кроків, які повинні зробити грішник, аби наблизитися 

в покаянні до Бога. Підхоплюючи ідею системи кроків Дж. Веслі в 1738 р. він 

укладе «Правила методистських домашніх груп», у 1744 р. розробить 

інструкції для методичних домашніх груп, де по кроках розписує досягнення 

християнської досконалості [4, C.195-197]. Сучасник В. Перкінса Р. Бакстер 

опублікував біля 200 праць, де коментував доброчинства теологічної 

поміркованості  і  постулював  істини,  які  К.С.  Льюіс  у  ХХ ст. назве «просто 
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християнством». 

Із середовища пуритан вийшли видатні проповідники та вчителі: книга 

доктора В. Еймса «Суть теології» перші 50 років існування Гарвардського 

коледжу була підручником з теології. Вестмінстерське сповідання та 

катехизиси, які пуританські теологи уклали на прохання парламенту (1643-

1647), і по сьогодні залишаються путівниками по реформатській теології.  Тезу 

пуританина Джона Оуена про святість п’ятидесятники покладуть в основу 

свого віровчення: «Без святості, приписаної Євангелією, ми на віддаємо 

Христу тієї слави, якої Він в обов’язковому порядку вимагає від нас. Якщо ми 

любимо Христа, ми повинні бути святими. Якщо ми хочемо славити Христа, 

ми повинні бути святими. Якщо ми хочемо показати вдячність Христу, ми 

повинні бути святими. Якщо в останній день ми не хочемо виявитися 

зрадниками Його вінця, честі та достоїнства, ми повинні бути 

святими» [8, C.247]. 

Найбільше п’ятидесятництво ввібрало в себе риси пієтизму, що, можливо, 

більшою мірою відрізняє їх від баптистів. Пієтизм – (від лат. Pietas - 

благочестя) – напрям у протестантизмі, який релігійні почуття ставить вище 

релігійних догматів. Історики пієтизму підкреслюють чотири характерні 

ознаки пієтизму: практичність, орієнтованість на Біблію, перфекціоністський 

та реформістський пафоси. Поруч із орієнтованістю на Біблію пієтизм тяжіє до 

філософської містики, засновником якої вважається німецький богослов Ф. 

Шпенер (1635-1705) та його послідовник А. Франке (1663-1727). Пієтисти 

надавали більшого значення внутрішньому благочестю, діяльній любові, 

моральному вдосконаленню, щирому покаянню перед непохитним 

збереженням церковних правил та приписів. Духовне оновлення та 

відродження вважалося ознаками віри. Із подальшим розвитком пієтизму в 

його середовищі стали розвиватися ознаки фанатизму: на усе, навіть невинні 

задоволення, накладалася заборона; засуджувалися живопис, музика, поезія, 

веселі розмови, сміх; усе, що не стосувалося релігійного почуття віруючого, 

оголошувалося байдужим або шкідливим11. Так сформувалося поняття 

«щирого християнина», «духовного християнина», їхня вищість над 

«невідродженими», «плотськими» християнами. З середини XVIII ст. значення 

пієтизму все більше знецінюється, його ознаки збереглися у невеликих 

товариствах «відроджених» та «сепаратистів» [14, C.346], тим самим сприяючи 

намаганням шукачів чистого християнського вчення до відділення від 

християнської більшості, навіть виокремлення в окремі громади.  

Запозичивши дане вчення, п’ятидесятники умовно поділяють громаду на 

«менш духовних» (ті, що володіють двома діями благодаті), і на «духовних», 

елітних (ті, що володіють трьома діями благодаті) [18, C.107]. У той самий 

момент вони заперечують, що вони намагаються розділити християн на дві 

11 У М. Лютера світська культура набуває самостійності від християнських та церковних законів: 

природня мудрість людини, вивчення молоддю мов, мистецтва, історії так само як і побожність – 

обов’язок християнина; музика – благородний дар Божий, другий за значенням після теології. 
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категорії: найвідоміший п’ятидесятницький лідер - Райнгольд Улонска, 

зауважує: «Я завжди засмучуюся, коли руху п’ятидесятників приписують, ніби 

вони вчать про шляхи спасіннях по східцях. П’ятидесятники, за виключенням 

деяких крайніх чи екстремістів, ніколи не вчили про двоступеневий або 

багатоступеневий шлях спасіння. Щоправда, вони навчають про різні 

переживання з Богом і з Духом Святим, але жодним чином не про 

багатоступінчастий шлях спасіння» [13, C.12]. Проте такий поділ стає 

очевидним кожного разу, коли вони запитують людину, чи хрещена вона 

Святим Духом. Подібне запитання явно свідкує про те, що у їхній уяві існує дві 

групи християн – ті, хто мав досвід «хрещення Святим Духом», і ті, хто не мав 

подібного досвіду. Відтак переконання, що існує друга категорія християн 

завжди призводить до гордощів або відчуття духовної переваги, з другого боку, 

виникає також і почуття заздрощів з боку тих, хто не мав такого досвіду.   

Становлення фундаменталізму як течії на теренах США відбуло три етапи 

становлення. На першому етапі (20-ті рр. ХХ ст.) діяльність руху заключалася 

в утвердженні та захисті християнських цінностей, які з часом почали 

називатися фундаменталістськими, на позначення основ вірування, що не 

потребують доказу. Ще у 1910 р. Генеральна асамблея Північної 

пресвітеріанської церкви виокремила п’ять головних положень віри: 

непогрішність Біблії, народження Христа від Діви Марії, замісне спокутування, 

тілесне воскресіння Христа, історичність чудес. Ці положення було 

підтверджені у 1916 та 1923 рр. як визнання фундаментальних доктрин 

християнства. Захисники фундаментальних положень віровчення  стали 

об’єднуватися у позацерковні групи в рамках деномінацій, - так у 1919 р. було 

засновано Всесвітню асоціацію християн - фундаменталістів на чолі із У.Б. 

Райлі. Фундаменталісти гаряче боролися з так званими «ворогами» 

протестантської ортодоксії: католицизмом, соціалізмом, сучасною філософією, 

атеїзмом, мормонством, спіритуалізмом, «християнською наукою», 

ліберальною теологією, німецькою біблійною критикою, дарвінізмом.  Після 

приєднання до асоціації баптистів – преміленаристів12, за їхнім наполяганням, 

змінився зміст визнання віри, а саме: місце чудес повинно зайняти воскресіння 

Христа та друге Його  пришестя, а теза про народження Христа від Діви Марії 

була змінена на божественну природу Христа. В результаті суперечок між 

фундаменталістами та ортодоксальними протестантами (пресвітеріани, 

баптисти, методисти, єпископали), змінилося розуміння терміну 

«фундаменталізм» - його стали застосовувати тільки до певної частини 

віруючих, які розділяли традиційне християнське віровчення [12, C.1306]. У 

1928 р. Всесвітній союз фундаменталістів виключив п’ятидесятників як 

«фанатичних та не відповідних Писанню» [15], з часом до цього долучилися 

соціальна, психологічна та теологічна критика останніх.  

12 Преміленаризм – погляд, який стверджує обов’язковий прихід Христа в кінці часу Церкви 

і встановлення Його царства на землі на тисячу років. Таке вчення підкреслює буквальне 

розуміння подій 20 розділу книги Об’явлення.  
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Другий етап становлення фундаменталізму (поч. 40 - х рр. – 70-х рр.) 

характеризується розколом: одні продовжували називати свідомо себе 

«фундаменталістами» та ототожнювати свої переконання з першим 

євангельським християнством; інші ж відмовилися від цієї назви, яка 

асоціювалася з відірваністю від соціального ґрунту, сепаратизмом, 

антиінтелектуалізмом, нетерпимістю тощо.  Другий табір фундаменталістів з 

1940-х рр. став називати себе «євангельськими християнами»13, 

«євангеликами», прив’язуючи це поняття до істинного християнства. Інша 

частина євангельських християн з 1948 р. називає себе «неоєвангеликами» [12. 

C.1307] (термін був впроваджений Г. Дж. Окенгою в 1947 р.). Неоєвангелики 

стверджували, що фундаменталісти обрали неправильний стиль роботи 

(підозрілість до всього, що відрізняється в доктринальній практиці) та нечітку 

стратегію (сепаратизм, який переслідував ціль створення «чистої» церкви на 

місцевому та деномінаційному рівнях), а тому досягли низького рівню 

ефективності у соціальній діяльності в порівнянні з лібералізмом. Е. Дж. 

Карнелл (1919-1967 рр.), американський теолог, лідер євангелістичних теологів 

США післявоєнної епохи, доктор філософії, автор праць «Вступ до 

християнської апологетики» (1948), «Філософія християнської релігії» (1952), 

«Християнське покликання» (1957), «Царство любові та апофіоз життя» (1960), 

«Аргументи на користь ортодоксії» (1960) характеризує фундаменталізм як 

певний різновид культу, що втратив зв’язок з історичною спадщиною 

християнської церкви, перетворившись з руху в своєрідну ментальність [12, 

C.433].  

У 1950 - 1960-х рр. у фундаменталістів та євангеликів спостерігається  

тенденція до зближення: обидва рухи відстоювали традиційне віровчення про 

визнання Богонадхненності та абсолютної непогрішності Біблії, зберігали 

безумовну віру у божественну природу Христа, в Його непорочне зачаття, 

фізичне воскресіння, швидкий другий прихід, схвально відгукувалися стосовно 

необхідності євангелизму, рівайвелизму, активної місіонерської праці, 

відстоювали необхідність високої особистої моральності, закликали 

відмовитися від алкоголю, тютюнопаління, кіно, театру, картярських ігор. 

Однак фундаменталісти вбачали свою вищість над євангеліками через призму 

                                           
13 Євангельське християнство (євангелікалізм) – рух у сучасному християнстві, 

який не ототожнює себе з жодною деномінацією, переслідує мету захистити 

основи віри та вести місіонерську діяльність в дусі співстраждання та 

допомоги. Євангельське християнство зазвичай розглядають як сучасний 

феномен, однак його дух проявляється впродовж усієї історії християнської 

церкви (раннє християнство; раннє монашество, середньовічні реформістські 

рухи (клюнійці, цистерціанці, францисканці, домініканці); проповідницька 

діяльність Бернара Клервоського, Петра Вальда; попередники Реформації (Дж. 

Вікліф, Я. Гус, Дж. Саванарола); лютеранство; німецький пієтизм (Ф. Шпенер, 

А. Франке, Н. Цинцендорф), англійський методизм (брати Дж. та Ч. Веслі), 

Велике пробудження в Америці.  
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збереження вірності біблійному християнству (ворожість комуністичним ідеям, 

соціально-інтелектуальним нормам світу). 

Третій етап у фундаменталізмі (кінець 1970-х – 1980 –х рр.) – якісний етап 

зміни: з плином часу та під дією історичних обставин (президентська кампанія 

Рональда Рейгана) зітерлася межа між фундаменталістами та євангеликами. 

Тим не менше, зберігалася головна тенденція, закладена в 20-х рр.: 

переконання у тому, що вони єдині володіють знанням та розумінням 

істинного християнства, авторитет буквально трактованої Біблії, переконання в 

історичній ролі («витримати велику історичну боротьбу супроти Сатани, 

темряви, проти усіх ворогів, які шкодять християнству») [12, C.1308].  

Висновки. Рух  п’ятидесятників не виходить за рамки євангелікалізму – 

богословської системи, створеної у 1942 р. Національною Євангельською 

асоціацією, і підтриманої більшістю членів євангельських громад. Однак 

п’ятидесятники серйозно відносяться до дій Святого Духа, - тому досить часто 

їх звинувачують у тому, що свою віру вони базують на власному досвіді 

переживань. Ці звинувачення не завжди правдиві, оскільки п’ятидесятники на 

перше місце ставлять Біблію як авторитет віри, і тільки на друге – дії Духа 

Святого. Переживання перевіряють, уточнюють на відповідність істини на 

основі Слова Божого, і це важливе дійство Святого Духа є для них 

вирішальним. Відтак п’ятидесятники вірять, що Святе Письмо, при 

правильному тлумаченні, є авторитетним відкриттям, яке утверджує, 

спрямовує і свідкує про Бога в світі світу. Однак просте знання або 

запам’ятовування віршів із Біблії не заміняє особистого переживання 

відродження та хрещення Святим Духом зі всіма діями свідоцтва, які 

приносить і відкриває Святий Дух. Необхідно зазначити, що п’ятидесятницьке 

богослов’я та духовність, всупереч тому, на чому наголошують дослідники та 

критики п’ятидесятництва, не є пневмоцентричним: «Давайте викинемо з 

голови думку про те, що Святий Дух активно приймав участь у людській 

історії та завжди був присутнім там, де Бог відкривав Себе творінню. Ми не 

завжди можемо провести чітку різницю між діями Духа та діями Отця і Сина. 

Бог єдиний, і взаємостосунки між діями Осіб Трійці настільки тісні, що ми не 

завжди можемо їх розрізнити. У багатьох випадках Отець діє через Сина в силі 

Духа. У якості загального принципу можна сказати, що усі дії Бога 

починаються з задуму Отця, здійснюються Сином і приносять плід завдяки 

Святому Духу» [5, C.267].  

Відтак п’ятидесятницька духовність сформована навколо Христа як 

головного центру: Ісус Христос – Той, Хто оправдовує, зцілює тіло, хрестить 

Святим Духом, Цар, Який швидко прийде; якщо Христос – основа для 

оправдання та освячення віруючого, - Святий Дух є тією Особою Трійці, яка 

притягує віруючого до Христа і спонукує його вподібнюватися Христу через 

послідовне освячення. Це – важливий момент зближення між 

п’ятидесятницьким, лютеранським та православним богослов’ям. 

П’ятидесятники не ставлять служіння Святого Духу, яке наділяє церкву силою, 

вище хресного подвигу Христа, який викупив віруючих від гріха Своєю 
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смертю на хресті. П’ятидесятники визнають, що перш за все Святий Дух 

прагне прославити Бога – Сина. Також визнають, що здійснення Христом 

викуплення дає віруючим можливість дослідити повноту Духа, яка дається їм 

після народження згори. Найбільшою обітницею, даною Церкві, залишається: 

«Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий» (Дії ап. 1:8). 

Власне, саме євангелікалізм і не дає підстав називати п’ятидесятницький 

рух містичним. Неоднозначною є теза Я. Цопфі, де він саме так і класифікує 

п’ятидесятництво, беручи до уваги його складові – пієтизм, практичне 

освячення, діяльну молитву та служіння Дарів Святого Духа [16, C.10].  

Цілком виправдано вести мову про п’ятидесяництво не як про містичний 

рух, але швидше як про наявність містичної свідомості у сповідників цієї 

конфесії. Містична свідомість передбачає зміщення акценту з особи Бога, 

авторитету Святого Письма на певні події у житті або людські дії, наділяючи їх 

при цьому божественними властивостями. Пояснити такий стан речей у 

протестантській громаді можна низьким рівнем богословської освіти 

керівників церкви, а також не утвердженої віри на Святому Письмі самих 

вірників. Така віра зазвичай формується під впливом слухання проповідей, які 

зіперті, в першу чергу, на особистий досвід або духовні переживання 

проповідника чи пастора, підтверджуючи тим самим перевагу особистого 

досвіду над Святим Письмом. Так формується «народне п’ятидесятництво», 

яке не має нічого спільного з європейським розуміння п’ятидесятництва. 

Народне п’ятидесятництво – це цілком закономірний результат історичної 

ситуації та зумовленої нею духовної діяльності церков ХВЄ впродовж усього 

часу своєї життєдіяльності. Практично по закінченню Другої світової війни 

богословська освіта у п’ятидесятників була зведена до нуля, і більшість 

пресвітерів очолюють церкви, не маючи духовної освіти. Якщо чисельно 

п’ятидесятницькі громади й зростають, то богослов’я залишилося 

консервативним, маргінальним, обтяженим традицією («Бог необхідне відкриє, 

і потрібному навчить»), визнанням безумовного авторитету історично 

укладеним та збереженим внутрішньо церковним баченням («А в нашому 

братстві так прийнято / не прийнято»; «А нам можна  не можна»). Усі ці 

чинники є сприятливим ґрунтом для формування містичної свідомості та 

прищеплення уявлень, які не відповідають Святому Письму.  

Сучасне п’ятидесятницьке віровчення викристалізовується під впливом 

кількох чинників, зумовлених потребою епохи. Насамперед, мова йде про 

необхідність звернення до герменевтики як методу пояснення, інтерпретації 

релігійних текстів, понять, явищ, викладених у формі, адекватній рівню 

розуміння, досвіду, освіти сучасників. Другий чинник зумовлений кричущою 

потребою перегляду церковної практики радянського періоду, в яких церква 

могла функціонувати тільки виключно у нелегальному стані. Це вимагає 

обов’язкового  перегляду певних схем мислення та дій, і одночасно пропозиції 

нового розуміння віри згідно із сучасним поступом науки, підняття нових 

соціально значущих проблем, перед якими стоїть сучасна спільнота вірників. 

Так, ті соціальні проблеми, з якими зіштовхується сучасна церква, свого часу  
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були невідомими для першоапостольської церкви (аборти, евтаназія, 

клонування, сурогатне материнство, ВІЛ СНІД, тощо). Найбільш актуальний 

чинник, який змушує п’ятидесятницькі церкви усталити власне богослов’я, 

зумовлений необхідністю ведення відкритих діалогів, дискусій, дебатів.   
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