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У статті розкрито сутність екосистеми та стартап�екосистеми в умовах розвитку цифрової
економіки та суспільства. Розглянуто структуру національної стартап�екосистеми та стриму�
ючі чинники її становлення. З'ясовано роль інституційних механізмів у стимулюванні реалізації
інноваційних проєктів та ідей в Україні. Акцентовано увагу на заходах підтримки стартапів та
креативних бізнес�ініціатив Міністерством цифрової трансформації та Українським фондом
стартапів. Аргументовано необхідність врахування впливу формальних та неформальних інсти�
тутів у частині розвитку цифрової культури та стартап�ментальності серед громадян і бізнесу.
Обгрунтовано доцільність активізації державного грантового фінансування стартапів в Україні,
розширення програм акселерації та бізнес�інкубування для реалізації кращих ініціатив вітчиз�
няних підприємців. Акцентовано на необхідності сприяння розвитку ІТ�галузі як основи стар�
тап�екосистеми та загалом модернізації структури національної економіки.

The article reveals the essence of the ecosystem and startup ecosystem in the development of the
digital economy and society. The structure of the national startup ecosystem and the restraining
factors of its formation are considered. Structural reformatting of the national economy of Ukraine
in the conditions of digital transformations in the society is a key precondition of economic growth
and sustainable development of the country. This is especially true given the need for post�pandemic
recovery, which requires new approaches to business organization based on the implementation of
innovations within the startup ecosystem. The role of institutional mechanisms in stimulating the
implementation of innovative projects and ideas in Ukraine is clarified. Emphasis is placed on
measures to support startups and creative business initiatives by the Ministry of Digital
Transformation and the Ukrainian Startup Fund. The need to take into account the influence of formal
and informal institutions in terms of the development of digital culture and startup mentality among
citizens and businesses is argued. The expediency of intensifying the state grant financing of startups
in Ukraine, expansion of acceleration and business incubation programs for the implementation of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Структурне переформатування національної еконо�

міки України в умовах цифрових трансформацій у со�

ціумі є ключовою передумовою забезпечення економі�

чного зростання та сталого розвитку країни. Особливо

це актуалізується з огляду на необхідність постпанде�

мічного відновлення, що у свою чергу потребує нових

підходів до організації бізнесу на основі імплементації

інновацій й проривних ідей у межах національної стар�

тап�екосистеми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню окремих аспектів становлення стар�

тап�екосистеми в умовах вітчизняної економіки при�

свячені праці таких вчених: Р. Антонова, В. Біленька,

Н. Борт, А. Бухтіарова, Т. Гавриленко, Я. Дропа, А. Ка�

сич, О. Підхомний, В. Радик, П. Рубанов, Л. Рудич, А. Се�

меног, В. Халіна, О. Шевченко та ін. Проте новизна цих

проблем, особливо для української науки і практики,

обумовлює необхідність продовження досліджень у

зазначеному напрямі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування пріоритетів стимулю�

вання розвитку стартап�екосистеми України в контексті

інституційних та фінансових аспектів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інноваційне підприємництво сьогодні є основою

модернізації економіки і, як показує світовий досвід,

структурних зрушень у напрямі розбудови високотех�

нологічних виробництв, що створюють високу додану

вартість і високооплачувані робочі місця. Як свідчать

дані звіту "Глобальний рейтинг стартап�екосистеми

2020", завдяки появі та широкому доступу до інтернету

багато інновацій почали продукуватися саме стартапа�

ми, засновники яких не бояться зруйнувати статус�кво,

оскільки, існуючі корпоративні стратегії вже не відпо�

відають вимогам економіки, що швидко змінюється.

Легкість глобального доступу до клієнтів, а також

стрімке освоєння технологій споживачами і бізнесом

the best initiatives of domestic entrepreneurs is substantiated. Emphasis is placed on the need to
promote the development of the IT industry as the basis of the startup ecosystem and in general the
modernization of the national economy structure. Innovative entrepreneurship today is the basis of
modernization of the economy and, as world experience shows, structural changes in the direction
of developing high�tech industries that create high added value and high�paying jobs. Thus, the
development of the startup ecosystem in Ukraine at the national level requires balanced and effective
state support, both institutional and financial, of innovative initiatives and creative entrepreneurship.
Prospects for further scientific research are related to the continuation of scientific research in terms
of substantiating approaches to the integration of the domestic fintech and startup ecosystem into
the global digital space.

Ключові слова: стартап, стартап�екосистема, інновації, фінансове стимулювання, інституційна

підтримка.
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дозволило стартапам зростати прискореними темпами.

За даними дослідницької організації "Kauffman Foun�

dation" протягом останніх 20 років 75% чистого зрос�

тання робочої сили було саме завдяки стартапам [15].

Тому сьогодні в умовах національної економіки важли�

во виявити резерви й ідентифікувати перспективи роз�

витку стартапів та їх екосистем на національному рівні

на основі інституційної і фінансової підтримки, врахо�

вуючи світовий досвід, зокрема ті його елементи, які мо�

жуть бути імплементовані у вітчизняних реаліях.

Традиційно стартап розглядають як тимчасову

організацію (малу компанію або команду засновників),

яка намагається реалізувати певну бізнес�ідею і пере�

буває в постійному пошуку повторюваної, масштабова�

ної та прибуткової бізнес�моделі. Стартап повинен мати

інноваційні характеристики, щоб успішно конкурувати

на ринку. Інновація може бути не обов'язково техноло�

гічною (йдеться про продукт чи процес), наприклад, у

бізнес�моделі чи маркетингу, тобто маркетинговою або

організаційною, що становить не меншу цінність для

багатьох галузей. Саме останнім інноваціям у вітчиз�

няній практиці приділяється недостатньо уваги, втім

саме вони, як підтверджує світовий досвід, можуть дати

змогу суттєво оптимізувати бізнес�процеси, систему

управління на підприємстві й наростити обсяги збуту,

чи кількість клієнтів. Відтак саме інноваційні характе�

ристики дозволяють стартапу більш ефективно конку�

рувати на ринку.

Потрібно відзначити, що поняття екосистеми є від�

носно новим у науці й практиці. В економічному контексті

під ним розуміють сукупність певних елементів, що тісно

пов'язані між собою, функціонування яких, враховуючи

відповідні взаємозв'язки, дає змогу досягнути певних

результатів. Враховуючи це виникли поняття фінтех�еко�

системи та власне стартап�екосистеми, які використову�

ються в науковому обігу закордоном, а в останні роки й

в Україні. Проведений аналіз дає змогу стверджувати про

відсутність усталених дефініцій зазначених понять та

диференціацію підходів до їх тлумачення, які, втім, кон�

цептуально зазвичай не суперечать один одному.

На наш погляд, стартап�екосистему можна розгля�

дати як сукупність розробників, підприємців і інфра�
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структури, які діють і взаємодіють з метою створення

нових стартапів, підтримки і розвитку існуючих, ство�

рення умов для збільшення їх кількості та якості за по�

середництва й підтримки держави й фінансових інсти�

туцій. Чим активніше і відкритіше взаємодіють між со�

бою учасники екосистеми, тим ефективніше вона роз�

вивається та швидше трансформується, відтак більше

можливостей створює для стартапів. Здатність швидко

реагувати на потреби ринку й запити клієнтів стає неод�

мінною характеристикою успішних підприємців й ко�

манд стартапів, що пов'язано із виникненням нових мо�

делей ведення бізнесу в умовах цифрової економіки.

Це актуально для України з огляду на задекларова�

ний курс на формування цифрової економіки і суспіль�

ства та розвиток цифровий компетентностей у грома�

дян і бізнесу. Вважаємо, це буде неможливо реалізува�

ти без сприяння розбудови вітчизняної стартап�екоси�

стеми в частині удосконалення інституційних і власне

фінансових механізмів впливу.

Зауважимо, що у межах екосистеми всі ключові

учасники пов'язані між собою, щоб стимулювати швид�

кий прогрес стартапів:

— підприємці об'єднуються для обміну ідеями та

взаємодії з університетами для залучення фахівців, зок�

рема науковців зі стажем й досвідом у сфері високих

технологій тощо;

— інвестори намагаються ідентифікувати пріорите�

ти вкладення коштів з урахуванням фактора ризику та

з'ясувати, які типи підприємців, команд стартапів найімо�

вірніше досягають успіху і можуть залучити інвестиції в

стартами на диверсифікованій основі;

— ланцюговою реакцією при цьому є "закачуван�

ня" нового капіталу та знань в екосистему від під�

приємців�початківців та стартапів, які, ймовірно, повер�

Рис. 1. Складові стартап�екосистеми країни

Джерело: запропоновано авторами.

Рис. 2. Етапи розвитку стартапу
Джерело: сформовано на основі узагальнення існуючих підходів.
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нуть гроші та знання назад в цю ж екосистему, або ж

дадуть змогу згенерувати нові знання й досвід.

Стартап�екосистема, на наш погляд, складається з

таких ключових елементів, які подано на рисунку 1.

Держава має відігравати ключову роль у форму�

ванні екосистеми (особливо в частині інфраструктури

та цифрової культури й свідомості), має підтримувати

підприємців та впроваджувати відповідні законодавчі

ініціативи. Тобто інституційний вплив, на наш погляд,

є важливим з огляду на значення формальних інсти�

тутів (нормативно�правової бази та безпосередньо

органів державної влади) та неформальних в частині

впливу ментальної складової, бізнес�традицій, цифро�

вої грамотності населення, з чим в Україні є суттєві

проблеми.

Узагальнюючи поширені практики й підходи, мож�

на виділити чотири характеристики стартапу:

1) тимчасовість (успішний стартап на якомусь етапі

перетворюється у компанію, відтак перестає бути стар�

тапом);

2) інноваційність (має інноваційний характер, щоб

успішно конкурувати на ринку);

3) масштабованість, тобто здатність до розширен�

ня на певному ринку;

4) перманентна невизначеність, відсутність стабіль�

ності, великий ризик провалу уже на ранніх етапах.

Відповідно перед засновником стартапу зазначені

вище характеристики ставлять низку завдань:

1) забезпечення візії концепту продукту з набором

певних перевірених характеристик, які будуть вирішу�

вати реальну проблему для конкретного сегменту

клієнтів, тобто проект має бути потрібним й здатним за�

довільнити потреби споживачів, а не "відірваним" від

ринкових реалій;

2) передбачення декількох сценаріїв бізнес�моделі

стартапу, зокрема окреслення різних підходів до моне�

тизації та потенційного масштабування;

3) концептуальне розуміння структури бізнес�мо�

делі і її життєздатності на основі поведінки клієнтів, тоб�

то команда стартапу має адаптуватися до поведінки

ринку і приймати оперативні рішення на основі постійної

переоцінки ціннісної пропозиції й бачення цільової ауди�

торії (етапи розвитку стартапу відображені на рис. 2).

Як уже зазначалось, обгрунтування інституційних й

фінансових аспектів стимулювання розвитку стартап�еко�

системи в Україні повинно відбуватись на основі врахуван�

ня елементів іноземного досвіду, що може бути потенцій�

но адаптований у вітчизняних умовах. Зокрема, становить

науково�практичний інтерес Ізраїльська стартап�екосисте�

ма, яка почала розвиватися в 90�х роках минулого століття.

Відколи держава взяла курс на розвиток інноваційних

підприємств з 1993 року була запущена державна програ�

ма підтримки стартапів з бюджетом обсягом у 100 млн дол.

США щорічно. Уряд стимулював створення спільних

фондів із відомими міжнародними венчурними компанія�

ми та до фінансував до 40% їхніх інвестицій у місцеві стар�

тапи. Було ліквідовано подвійне оподаткування та спро�

щено багато інших бюрократичних перешкод для інвес�

торів. В Ізраїлі профільне міністерство підтримує нові стар�

тапи та технології як прямими грантовими інвестиціями,

так і через галузеві інкубатори, що фінансуються держа�

вою. Тільки 2017 року річний бюджет програм підтримки

стартапів в Ізраїлі склав 400 млн дол. США. З 2500 нових

стартапів, які подали заявку на фінансування від міністер�

ства, 1800 отримали такі гранти, що свідчить про потужне

фінансове стимулювання з боку держави.

У Польщі для сприяння розбудови інноваційних

стартапів і розвитку існуючих інкубаторів було започат�

ковано Державну програму розвитку підприємств до

2020 р., у рамках якої передбачається підтримка дослі�

джень і розробок у розмірі до 0,25 млн євро для фірм,

що працюють всередині інкубатора (максимум 85%), і

за межами інкубатора (максимум 65%) протягом 3—

4 років [5, с. 28—29].

Рис. 3. Порівняння джерел фінансування фінтех компаній з їх планами щодо залучення коштів
у 2020 році, у %

Джерело: складено на основі [4].
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Також кращі практики ЄС щодо розвитку іннова�

ційних екосистем включають заходи з підтримки спільнот.

Співтовариство знань та інновацій Європейського інсти�

туту інновацій та технологій (EIT) є найбільшою іннова�

ційною мережею в Європі і однією з найбільших у світі.

Інноваційні спільноти охоплюють весь інноваційний лан�

цюжок: програми навчання і освіти, які пришвидшують

шлях від досліджень до ринку, інноваційні проекти, а та�

кож бізнес�інкубатори і акселератори. Одне із співтова�

риств — EIT Digital — складається з двох стратегічних

частин. Перша фокусується на послугах, що передують

інкубації (через створення підприємства) і підтримку циф�

рового перетворення (за допомогою запуску мінімально

життєздатного продукту). Друга частина орієнтована на

створення нового покоління домінуючих європейських

гравців галузі стартапів. За межами ЄС оперативний ме�

ханізм підтримки розвитку спільнот вдало розроблений

у Канаді в стартап�екосистемі Startup Canada — флаг�

манської програми Startup Canada, спрямованої на

підтримку зв'язків, просування і дозрівання низових

спільнот, очолюваних підприємцями [3].

Аналіз іноземного досвіду дає змогу стверджувати

про важливу роль інституційної підтримки, яка в Україні

починаючи із 2019 р. реалізується зусиллями Міністер�

ства цифрової трансформації України, створеного у той

же рік, та Українського фонду стартапів. При цьому має

особливе значення грантове фінансування, що викори�

стовується як інструмент державою в межах згаданого

фонду, а також програми інкубації й акселерації за дер�

жавної підтримки. Власне цих програм, які довели свою

ефективність за кордоном, в Україні дуже мало. Зазна�

чену проблему однозначно необхідно вирішувати у най�

ближчій перспективі, інакше не можна прогнозувати

будь�які успіхи у формуванні вітчизняної стартап�еко�

системи. Програми акселерації і інкубації, на наш по�

гляд, особливо необхідні для команд стартапів, оскіль�

ки в умовах дефіциту ресурсів, будь�яке фінансування

й менторська та консультаційна підтримка є життєво

важливими факторами для підприємців�початківців.

Консультації можуть стати фактором виживання стар�

тапів та доведення продуктів до етапу випуску на рин�

ку, чи принаймні створення мінімально життєздатного

продукту. Адже якщо немає кінцевого продукту, який

характеризується інноваційністю, життєздатність й мож�

ливістю конкурувати, ефективність стартап�екосистеми

є незначною. Окремі акселератори й інкубатори ство�

рені при деяких українських закладах вищої освіти, зок�

рема технічного спрямування (наприклад у НУ "Львів�

ська політехніка"), втім, їх можливості зазвичай є дос�

татньо обмеженими як у частині наявних фінансових

ресурсів, так і потенціалу консультативної підтримки.

На наш погляд, особливий інтерес для України ста�

новить розвиток фінтех�стартапів у межах ринку фін�

тех, розвиток якого декларується НБУ як пріоритет до

2025 р. Так, основним джерелом фінансування на рин�

ку фінансових технологій в Україні залишаються власні

кошти — 60%. Приблизно такі ж тенденції в світі, а деякі

відмінності зумовлені невеликою кількістю фінтех�ком�

паній. Як видно з рисунка 3, компанії готові і планують

залучати кошти з інших джерел фінансування.

Водночас із даних рисунка 3 зрозуміло, що на

вітчизняному ринку має місце суттєва проблема з вен�

чурними інвестиціями (їх частка склала лише 5%) та

інвестиціями в цілому. Незначною є роль ангельських

інвестицій (9%), які за кордоном інвестують значно ак�

тивніше у перспективні стартами, зокрема у сфері

фінтех, адже потім одержують частку у власності ком�

панії. З огляду на ці та інші стримуючі чинники власне в

розрізі дефіциту інвестицій в Україні, вважаємо,

кількість стартапів просто недостатня для того, щоб

окремі з них могли стати успішними (так як багато стар�

тапів "помирає" на початкових стадіях), їх розробникам

не вистачає власних ресурсів для успішного старту, або

для залучення фінансування на пізніших етапах життє�

вого циклу.

Відтак багато перспективних проєктів, які могли б

розвиватися, не можуть знайти достатнього фінансуван�

ня в Україні й зникають на ранніх стадіях. Водночас поки

непопулярним залишається інструмент краудфандингу

(2%), хоча усвідомлення потенціалу краудтехнологій в

частині залучення фінансування серед українського

бізнесу поступово формується, з'являються українські

краудфандингові платформи. Однак обсяги фінансуван�

ня, які можна на них залучити, є незначними, а орієнта�

ція — головно на розвиток проєктів у сфері культури,

соціальній сфері, тобто суто бізнесові ідеї зазвичай не

можуть отримати підтримки, що є проблемою. Окремо

необхідно акцентувати на тому, що компанії не в змозі

залучити додаткові кошти, оскільки багато проєктів

орієнтовані лише на український ринок. Водночас у

останні роки стартапи у сфері фінтех та інших напря�

мам поступово переорієнтовуються на глобальний ри�

нок, що спрощує процес пошуку інвесторів та розши�

рює потенціал проектів.

У перспективі вагоме значення в контексті посилен�

ня інституційної складової підтримки і власне фінансо�

вої може мати стимулювання розвитку стартап�екосис�

теми на основі зростання ролі Українського фонду стар�

тапів, що є державним фондом, започаткованим за ініціа�

тиви уряду України. Місія фонду — сприяти створенню

та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях з

метою підвищення їх глобальної конкурентоспромож�

ності. Станом на 2021 р. Фонд провів 13 Pitch Days, на

яких сумарно виступили 126 стартапів, при цьому 58 з них

вже отримали гранти на загальну суму 2,35 млн дол. США.

Фонд, з�поміж інших можливостей, дає змогу перемож�

цям одержати два типи грантів на суми 25 і 50 тис дол.

США, що є для стартапів досить вагомою сумою [8].

Водночас 2020 р. став, на думку фахівців, роком

революційних змін, адже мала місце значна активність

та гнучкість в українському технологічному секторі:

було укладено інвестиційні угоди, зроблено важливі

інституційні кроки, створено нові робочі місця. Держав�

на служба статистики повідомила, що ІТ�технології за

підсумками 2020 р. допомогли суттєво покращити ситу�

ацію, оскільки баланс ринку України в цій галузі пока�

зав профіцит у розмірі 4,4 млрд дол. США. Зокрема,

було здійсненно такі ключові інвестиції:

— український стартап Restream залучив 5 млн дол.

США;

— український стартап Mobalytics "підняв" другий

раунд інвестицій на суму 11,25 млн дол. США;

— маркетплейс з вивчення мови Preply залучив

10 млн дол. США;
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— український стартап DMarket отримав 6,5 млн

дол. США;

— служба доставки в Києві Zakaz залучила 5 млн

євро від інвестиційної компанії Chernovetskyi Investment

Group;

— стартап ClassTag, заснований українкою Владою

Лоткіною, залучив 5 млн дол. США;

— українська платформа з пошуку та доставки ліків

Liki24.com залучила 5 млн дол. США;

— український стартап AllRight, глобальна платфор�

ма для вивчення англійської, отримала 5 млн дол. США;

— заснована українцями платформа з прокату

сервісів Rentberry залучила 4,5 млн дол. США;

— засновники монобанку запускають проєкт Koto

у Великобританії, інвестуючи 3,5 млн дол. США;

— український adtech стартап Influ2 залучив 3,4 млн

дол. США;

— видавець ігор TinyBuild із Сіетла інвестував 3 млн

дол. США у львівську ігрову студію Hologryph;

— Recognize Partners, глобальна технологічна інве�

стиційна платформа, зробила значну стратегічну інвес�

тицію в Ciklu [6].

У свою чергу варто відзначити й ініціативи уряду та

Міністерства цифрової трансформації, запропоновані у

2020 році:

— запуск Українського фонду стартапів (USF) (уже

відбувся): уряд України розпочав нову програму фі�

нансування українських технологічних підприємців на

18 мільйонів доларів. Протягом 2020 року USF провів

19 Pitch Days, отримав більш як 2500 заявок, 80 украї�

нських стартапів вже залучили інвестиції від 25 до 50 тис.

дол. США, загальна сума грантів більше 70 млн грн;

— Міністерство цифрової трансформації оголоси�

ло 100 досягнень 2020 року. Ключові проекти: програ�

ма та портал "Дія", широкий спектр електронних послуг,

відкриті дані, загальнодержавна програма цифрової

освіти, електронна резиденція, Дія.City, програма ІТ�

нації тощо;

— Міністерство цифрової трансформації запусти�

ло унікальну платформу 360 Tech Ecosystem Overview

— онлайн�портал для пошуку бізнес�інформації про ІТ�

компанії, людей, інвесторів та загалом всю технологіч�

ну екосистему України;

— Україна підвищує квоти на імміграцію для ІТ�спе�

ціалістів до 5000. Після заворушень у Білорусі десятки

білоруських ІТ�компаній та щонайменше 2000 білорусь�

ких робітників переїхали в Україну. Серед компаній, які

організовують переїзд працівників, — PandaDoc, Viber

та Gismart;

— запуск Дія.City та формування відповідної інсти�

туційної бази, зокрема зареєстровано законопроєкти

щодо розвитку українського ІТ�сектору — № 4303 "Про

стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні"

та № 4305 "Про внесення змін до кримінального зако�

нодавства щодо спеціальних Процедура розслідування

кримінальних правопорушень для забезпечення належ�

них умов для розвитку цифрової економіки". Згідно з

прогнозами після запуску Дія.City до кінця 2025 р.

кількість робочих місць в ІТ�галузі зросте до 450 тис.;

— GIG�співробітники — нові гравці на українсько�

му IT�полі. Відповідно до законопроєкту № 4303, нова

форма зайнятості все більше інтегрується в українське

законодавство, що дозволяє ІТ�компаніям одержати

гнучкі умови праці [7].

Інституційні зусилля з боку держави, орієнтовані на

формування стартап�екосистеми в Україні, що реалізо�

вані упродовж 2019—2020 рр., безумовно є значними,

однак недостатніми, зважаючи на зростання конкуренції

на глобальних ринках розробників. Однак закладені

інституційні основи, враховуючи очікувані зміни у зако�

нодавстві України, повинні дати змогу вирішити пробле�

ми інституційної підтримки розвитку стартап�культури

Джерело: [9].

Рис. 4. Члени Української асоціації фінтех та інноваційних компаній
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й відповідної екосистеми в країні. При цьому у вітчиз�

няних умовах, на наш погляд, важливою є робота над

підвищенням рівня цифрової грамотності серед грома�

дян і бізнесу, формуванням цифрових компетентностей,

що актуально для молодих поколінь зокрема, щоб не

допустити розривів й відставання в цьому контексті від

провідних країн світу. Йдеться про те, що стартапи мо�

жуть бути успішні значною мірою у тому випадку, якщо

їх розробники мають належний рівень цифрової, або

навіть стартап�культури, інноваційне мислення тощо.

Незначна зацікавленість держави й українських

інвесторів у сучасних інноваційних проєктах змушує

молоді компанії співпрацювати з іноземними інвестора�

ми, які допомагають реалізувати проєкти, втім часто пре�

тендують на частку у них, або ж взагалі викуповують,

відповідно ці стартапи уже не є вітчизняними. При цьо�

му суттєвим стримуючим чинником розвитку стартапів

в Україні є відсутність замовників, які б хотіли купувати

кінцевий продукт, або ж складність їх пошуку, тобто

відповідний ринок ще формується. Саме це часто ство�

рює труднощі у залученні інвесторів, що уже згадува�

лось вище, відтак на ранніх етапах навіть дуже перспек�

тивні проєкти зникають через дефіцит фінансових ре�

сурсів. Тому стартапи створюються в Україні з прицілом

на клієнтів з інших ринків (США, Європи, Азії тощо),

таким чином легше залучити інвестиції та довести свою

ідею до серійного продукту, послуги чи IPO.

На наше переконання, в межах інноваційної інфра�

структури та університетів як складової стартап�екоси�

стеми, що була виділена нами вище, особливе значен�

ня у розвитку останньої у довготривалій перспективі має

формування стартап�культури і мислення у закладах

вищої освіти України, головно у провідних університе�

тах. Це може бути реалізовано за рахунок нових освітніх

програм, які орієнтуються на потреби ринку, зокрема

галузі фінтех тощо, дуальної системи освіти, розвитку

відповідних цифрових компетентностей у студентів шля�

хом залучення до викладання гостьових лекторів (про�

відних фахівців�практиків у певній галузі), закріплення

менторів за студентами, якими можуть бути викладачі

із досвідом практичної роботи чи безпосередньо

фахівці�практики. Навчальні курси за можливості й на�

явності відповідних зв'язків можуть викладатись у

співпраці з бізнес�інкубаторами й акселераторами,

фінтех�компаніями тощо. Саме така інтеграція в межах

так званого трикутника освіта�бізнес�держава дасть

змогу готувати в університетах фахівців із відповідни�

ми знаннями й навичками в частині реалізації власних

бізнес�ідей та проєктів на основі роботи у командах

стартапів.

Попри те, що українські науковці мають перспек�

тивні розробки, ці переваги нівелюються через такі стри�

муючі чинники: 1) відсутні платформи та системні про�

грами підтримки наукомістких стартапів; 2) немає ме�

ханізмів ефективного фінансування фундаментальних

досліджень, зокрема через гранти, або ж ця система є

забюрократизованою; 3) відсутні навики ведення пере�

говорів із бізнесом та розуміння реальних запитів рин�

ку; 4) немає створеної дієвої бізнес�моделі взаємодії між

науковцями — освітньо�науковими інституціями —

бізнесом — державою; 5) відсутня система відбору

креативних студентів, талановитих молодих науковців,

що можуть генерувати і реалізовувати проривні ідеї й

проєкти.

У розрізі останньої проблеми варто відзначити

ініціативу Президента України, анонсовану у травні 2021

р., щодо створення нового закладу вищої освіти так

званого "Президентського університету", який власне

й має стати еталоном високих стандартів навчання,

співпраці науки з бізнесом, а також формування стар�

тап�культури й загалом підготовки фахівців нової гене�

рації, які б не поступались за компетентностями, зокре�

ма цифровими, випускникам кращих університетів світу.

Ця ідея безумовно може бути розцінена як вагомий крок

держави на найвищому інституційному рівні у напрямі

розвитку в тому числі й української стартап�екосисте�

ми. Успіхи чи прорахунки цього проєкту можна буде

оцінити лише через певний проміжок часу.

Водночас як позитивний аспект потрібно відзначи�

ти і те, що в Україні функціонує Українська асоціація

фінтех та інноваційних компаній як об'єднання, що має

на меті сприяти розбудові вітчизняного ринку фінансо�

вих технологій, створенню конкурентоспроможної

фінтех�екосистеми та підвищенню фінансової інклюзії

в Україні. Асоціація почала працювати у червні 2018 ро�

ку та структурно включає наступних учасників (рис. 4).

Водночас, аналізуючи підходи вітчизняних фахівців,

зокрема розробників відповідних загальнодержавних

програм і концепцій, можна виділити такі чинники й

інструменти розвитку ринку фінтех в Україні як основи

формування стартап�екосистеми:

— впровадження технології блокчейн (для підви�

щення безпеки даних та операційної ефективності);

— спрощення системи (онлайн�сервіси стають мак�

симально доступними та зручними для споживачів);

— цифровий банк (діджиталізація є основою для

подальшої трансформації взаємодії з клієнтами всере�

дині банку);

— скорочення готівкових розрахунків, переведен�

ня платежів на користь держави у цифрові канали;

— забезпечення фінансової інклюзії через підви�

щення фінансової грамотності населення, доступності

фінансових послуг та захисту прав споживачів;

— доступність фінансових послуг через розширен�

ня покриття мобільного зв'язку та доступу до інтерне�

ту, особливо у віддалених від великих міст територіаль�

них громадах (для максимального залучення населен�

ня до користування цифровими фінансовими послуга�

ми, у тому числі за рахунок зниження цін на них);

— удосконалення нормативного регулювання роз�

витку цифрових компетентностей, удосконалення про�

фесійних стандартів з урахуванням затверджених ра�

мок професійних цифрових компетентностей;

— перехід на електронний документообіг (підписи,

авторизація та всі операції у цифровому вигляді);

— розвиток системи стартапів за рахунок доступу

до капіталу та інвестицій, масштабування фінтех�ринку

і виведення за межі України;

— запровадження стандартів відкритого банкінгу,

впровадження уніфікованих баз даних, правил захисту

інформації, порядку обміну інформацією між базами

даних;

— сприятливе правове та регуляторне середовище.

Продовження гармонізації правового поля України з
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Директивами ЄС щодо електронних грошей, віддалено�

го відкриття рахунків, багаторівневої ідентифікації

клієнтів, PSD2, відкритих АРІ та використання третіх

сторін як агентів, що може сприяти розвитку фінтех�

індустрії в Україні [12].

Відтак підтримка стартапів є комплексним проце�

сом, реалізація якого включає:

— збільшення інвестування з боку держави, зокре�

ма грантового (через Український фонд стартапів тощо),

та, як наслідок, забезпечення розвитку стартап�індустрії

на території країни, а також оптимізація оподаткування

працівників ІТ�галузі;

— підтримку соціальних проєктів, які водночас ма�

ють інноваційний характер;

— розвиток підприємницької культури й ділового

мислення, адекватного вимогам формування цифрово�

го суспільства;

— посилення захисту інтелектуальної власності,

гармонізація законодавства у цій сфері з європейським

у контексті інтеграції у ЄС;

— розробку законопроектів, які сприятимуть роз�

витку інноваційного підприємництва, впорядкуванню

функціонування ринку віртуальних активів та фінтех�

ринку в Україні;

— стимулювання інформаційно�консультаційної

роботи в частині покращення можливостей участі ук�

раїнських новаторів в міжнародних програмах й про�

єктах, пітчах стартапів, програм акселерації та інкубації

тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ РОЗВІДОК

Отже, для розвитку стартап�екосистеми в Україні на

національному рівні необхідна зважена та ефективна

державна підтримка, як інституційна так і фінансова,

інноваційних ініціатив та креативного підприємництва за

такими напрямами:

— створення системи гарантій та страхування інве�

стицій;

— впорядкування діяльності та ведення державно�

го реєстру структур, які працюють у сфері венчурного

інвестування;

— організація системи підготовки фахівців нового

зразка, здатних працювати у сучасному цифровізова�

ному суспільстві (реалізація ініціативи Президентсько�

го університету тощо);

— забезпечення захисту прав інтелектуальної влас�

ності та створення сприятливих умов для того, щоб

вітчизняні розробки патентувались в Україні, а не про�

давались іноземним компаніям;

— удосконалення нормативно�правової бази, яка б

регламентувала відносини у сфері інвестування в інно�

ваційні проєкти та стартапи;

— налагодження співпраці й інтеграції у межах три�

кутника освіта�бізнес�держава в частині сприяння ко�

мерціалізації науково�технічних розробок у межах

реалізації стартапів;

— сприяння розвитку ІТ�галузі як основи фінтех�

стартапів, формування обгрунтованих підходів до спро�

щення оподаткування у сфері ІТ, у тому числі в контексті

реалізації задекларованих ініціатив щодо виділення

окремої групи платників єдиного податку (обговорюєть�

ся в Україні) та інших заходів задля недопущення еміг�

рації ІТ�фахівців, зокрема в Польщу;

— напрацювання інструментів державної фінансо�

вої підтримки стартапів в Україні (на основі досвіду

Ізраїлю, Польщі, Канади) в частині грантового фінансу�

вання, менторства, програм акселерації та інкубації;

розвиток цифрових компетентностей громадян як ос�

нови формування цифрової культури у суспільстві, стар�

тап�ментальності та креативності у довготривалій перс�

пективі.

Перспективи подальших наукових розвідок пов'я�

зані із продовженням наукових пошуків в частині об�

грунтування підходів до інтеграції вітчизняної фінтех�

та стартап�екосистеми у глобальний цифровий простір.
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INVESTMENT AND PROJECT MANAGEMENT OF PRIMARY CARE DEVELOPMENT:
ADMINISTRATIVE AND SOCIALjPSYCHOLOGICAL ASPECTS

Первина медико�санітарна допомога є однією з фундаментальних складових системи охо�
рони здоров'я. Передумовою її ефективного функціонування є узгодженість державної політи�
ки, стратегічних орієнтирів розвитку територіальних громад у сфері охорони здоров'я та управ�
лінських рішень і ресурсного потенціалу закладів охорони здоров'я. Соціально�психологічний
аспект діяльності первинної медико�санітарної допомоги полягає у першочерговій орієнтації
на людину, забезпечення її здоров'я та довголіття. Дослідження підтверджують наявність про�
блем, що є типовими майже для всіх закладів охорони здоров'я. Серед них: потреба в удоско�
наленні планово�фінансової, проєктно�інвестиційної діяльності та бізнес�планування. Проблем�
ним залишаються питання матеріально�технічного та кадрового забезпечення закладів. Ефект
діяльності первинної медико�санітарної допомоги може бути досягнуто традиційними мето�
дами, зокрема збільшенням цільового та спеціального фінансування за участю людей і спільнот,
а також забезпечення їх участі у процесі отримання доступу до інформації про реалізовані дер�
жавою проєкти. Локальна діяльність закладів охорони здоров'я та системна діяльність первин�
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Первинна медико�санітарна допомога являє собою

загальнонаціональний підхід до здоров'я і благополуч�

чя, заснований на потребах і перевагах окремих людей,

сімей і спільнот. Вона охоплює більш широкі детермі�

нанти здоров'я і основну увагу приділяє цілісним і взає�

мопов'язаним аспектам фізичного, психічного і соціаль�

ного здоров'я і благополуччя. Первинна медико�санітар�

на допомога передбачає комплексну турботу про здо�

ров'я людини протягом усього її життя, а не лікування

набору окремих захворювань. Вона забезпечує отри�

мання людьми всебічного обслуговування — від заходів

по зміцненню здоров'я і профілактики хвороб до ліку�

вання, реабілітації та паліативного догляду — якомога

ближче до свого повсякденного середовища. Первин�

на медико�санітарна допомога заснована на ідеї со�

ціальної справедливості та визнанні основного права на

володіння найвищим досяжним рівнем здоров'я, задек�

ларовані як основні права людини.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Потреба формування механізму системного управ�

ління охороною здоров'я досліджуються у працях

М. Білинської, В. Грабовського, Н. Еккертома, П. Кли�

ної медико�санітарної допомоги може бути досягнута завдяки розробці та впровадженню
проєктів кільцевих маршрутів виїзду лікарів до сільських населених пунктів (СНП).

Primary health care is one of the fundamental components of the health care system. It is based
on the idea of socio�psychological approaches, adherence to the principles of justice and recognition
of the fundamental right of everyone to the highest attainable standard of health. The prerequisite
for its effective functioning is the coherence of state policy, strategic guidelines for the development
of local communities in the field of health care and management decisions and resource potential of
health care institutions. The socio�psychological aspect of the activity of primary health care is the
primary focus on the person, ensuring his health and longevity. Research confirms problems that
are common to almost all health care facilities. Among them: the need to improve planning and
financial, project and investment activities and business planning.

Activities in the field of health care at the regional level include treatment, prevention practices
and sanitary�epidemiological surveillance, which are financed from various sources (national,
regional and municipal, as well as on a self�financing basis, such as paid services, pharmacy,
sanitation services), prophylactic and pharmaceutical nature, etc.). Issues of logistical and staffing
of institutions remain problematic. The effect of primary health care can be achieved by traditional
methods, including increasing targeted and special funding with the participation of people and
communities, as well as ensuring their participation in the process of gaining access to information
about state�implemented projects. The local activities of health care facilities and the systemic
activities of primary health care can be achieved through the development and implementation of
projects of circular routes of doctors to rural settlements (SNP). If necessary, the village elders of
territorial communities organize transportation of the doctor to the countryside. Additional financial
income for the implementation of this project can be provided by inventorying the use of all categories
of land and registration of tenants in the community and by formalizing relations for shares, the lease
of which is not formalized in the contract.

Ключові слова: адміністрування, управлінські рішення, заклад охорони здоров'я, проєкт, інвестиції, со�

ціально�психологічний підхід.

Key words: administration, management decisions, health care facility, project, investment, socio�psychological

approach.

мента, В. Кучеренка, В. Лехан, Л. Мельника, І. Рожко�

вої, Н. Солоненка, Р. Солтмана, Дж. Фігейроса й ін., в

яких увагу приділено проблемам рівня державних га�

рантій та якості надання медичних послуг, забезпечен�

ня конкурентних відносин, маркетингу, фінансування

медичної допомоги, проблемам становлення нових еко�

номічних відносин і ризик�менеджменту в умовах рин�

ку, охорони здоров'я та медико�соціальним аспектам,

забезпечення базису цінностей з орієнтацією на резуль�

тат. Водночас недостатньо досліджені локальні особ�

ливості первинної медико�санітарної допомоги та мож�

ливості її удосконалення завдяки інвестиційно�про�

єктному управлінню.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є визначення впливу фінансо�

во�економічних механізмів функціонування первинної

ланки закладів охорони здоров'я на локальному рівні

та виявлення резервів підвищення ефективності їх фун�

кціонування на засадах проєктного управління з акцен�

том уваги на соціально�психологічні аспекти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Первинна медико�санітарна допомога (ПМСД) є

однією зі складних організаційних систем в охороні
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здоров'я, внаслідок чого управління не може не бути

однією з її інтегральних частин, без якої неможливе

функціонування системи загалом. Управління включає

планування, керівництво та контроль, організацію та

прийняття рішень. Крім того, сюди входить порядок ви�

користання ресурсів, вивчення мотивації людей, які є

суб'єктами практичної діяльності системи. Реформи і но�

вовведення в охороні здоров'я є звичайним явищем, їх

не слід побоюватися за умови, що вони проводяться з

урахуванням можливості досягнення поставлених цілей

за цього рівня наявних ресурсів. Концепція ПМСД нео�

дноразово уточнювалася і переглядалася. У деяких кон�

текстах вона трактується як надання амбулаторного

індивідуального медичного обслуговування або першої

допомоги. В інших контекстах Первинна медико�сані�

тарна допомога розуміється як набір першочергових ме�

дико�санітарних заходів для груп населення з низьким

рівнем доходу (їх ще називають "вибірковою первин�

ною медико�санітарною допомогою"). Первинну допо�

могу також можна розглядати як необхідну складову

людського розвитку з акцентом на економічні, соціальні

та політичні аспекти [1, с. 35].

Попри помітне поліпшення показників рівня здоро�

в'я населення в епоху Цілей сталого розвитку, як і рані�

ше наявні серйозні і хронічні проблеми. Близько поло�

вина світового населення не має доступу до необхідних

послуг; показники здоров'я непропорційно гірші у гру�

пах населення, схильних до впливу несприятливих со�

ціальних та інших детермінант здоров'я, що посилює

нерівність в галузі охорони здоров'я як всередині країн,

так і між ними. Питання здоров'я займають центральне

місце в порядку денному на період до 2030 р. [2], оск�

ільки вони пов'язані із забезпеченням здорового спо�

собу життя, сприяння благополуччю для всіх у будь�яко�

му віці, зобов'язанням дотримуватися принципу спра�

ведливості і не залишити нікого без уваги. Загальне

охоплення послугами охорони здоров'я означає, що всі

люди отримують необхідні медико�санітарні послуги

достатньої якості, в тому числі у сфері зміцнення і охо�

рони здоров'я, профілактики, лікування, реабілітації та

паліативної допомоги, не відчуваючи у зв'язку з цим

фінансових труднощів. Взаємозв'язок між ПМСД і по�

ліпшенням показників здоров'я населення, зменшенням

нерівності, підвищенням безпеки в галузі охорони здо�

ров'я та економічної ефективності очевидний. Тому, на

нашу думку, вона є базисом системи зміцнення та охо�

рони здоров'я. Саме тому системі ПМСД приділяється

пріоритетна увага (тридцята загальна програма роботи

ВООЗ на 2019—2023 рр. трьома основними цілями пе�

редбачає зміцнення здоров'я, підтримання безпеки у

світі та охоплення послугами вразливих груп населення

[3]; пропонує глобальний план дій щодо забезпечення

здорового способу життя і благополуччя для всіх. ПМСД

відведено роль 1) активатора співпраці між партнерами

для прискорення прогресу у досягненні цілей в галузі

сталого розвитку на рівні країн; 2) комплексного меха�

нізму медико�санітарного обслуговування, орієнтовано�

го на людину; 3) програми дій ВООЗ у сфері зміцнення

систем охорони здоров'я та поліпшення його показ�

ників).

Важелі первинної медико�санітарної допомоги опе�

раційного механізму, необхідних для перетворення гло�

бальних зобов'язань у практичні дії і заходи, що є тісно

взаємопов'язаними, доповнюють і підсилюють один

одного. Як частина національної стратегії у галузі охо�

рони здоров'я, ці принципи встановлюють пріори�

тетність загального охоплення населення послугами

охорони здоров'я. Чотири ключові стратегічні важелі

включають політичну волю та керівництво, основи стра�

тегічного управління та політики, фінансування та роз�

поділ ресурсів, а також залучення громад та інших заці�

кавлених сторін [4]. Без ключових стратегічних важелів

дії та заходи, що здійснюються з використанням опе�

раційних важелів не призведуть до створення системи

ефективної первинної медико�санітарної допомоги. Дії

та заходи, пов'язані з усіма важелями, що стосуються

стратегічного управління та фінансування, повинні роз�

роблятися на основі широкого та безперервного полі�

тичного діалогу із залученням місцевих громад. Перед�

бачається, що країни будуть вибирати ті важелі, які най�

більшою мірою відповідають їх умовам, виходячи з по�

треб, можливостей систем і моделей управління охоро�

ною здоров'я, а конкретні дії, заходи і стратегії, вико�

ристовувані для забезпечення помітного поліпшення

ПМСД, будуть варіюватися залежно від конкретних

умов, їх впливу на стан справ у сфері зміцнення здоро�

в'я, профілактики захворювань і надання лікувальної,

реабілітаційної та паліативної допомоги. Факторами

успіху операційного механізму є підтримка первинної

медико�санітарної допомоги через забезпечення "здо�

ров'я для всіх" на основі міжсекторальних дій, розши�

рення прав і можливостей людей і спільнот [6—10].

Особливі зусилля повинні бути спрямовані на охоплен�

ня і залучення до повноцінної участі вразливих і небла�

гополучних груп населення, які страждають від погано�

го стану здоров'я, не маючи можливості брати участь у

традиційних механізмах взаємодії. Залученню спільнот

сприятимуть заходи щодо посилення соціальної відпо�

відальності. Актуальною залишається потреба техніч�

ної та / або фінансової підтримки поліпшення системи

ПМСД з метою досягнення загального охоплення по�

слугами охорони здоров'я, відповідальне керівництво і

ведення інформаційно�роз'яснювальної роботи для уз�

годження дій донорів і технічних партнерів, політичної

підтримки та діяльності органів влади, міжнародне парт�

нерство в галузі охорони здоров'я в інтересах забезпе�

чення загального охоплення послугами охорони здоро�

в'я до 2030 р.

Наразі вітчизняні лікувально�профілактичні закла�

ди, маючи все більшу автономію, здійснюють страте�

гічне та оперативне планування своєї діяльності, визна�

чають необхідні для цього ресурси та вирішують зав�

дання фінансової стійкості й конкурентоспроможності.

Тому все більш актуальними стають заходи впорядку�

вання планово�фінансової та організаційно�технічної

структури лікувально�профілактичних закладів та зак�

ладів надання первинної медико�санітарної допомоги,

що пов'язане як з комплексом програми стратегічного

розвитку, бізнес�плануванням та активізацією викори�

стання проєктно�інвестиційного підходу в управлінні.

Здоров'я населення, як пріоритетний напрям дер�

жавної та регіональної політики та якісна характерис�

тика ефективності соціально�економічного розвитку

соціуму, передбачає діяльність закладів охорони здо�
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ров'я соціально�економічної, гро�

мадської та медико�санітарної спря�

мованості. Орієнтація на такі індика�

тори, як рівень здоров'я населення,

здатність забезпечити його працез�

датність та довголіття передбачає ре�

алізацію таких принципів, як терито�

ріальний (забезпечує розміщення

закладів охорони здоров'я на всіх те�

риторіях, де це є необхідним), галу�

зевий (наявність власних медичних

закладів у окремих відомств), рівності

та доступності медичних послуг неза�

лежно від вікової, гендерної, релігій�

ної чи іншої відмінності. Діяльність у

сфері охорони здоров'я на регіональ�

ному рівні включає лікування, про�

філактичну практику та санітарно�еп�

ідеміологічний нагляд, які фінансу�

ють з різних джерел (національного,

регіонального та муніципальних, а та�

кож на засадах самофінансування,

наприклад, внаслідок надання плат�

них послуг, реалізації послуг аптечно�

го, санітарно�профілактичного та

фармацевтичного характеру тощо).

Управління системою охорони здоров'я, у тому

числі закладами ПМСД здійснюється через механізми

розробки політики нормативно�правового регулюван�

ня, організації питань медичної профілактики, органі�

зації допомоги та реабілітації, розробки та реалізації

медичних технологій, контролю якості та ефективності

лікарських препаратів, санітарно�епідеміологічного на�

гляду. Виявлені у ході дослідження невідповідність між

потребою у профілактичній, лікувальній, реабілітаційній

допомозі та фінансуванням галузі, зниження ефектив�

ності (співвідношення між витратами і результатами)

робить вторинну (спеціалізовану) допомогу більш до�

рогою. Практична відсутність профілактичної роботи та

система фінансування за надані послуги охороні здо�

ров'я більш вигідним робить зростання кількості хво�

рих, що збільшує грошові асигнування, які надходять

до лікувального закладу. Водночас організація амбу�

латорно�поліклінічної допомоги майже не регулює по�

токи пацієнтів, дільнична служба недостатньо укомплек�

тована лікарями, значна частина яких є пенсійного віку,

недостатньою залишається забезпеченість закладів

охорони здоров'я сучасною апаратурою та матеріаль�

но�технічною базою (до 70% застарілої медичної тех�

ніки, потреба в повсякденних витратних матеріалах за�

довольняється на 30—40 %). Не є оптимальною за

фінансуванням співпраця у сфері спільних дій швидкої

та невідкладної допомоги, росте дефіцит медичних

кадрів. Через низьку оплату праці і зниження престиж�

ності з професії йдуть лікарі і середній медичний пер�

сонал. Система медичного страхування, особливо у пе�

ріод пандемії, не забезпечує захист пацієнтів і їх прав, а

також контроль якості медичної допомоги. Базова про�

грама страхування не гарантує населенню отримання

всіх видів допомоги, а використовувані для їх оплати

критерії не передбачають покриття реальних витрат.

Тому реформа ПМСД більшою мірою необхідна на му�

ніципальному рівні охорони здоров'я (поліклініки,

відновлення, реабілітація та ін.). Головний напрям цієї

реформи — перенесення основної частини медичних по�

слуг із стаціонарного сектора до амбулаторно�полі�

клінічного. Вирішальне значення в реформуванні ПМСД

мають планування і управління, які ускладнюються в

умовах децентралізації внаслідок неготовності місцевих

адміністрацій самостійно планувати масштабні заходи

та відсутністю фахівців з проєктного управління. Резуль�

татом нашого дослідження стала пропозиція щодо

підготовки нормативно�правових документів на регіо�

нальному рівні, основні з них: розпорядчо�виконавчі

акти органу управління охорони здоров'я та лікуваль�

но�профілактичних закладів Попільнянського району

[5]. Маючи довіру з боку місцевих мешканців завдяки

доброзичливому вмотивованому колективу, комфорт�

ним умовам та якісному наданню послуг 85% По�

пільнянської селищної ради обирають КНП "Попіль�

нянський центр первинної медико�санітарної допомо�

ги", як заклад надання невідкладної допомоги (табл. 1).

Подальшого дослідження потребують питання

управління знаннями, включаючи поширення найкращої

вітчизняної практики та зарубіжного досвіду, а також

використання знань для прискореного розширення мас�

штабів використання успішних стратегій по зміцненню

систем, орієнтованих на ПМСД. Проведені досліджен�

ня засвідчили, що питання, пов'язані з ПМСД, мають

вирішувати такі завдання як розробка стратегій, спря�

мованих на задоволення потреб населення і вирішення

пріоритетних завдань у сфері охорони здоров'я; визна�

чення оптимальних шляхів взаємодії з людьми, спільно�

тами та іншими зацікавленими сторонами різних сек�

торів суспільно�економічного буття з метою поліпшен�

ня показників здоров'я населення; приділення більше

уваги питанням рівності, у тому числі розриву між

міськими та сільськими районами або гендерним аспек�

Таблиця 1. SWOT�аналіз КНП "Попільнянський центр
первинної медико�санітарної допомоги"

Сильні сторони організації Слабкі сторони організації 

Проходить процес впровадження інформаційних 
технологій, формування робочих місць лікаря, 
покращено якість роботи мережі Інтернет 
ПМСД має компактну і ефективну структуру 
управління, інформаційного забезпечення. 
Достатній рівень укомплектованості матеріально-
технічної бази. 
Передбачено фінансування для забезпечення 
механізму фінансової мотивації. 
Наявність інформаційної сторінки закладу на 
національних медичних ресурсах 

Рівень кваліфікації персоналу потребує 
подальшого підвищення. 
Амбулаторія потребує вдосконалення 
приміщень.  
Неукомплектованість штату. 
Недосконалий штатний розпис. 
Рівень сервісного обслуговування 
клієнтів має бути поліпшено. 
Недостатній рівень фінансової системи 
мотивації персоналу. 
Недостатній рівень знань щодо вико-
ристання телемедичних технологій 

Зовнішні можливості Зовнішні загрози 
Наявна інформаційна система обмежує 
можливість впровадження високошвидкісного 
обладнання для впровадження телемедицини. 
Висока частка літнього населення у сільській міс-
цевості потребує системного підходу у 
діагностиці та наданні первинної невідкладної 
допомоги й пільговому забезпеченні 
медикаментами. 
Значна підтримка з боку органів влади та 
місцевого самоврядування.  
Великою є частка мешканців району, які живуть 
у сільській місцевості, а працюють у місті. 
Низький рівень конкуренції між закладами 
ПМСД на районному рівні  

Ріст конкуренція за рахунок відкриття у 
районі приватних центрів ПМСД та 
лікувальних закладів. 
Недостатньо високою є частка 
населення, яка є активною до вибору 
лікаря.  
Наявна недовіра до первинної ланки 
медичної допомоги з боку частини 
населення району. 
Недостатньо ефективні  відносини з 
департаментом ОЗ ОДА 
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там охорони здоров'я; забезпечення надання послуг в

умовах надзвичайних ситуацій; визначення оптимальних

способів ефективного реагування на загрози (як заходів

у відповідь, так і профілактики); розуміння складових

якості послуг охорони здоров'я (включаючи ефек�

тивність, орієнтованість на людину, своєчасність, інтег�

рацію, результативність і безпеку); проведення приклад�

них досліджень для оцінки впливу заходів щодо поліп�

шення цих складових; оцінка впливу та поширення най�

більш ефективних форм надання послуг у сфері охоро�

ни здоров'я; розробка моделей передачі знань і надан�

ня їм підтримки з метою сприяння поширенню знань під

час впровадження ПМСД.

До традиційних механізмів підвищення ефектив�

ності первинної медико�санітарної допомоги можна

віднести такі заходи, як збільшення цільового та спе�

ціального фінансування ПМСД за участю людей і

спільнот, а також забезпечення їх участі у процесі отри�

мання доступу до інформації про реалізовані державою

проєкти (співпраця громадськості та пацієнтів, наприк�

лад, через громадські консультативні ради) (табл. 2).

Для активізації локальної діяльності закладу на

місцях та системної роботи ПМСД на території ОТГ до�

цільною є розробка кільцевих маршрутів виїзду лікарів

до сільських населених пунктів (СНП), як формату

прийому хворих безпосередньо в селах. Цей напрям

удосконалення роботи закладу охорони здоров'я до�

цільно впровадити використовуючи аспекти проєктно�

го підходу, що передбачає поставлених цілей, робіт, ви�

конавців, фінансових витрат. Для впровадження пропо�

нованого проєкту необхідно насамперед обладнати

відповідним чином приміщення ФАПів, ФП. У СНП, де

наразі немає таких приміщень, використати приміщен�

ня бувших сільрад, пристосувавши їх відповідним чином.

Інші СНП бувших сільрад, розташовані по сусідству,

будуть у межах досяжності для населення. Відомий заз�

далегідь графік дозволяє лікареві знаходиться у при�

значений час у відповідному населеному пункті, де

організовано прийом відвідувачів. Протягом робочого

для слід передбачати таку роботу у межах 3—4 СНП з

урахуванням часу на переїзд та обідню перерву. Кільцеві

маршрути варто формувати з урахуванням наявних

об'єктів інфраструктури, зокрема до�

рожньо�транспортної мережі.

Старости округів ОТГ організову�

ють, за необхідності, підвезення лікаря

до місця прийом людей свого округу.

Додаткові витрати на проєкт "кільце�

вий" режим роботи лікарів, у тому числі

транспортні витрати, передбачати за

рахунок інвентаризації використання

усіх категорій земель та реєстрацію

орендарів на території ОТГ (їх представ�

ництв або дочірніх підприємств), спря�

мовуючи додаткові кошти до місцевого

бюджету. Також додатковим джерелом

фінансування може бути за рахунок

формалізації відносин щодо паїв, орен�

да яких не оформлена договором. У

масштабах району інвентаризація вико�

ристання усіх категорій земель спро�

можна сформувати грошовий потік роз�

міром близько 2—3 млн грн щорічно. Наведемо приклад

розрахунку надходжень за використання земельних

ділянок в районі з кількістю людей 15 тис. осіб (середній

район), які отримали земельні паї.

1. Близько 10% населення не оформило договори

оренди (середні цифри за дослідженнями в різних ре�

гіонах країни).

2. Це становить 1500 осіб (земельних паїв).

3. Середній розмір земельного паю в Україні — 5 га.

4. Середній розмір орендної плати за 1 га — 3 тис.

грн.

5. Розмір орендної плати за 1 пай (5 га*3 тис. грн)

— 15000 грн.

6. Розмір податку на дохід фізичних осіб (18%) від

орендної плати — 15000 грн* 18% = 2700 грн.

7. Додаткове надходження до місцевого бюджету

від інвентаризації використання тільки земельних паїв

громадян може становити (1500 осіб * 2700 грн) понад

4 млн грн. Цього буде достатньо для додаткового

відшкодування транспортних витрат організованих

кільцевих маршрутів лікарів за програмою забезпечен�

ня прийому хворих у старостинських округах.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Попри помітне поліпшення показників рівня здоро�

в'я населення світу, досягненню вищого рівня здоров'я

відповідно до Цілей сталого розвитку перешкоджають

серйозні і хронічні проблеми: а) близько половина світо�

вого населення не має доступу до необхідних послуг;

б) показники здоров'я непропорційно гірші у групах

населення, що мають несприятливі соціальні проблеми

та інші детермінант здоров'я. Це посилює нерівність

можливостей у сфері охорони здоров'я у країні. Загаль�

не охоплення означає, що всі люди отримують необхідні

їм медико�санітарні послуги достатньої якості, в тому

числі у сфері зміцнення і охорони здоров'я, профілак�

тики, лікування, реабілітації та паліативної допомоги, не

відчуваючи у зв'язку з цим фінансових труднощів.

2. Взаємозв'язок між ПМСД та поліпшенням меди�

ко�санітарних результатів, зменшенням нерівності,

підвищенням безпеки у сфері охорони здоров'я та

Дії на рівні держави Дії на рівні регіону 
Надання підтримки регіонам за рахунок спільних 
колективних дій у таких сферах: 
- підтримки ПМСД на рівні закладів; 
- використання спільного підходу до оцінки 
системи охорони здоров’я; 
- надання цільової скоординованої підтримки з 
метою посилення системи ПМСД через 
визначення національних пріоритетів, 
планування та складання бюджету, мобілізації 
фінансування та розвитку кадрів системи 
охорони здоров’я з метою кращого охоплення 
ситуації як умови забезпечення соціальної 
справедливості, у тому числі в умовах 
нестабільності та вразливості; 
 - надання допомоги у виявленні тих, хто за-
лишився без уваги, а також визначення прі-
оритетів інтеграції з іншими суспільними 
секторами для надання впливу та детермінанти та 
результати щодо здоров’я 

Забезпечення послідовної ефективної 
підтримки за рахунок активної 
діяльності у питаннях створення 
суспільних благ у сферах: 
- співпраця трьох компонентів 
ПМСД з використанням існуючих 
механізмів, включаючи 
фінансування; 
- удосконалення інформаційно-
комунікаційної політики закладів, 
зміцнення потенціалу партнерів з 
метою їх ефективної участі, 
прискорення, узгодження звітності 
ПМСД з використанням загальних 
інструментів, механізмів та підходів; 
- розробка та розширення 
інструментів та підходів в межах 
принципу «нікого не залишити поза 
увагою» 

Таблиця 2. Глобальний план дій із забезпечення
здорового способу життя та добробуту для всіх:

спільні дії у системі ПМСД
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економічної ефективності є базисом, який визначає пер�

спективи зміцнення систем охорони здоров'я в країні.

Тому метою подальшого розвитку системи охорони здо�

ров'я є досягнення загального охоплення послугами

охорони здоров'я та необхідної первинної медико�са�

нітарної допомоги. Стратегія забезпечення здорового

життя і благополуччя для всіх надає ПМСД роль ката�

лізатора, який активізує співпрацю між партнерами з

метою прискорення прогресу у досягненні цілей стало�

го розвитку.

Наразі позначилася тенденція до зростання фінан�

сування системи охорони здоров'я, в тому числі амбу�

латорної допомоги, що обумовлене а) скороченням

обсягів стаціонарної допомоги, б) тарифною політикою,

спрямованою на фінансове зміцнення первинного сек�

тора охорони здоров'я, що свідчить про деяке підви�

щення пріоритетності ПМСД у фінансовому забезпе�

ченні. Водночас варто відмітити, що на амбулаторну

допомогу витрачається приблизно третина державного

фінансування, тоді як на стаціонарну — більше полови�

ни, визнає пріоритетність стаціонарної допомоги. Також

має місце стійке скорочення частки лікарів, зайнятих

в амбулаторному секторі (з 55% у 1995 р. до 51% у

2019 р.). Процес розширення складу первинної допо�

моги йде, головним чином, за рахунок збільшення чис�

ла середнього медичного персоналу і працівників соц�

іальних служб, як наслідок, відбувається перевантажен�

ня лікарів дільничної служби і обмеженості їх клінічно�

го функціоналу. Є підстави вважати, що сьогодні в Ук�

раїні діє проміжна модель, що допускає пряме звернен�

ня пацієнтів до великого числа фахівців, причому всу�

переч встановленому порядку звернень. Відповідно,

можливості сімейних лікарів впливати на обсяги спеціа�

лізованої допомоги стають все більшими.
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FOREIGN EXPERIENCE IN DESIGNING THE SYSTEM OF STATISTICAL INDICATORS
FOR MONITORING THE SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION
PROCESSES (ON THE EXAMPLE OF THE OECD AND THE EU)

Важливою складовою процесів реформування є неупереджений аналіз ретроспективи та по�
точного стану справ в економічній сфері. Такий аналіз має базуватись на використанні сучас�
них статистичних інструментів, які дозволять проводити порівняльний аналіз з іншими країна�
ми та будувати комплексні індикатори, значення яких використовуються для узагальнень на
макроекономічному рівні.

У роботі систематизується зарубіжний досвід формування системи статистичних показників
для спостереження стану науково�технічної та інноваційної сфери, з можливістю подальшої
адаптації вітчизняної системи аналітично�статистичного спостереження стану інноваційного
розвитку економіки України до міжнародних стандартів.

Найбільше значення для аналізу інноваційної діяльності мають: (1) так званий Посібник Осло
(спільна публікація ОЕСР і Eurostat), який представляє собою рекомендації зі збору й інтерп�
ретації даних щодо інновацій та (2) різноманітні індекси, рейтинги та бальні оцінки, що стали
доволі розповсюдженими у публікаціях міжнародних організацій. Найбільш відомими серед них
є Європейське інноваційне табло та Глобальне інноваційне табло.

An important component for the reform process is an unbiased analysis of retrospective and current
state of affairs in the economic sphere. Such analysis should be based on utilizing modern statistical
tools that allow conducting comparative analysis with other countries and build comprehensive
indicators, which can be used for generalizations at the macroeconomic level.

The paper systematizes foreign experience of forming a system of statistical indicators for
monitoring scientific, technical and innovation spheres, with the possibility further adaptation of
analytical and statistical monitoring in the national system for innovative development.

The most important for the analysis of innovations are: (1) the so�called Oslo Handbook (a joint
publication of the OECD and Eurostat), which provides recommendations for data collection and
interpretation, and (2) various indices, rankings and scores that have become quite common in
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publications of international organizations. The most famous among them are the European Innovation
Scoreboard and the Global Innovation Scoreboard.

The success of developed countries in the field of innovation is due to the fact that there is a regional
environment which support enterprises with necessary knowledge sources in combination with wide
access to the world's leading knowledge bases. In developing countries and countries with economies
in transition, enterprises often do not have access to "higher level" knowledge.

The designing and planning of innovation surveys and analytical researches in developing countries
and countries with economies in transition should take into account its relatively weak statistical
systems. The links between surveys and data collection are usually weak or non�existent, which
precludes the non�biased usage of information obtained from other studies both in the designing
such surveys and in the analyzing results. The shortcomings, and sometimes lack, of official
commercial registers, which are commonly used as a sample, are another example of the problems
that may arise in developing countries to measure its local innovative activity.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність роботи викликана необхідністю для

України переходу на інноваційний шлях розвитку еко�

номіки, оскільки екстенсивні резерви майже вичерпані,

а демографічна ситуація в країні залишається складною.

Тому можливості збільшення обсягів виробництва за

рахунок "механічного" нарощування випуску продукції

з низьким рівнем переробки на основі використання

застарілих технологій є вкрай обмеженими. Реформу�

вання економіки, інтенсифікація процесів зростання є

нагальним суспільним завданням. Важливою складовою

процесів реформування є неупереджений аналіз ретрос�

пективи та поточного стану справ в економічній сфері.

Такий аналіз має базуватись на використанні сучасних

статистичних інструментів, які дозволять проводити

порівняльний аналіз з іншими країнами та будувати ком�

плексні індикатори, значення яких використовуються

для узагальнень на макроекономічному рівні.

Необхідність вивчення міжнародного досвіду у га�

лузі створення гармонійної системи відповідних показ�

ників інноваційної діяльності, проведення порівнянь із

існуючими в Україні підходами, розробки пропозицій

щодо удосконалення вітчизняної системи показників та

застосування цієї системи для запровадження і моніто�

рингу використання відповідних методів підтримки інно�

ваційної діяльності в Україні визначає актуальність пред�

ставленої роботи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Нормативно�правову базу формування ефективної

системи статистичних показників для спостереження

економічного розвитку на сьогодні складають Закони

України: "Про інноваційну діяльність" [1], "Про пріори�

тетні напрями інноваційної діяльності в Україні" [2],

"Про спеціальний режим інноваційної діяльності техно�

логічних парків" [3], "Про загальнодержавну комплек�

сну програму розвитку високих наукоємних технологій"

[4], "Про державне регулювання діяльності у сфері

трансферу технологій" [5], а також постанова Кабінету

Міністрів України "Про затвердження Державної цільо�

Ключові слова: система статистичних показників, науково�технічна сфера, інноваційна діяльність,

джерела статистичної інформації, вимірювання економічного розвитку.

Key words: system of statistical indicators, scientific and technical sphere, innovation activity, sources of statistical

information, measurement of economic development.

вої програми розвитку системи інформаційно�аналітич�

ного забезпечення реалізації державної інноваційної

політики та моніторингу стану інноваційного розвитку

економіки" [6].

Аналітично�методологічне забезпечення спостере�

ження економічного розвитку грунтується на досліджен�

нях низки міжнародних організації, передусім таких:

OECD, UNESCO, UNCTAD, World Bank, у численних ди�

рективах та рекомендаціях щодо формування системи

статистичних показників вимірювання динаміки іннова�

ційної діяльності на макрорівні. Серед найбільш важ�

ливих можна відмітити: OECD Manual for Measuring of

Information and Communication Technologies [7],

European Innovation Scoreboard 2020 [8], World

development indicators [9] та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є систематизація зарубіжного досвіду

формування системи статистичних показників для спос�

тереження стану науково�технічної та інноваційної сфе�

ри, з можливістю подальшої адаптації вітчизняної систе�

ми аналітично�статистичного спостереження стану іннова�

ційного розвитку економіки України до міжнародних стан�

дартів. Відповідно, об'єктом дослідження є показники ана�

літично�статистичного спостереження стану інноваційно�

го розвитку економіки. Предметом дослідження є теоре�

тичні та практичні питання аналітично�статистичного спо�

стереження стану інноваційного розвитку економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У розвинених країнах система статистичної інфор�

мації щодо стану інноваційної діяльності формувалася

протягом багатьох років. Наприкінці 1960�х років було

запропоновано так званий Посібник Фраскаті, на основі

якого проводився збір даних щодо науково�технічної

та інноваційної діяльності у країнах ОЕСР. Цей Посібник

постійно оновлюється. Зараз діє версія 2015 року [10].

Після цього було підготовлено ще декілька публікацій,

які в сукупності утворили цілісну систему методичних

матеріалів для збору та оцінки статистичної інформації

у галузі науки, технологій та інновацій.
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Найбільше значення для аналізу інноваційної діяль�

ності має так званий Посібник Осло (спільна публікація

ОЕСР і Eurostat), який представляє собою рекомендації

зі збору й інтерпретації даних щодо інновацій [11]. Це

основний довідковий документ для визначення інно�

вацій з погляду статистики, він є в основі досліджень

інноваційної діяльності в усьому світі.

Слід зазначити, що основним джерелом інформації

для вивчення інноваційної діяльності є дані інновацій�

них обстежень, що проводяться регулярно у країнах ЄС

та інших розвинених країнах.

У Посібнику Осло наведено узагальнену схему інно�

ваційного обстеження в масштабі підприємства як об'єк�

ту обстеження. Основні характеристики запропонова�

ної схеми:

— розглядаються інновації на підприємстві;

— враховуються зв'язки з іншими підприємствами,

державними дослідницькими інститутами;

— конкретизується інституціональна структура, у

якій функціонує підприємство;

— враховується чинник попиту [11].

Інновації можуть мати місце у будь�якому секторі

економіки, включаючи й сектори державних послуг (на�

приклад, охорона здоров'я або освіта). Однак рекомен�

дації Посібника Осло розроблені головним чином для

підприємницького сектора і включають обробні й пер�

винні виробництва та сектор послуг. Інновації також важ�

ливі й для державного сектора. Однак про інноваційні

процеси в секторах, не орієнтованих на ринок, у По�

сібниках ОЕСР, зокрема у Посібнику Осло, наведено

мало рекомендацій. На думку експертів ОЕСР, потрібно

ще багато чого зробити для вивчення інноваційної сфе�

ри і розробки системи збору даних щодо інновацій в

державному секторі економіки.

Згідно з Посібником Осло, розрізняються чотири

типи інновацій: продуктові, процесні, маркетингові й

організаційні.

Нижче представлено визначення цих чотирьох типів

інновацій:

— продуктова інновація — введення у вжиток но�

вих або більш якісних товарів або послуг за їх власти�

востями або засобами використання. Це: значні вдос�

коналення технічних характеристик, компонент, мате�

ріалів, стандартного забезпечення, зручність викорис�

тання функціональних характеристик;

— процесна інновація — впровадження нового

(значно поліпшеного) способу виробництва або достав�

ки продукту. Сюди входять значні технологічні зміни,

оновлення виробничого устаткування та програмного

забезпечення;

— маркетингова інновація — впровадження ново�

го методу маркетингу, включаючи значні зміни в дизайні

продукту, його розміщенні, просуванні на ринок або в

призначенні ціни;

— організаційна інновація — впровадження ново�

го організаційного методу в діловій практиці підприєм�

ства, в організації робочих місць або зовнішніх зв'яз�

ках [11].

Інноваційна діяльність для продуктових і процесних

інновацій передбачає використання результатів НДДКР,

зокрема власних та придбаних. Власні НДДКР (внут�

рішні): сюди входять всі НДДКР, що здійснюються

підприємством, включаючи фундаментальні досліджен�

ня. Інноваційна діяльність у галузі маркетингових інно�

вацій передбачає діяльність, пов'язану з розробкою і

впровадженням нових методів маркетингу. Сюди вхо�

дить придбання інших зовнішніх знань і капітальних то�

варів, які мають безпосереднє відношення до маркетин�

гових інновацій. Підготовка організаційних інновацій —

діяльність, що здійснюється для планування і впровад�

ження нових методів організації. Сюди входить прид�

бання інших зовнішніх знань і капітальних товарів, які

безпосередньо пов'язані з організаційними інновація�

ми.

Всі інновації повинні містити певну новизну, для:

підприємства, ринку, всього світу. Інновації для підприє�

мства це продукт, процес, маркетинговий або організа�

ційний метод можуть бути використані на інших підприє�

мствах в тому випадку, якщо це є новим для цього

підприємства (або удосконаленим). Інновації для ринку

з'являються, коли підприємство першим серед конку�

рентів вивело інновацію на відповідний ринок. Геогра�

фічний аспект визначається уявленням самого підприє�

мства про ринок, і, відповідно, може включати як вітчиз�

няні, так і міжнародні підприємства. Інновації для світу

мають місце у тому випадку, коли підприємство першим

вивело інновацію на ринки і в галузі як у національно�

му, так і в міжнародному масштабі.

Підприємства можуть займатися інноваційною

діяльністю через низку причин. Їх цілі можуть мати

відношення до продуктів, ринків, ефективності, якості

або здатності навчатися і впроваджувати зміни. Підприє�

мства можуть мати або не мати успіху у досягненні своїх

цілей шляхом впровадження інновацій. Інновації можуть

мати інші або додаткові ефекти, крім тих, які спочатку

слугували причиною для впровадження. Хоча цілі сто�

суються мотивів інноваційної діяльності підприємств,

ефекти свідчать про фактичні результати інновацій. У

таблиці 1 наведено фактори, які відносяться до цілей

та ефектів чотирьох типів інновацій [11].

Інноваційна діяльність окремого підприємства час�

тково залежить від різноманіття й структури зв'язків з

джерелами інформації, знань, технологій, практичного

досвіду, людських і фінансових ресурсів. Кожний зв'я�

зок з'єднує інноваційне підприємство з іншими суб'єкта�

ми інноваційної системи: державними інститутами, уні�

верситетами, політичними структурами, органами управ�

ління, конкурентами, постачальниками й споживачами.

При інноваційних обстеженнях можна одержати інфор�

мацію про існування й важливість зв'язків різних типів,

фактори, що впливають на використання конкретних

зв'язків.

Типи зовнішніх зв'язків:

— відкриті джерела надають загальнодоступну

інформацію, що не вимагає придбання технології або

прав на інтелектуальну власність;

— придбання знань і технологій передбачає покуп�

ку зовнішніх знань, основних фондів (машини, устатку�

вання, програмне забезпечення) і послуг, що надають�

ся з новими знаннями або технологіями, які не взаємо�

діють з їх джерелом;

— інноваційне співробітництво, що передбачає ак�

тивну спільну роботу з іншими підприємствами або дер�

жавними дослідницькими організаціями для здійснен�
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ня інноваційної діяльності, яка може включати придбан�

ня знань і технологій.

Потенційні джерела інформації для зв'язків всіх

трьох типів однакові, але деякі мають відношення ви�

нятково до категорії джерел інформації й технології

відкритого доступу. У таблиці 2 наведено джерела

інформації для всіх трьох типів зв'язків і зазначено, до

якого типу кожне джерело має відношення.

Існують два основних підходи до збору даних про

інновації: "суб'єктний" та "об'єктний".

"Суб'єктний" підхід базується на інноваційній по�

ведінці та інноваційній діяльності підприємства загалом.

Ідея підходу полягає в тому, що досліджуються факто�

ри, які впливають на інноваційну поведінку підприємства

(стратегії, стимули й перешкоди для інновацій) і масш�

таб інноваційної діяльності. Такі дослідження призна�

чені для одержання репрезентативних даних про всі га�

лузі для того, щоб потім узагальнити результати і про�

вести міжгалузеві порівняння. Цей підхід рекомендова�

ний для отримання надійних даних щодо інноваційних

витрат. Рекомендації Посібника Осло орієнтовані саме

на використання "суб'єктного підходу".

"Об'єктний" підхід передбачає збір даних про кон�

кретні інновації, як правило, про "значну інновацію"

будь�якого роду або про основну інновацію підприєм�

ства. В рамках підходу збирається певний обсяг описо�

вих, кількісних і якісних даних щодо конкретної інно�

вації разом з інформацією про підприємство.

В останні роки різноманітні індекси, рейтинги та

бальні оцінки стали доволі розповсюдженими у публі�

каціях міжнародних організацій, зокрема таких: Світо�

вий Банк, ЮНІДО, Давоський економічний форум та

інші. Можна зазначити, що особливої популярності такі

рейтинги набули після запровадження оцінок людсько�

го розвитку ООН, де на початковому етапі використо�

вувалися три складові загального індексу: рівень ВВП

на душу населення; рівень освіти; тривалість життя.

Широко використовуються подібні індекси і для

оцінок в інноваційній сфері. Як правило, вони розрахо�

вуються на базі комплексних показників відповідних

"табло". Найбільш відомими серед них є Європейське

інноваційне табло та Глобальне інноваційне табло.

Еволюція показників Європейського інноваційного

табло досить детально була проаналізована І.Ю. Єго�

ровим, І.А. Жукович, Ю.О. Рижковою. Європейське

інноваційне табло (ЄІТ) дозволяє, на думку експертів ЄС,

об'єктивно оцінювати рівень науково�технологічного

розвитку країн�учасниць. Головна мета створення сис�

теми Європейського інноваційного табло полягає у тому,

щоб на основі аналізу окремих країн відпрацювати ра�

ціональну стратегію ЄС з гармонізації розвитку в рам�

ках "єдиної Європи". Така стратегія передбачає насам�

перед, подальшу міжнародну співпрацю в рамках ЄС і

розробку нових форм і методів взаємодії між окреми�

ми вченими і науково�дослідними організаціями. На ос�

нові аналізу отриманої інформації розробляються за�

Типи інновацій Фактори продуктові процесні організаційні маркетингові 
Конкуренція, попит і ринки: 

заміщення товарів, що знімаються з виробництва  + -/- -/- -/- 
розширення асортименту товарів і послуг  + -/- -/- -/- 
розробка екологічно сприятливих продуктів  + -/- -/- -/- 
збільшення або збереження частки ринку  + -/- -/- + 
вихід на нові ринки  + -/- - + 
«помітність» продуктів  -/- -/- -/- + 
скорочення часу реагування на запити споживачів  -/- + + -/- 

Виробництво і доставка: 
збільшення якості товарів і послуг  + + + -/- 
підвищення гнучкості виробництва або надання 
послуг  -/- + + -/- 

підвищення потенціалу виробництва або надання 
послуг  -/- + + -/- 

зниження вартості одиниці праці  -/- + + -/- 
скорочення споживання матеріалів і енергії  + + + -/- 
зниження витрат на проектування продукту -/- + + -/- 
скорочення часу виробництва  -/- + + -/- 
досягнення відповідності технічним стандартам галузі + + + -/- 
скорочення операційних витрат на надання послуг  -/- + + -/- 
підвищення ефективності або темпів постачання, 
доставки товарів або надання послуг  -/- + + -/- 

підвищення інформаційно-технічного потенціалу  -/- + + -/- 
Організація робочого місця: 

удосконалення зв’язку й взаємодії між різними видами 
комерційної діяльності  -/- -/- + -/- 

розширення обміну або передачі знань  -/- -/- + -/- 
пристосовування до потреб різних клієнтів  -/- -/- + + 
розвиток і зміцнення зв’язків зі споживачами  -/- -/- + + 
поліпшення умов праці  -/- + + -/- 

Інше: 
зниження негативного впливу на навколишнє 
середовище або підвищення рівня охорони здоров’я  + + + -/- 

задоволення регламентним вимогам + + + -/- 

Таблиця 1. Фактори, які відносяться до цілей та ефектів інновацій

Джерело: складено за даними [11].
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ходи практичної допомоги тим країнам, які

мають відносно невисокі значення показ�

ників, прийнятих як контрольні. Ці заходи

оформлені у вигляді спеціалізованих про�

грам співпраці і надання цільової фінансо�

вої допомоги з бюджету ЄС (зокрема, зі

Структурного фонду) [12].

Індикатори Європейського інноваційно�

го табло представлені у п'ятьох блоках, які

відображають різноманітні аспекти іннова�

ційного розвитку:

1) "рушійні сили інновацій" — індикато�

ри, які відображають стан та структуру інно�

ваційного потенціалу;

2) "створення нових знань" — індикато�

ри, які відображають рівні фінансування

ДіР;

3) "інновації та підприємництво" — інди�

катори, які відображають рівні інноваційної

активності на підприємствах (фірмах);

4) "застосування" — індикатори, які

відображають зайнятість та комерційну

діяльність в інноваційних секторах;

5) "інтелектуальна власність" — індика�

тори, які відображають патентну активність

[12, 13].

Що стосується Глобального інновацій�

ного табло (ГІТ), то воно спрямоване на за�

безпечення огляду основних тенденцій, ре�

зультатів і факторів, що визначають ефек�

тивність інновацій серед усіх країн світу, а

також є додатковим інструментом стосов�

но Європейського Інноваційного Табло, яке

орієнтоване на середньострокову динаміку

і має на меті забезпечення аналізу основних тенденцій,

результатів і факторів, що визначають ефективність

інноваційної діяльності усіх країн світу.

ГІТ охоплює усі 27 країн ЄС, а також інші держави

світу, які витрачають на НДДКР найбільше коштів (Ар�

гентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Гонконг,

Індія, Ізраїль, Японія, Нова Зеландія, Республіка Корея,

Мексика, Росія, Сінгапур, Південна Африка та Сполу�

чені Штати Америки).

Методологія побудови та показники. Методологія

побудови Глобального інноваційного індексу (ГІІ) ба�

зується на аналізі 9 показників, що характеризують інно�

ваційну діяльність та технологічний потенціал. Вони

згруповані у три основні блоки:

1) діяльність фірм та їх результативність;

2) людські ресурси;

3) інфраструктура та можливості поглинання.

Для кожного з блоків розраховується свій компо�

зитний інноваційний індекс, який обчислюється як се�

реднє арифметичне з часткових показників. Глобальний

інноваційний індекс складається з трьох композитних

індексів. Оскільки Глобальне інноваційне табло робить

наголос на інноваційну діяльність бізнес�сектора, на

перший блок (діяльність фірм та їх результативність)

припадає 40% від загальної оцінки глобального інно�

ваційного індексу, в той час як на два інших блоки

(людські ресурси, інфраструктури та можливості погли�

нання) — по 30% (табл. 3).

Як і Європейський інноваційний індекс, Глобаль�

ний інноваційний індекс 2020 є показником інтенсив�

ності: всі значення є зваженими, що дає можливість

врахувати розмір країн. Відповідно, індекс ГІІ вимірює

відносну ефективність країн. Всі змінні нормуються за

шкалою від 0 до 1, а країни ранжуються за звичайною

шкалою.

Показник 
Джерела 
відритої 

інформації 

Джерела 
для 

придбання 
знань і 

технологій 

Партнери по 
співробітництву 

Внутрішні джерела підприємства: 
НДДКР + -/- -/- 
виробництво + -/- -/- 
маркетинг + -/- -/- 
розподіл + -/- -/- 
інші підприємства зі складу групи 
підприємств + + + 

Зовнішні ринкові й комерційні джерела: 
конкуренти  + + + 
інші підприємства галузі + + + 
замовники або споживачі + -/- + 
консультанти/консалтингові 
компанії -/- + + 

постачальники + + + 
комерційні лабораторії  + + + 

Державні джерела інформації: 
університети, інші вищі навчальні 
заклади  + + + 

державні / суспільні науково-
дослідні інститути  + + + 

приватні некомерційні інститути  + + + 
спеціалізовані державні служби 
підтримки інновацій  + + + 

Загальнодоступні джерела інформації: 
опис винаходів до патенту + -/- -/- 
професійні конференції, зустрічі, 
література і журнали + -/- -/- 

ярмарки й виставки + -/- -/- 
професійні об’єднання, профспілки + -/- -/- 
інші місцеві об’єднання + -/- -/- 

Таблиця 2. Джерела інформації під час передачі знань
і технологій

Джерело: складено за даними [11].

Блок Показник Частка 
у ГІІ, %

Тріадні патенти на душу населення 
(середнє за три роки) 

20 Діяльність  
фірм та їх 
результативність Витрати бізнесу на НДДКР, % ВВП 20 

Залучення студентів до науково-
технічної діяльності 

7,5 

Частка працівників з вищою освітою 7,5 
Кількість науково-технічних 
працівників на душу населення 

7,5 

Людські ресурси 

Кількість наукових статей на душу 
населення 

7,5 

Інфраструктура 
та можливості 
поглинання 

Витрати на інформаційно-
комунікативні технології на душу 
населення 

10 

Кількість широкополосних ліній 
доступу до Інтернету на душу 
населення 

10  

Державні витрати на НДДКР, % ВВП 
(HERD+GOVERD)) 

10 

Таблиця 3. Структура Глобального
інноваційного індексу

Джерело: складено за даними [14].
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Процедура нормування відбувається за класичною

формулою:

 

minmax

min

XX
XX

X i
norm −

−
= (1).

Отже, алгоритм проведення розрахунків є таким:

формування бази даних часткових показників → нор�

мування часткових показників → розрахунок композит�

них індексів за кожним блоком, як середньоарифметич�

не → розрахунок Глобального інноваційного індексу як

сума зважених композитних індексів → ранжування

країн. Джерела даних, які забезпечують проведення

необхідних розрахунків за кожним показником, наве�

дені у таблиці 4.

Результати розрахунків за показниками свідчать,

що протягом останнього десятиліття є стабільна група

країн, які твердо займають місце на вершині рейтингу:

Швеція, Швейцарія, Фінляндія, Ізраїль та Японія. Ці

країни забезпечують ефективність інновацій в основ�

ному шляхом інноваційної діяльність їх ділового сек�

тора. Однак є велика група країн, яка суттєво скоро�

тила розрив по відношенню до країн�лідерів і включає

в себе Республіку Корея і Сінгапур. У нижній частині

рейтингу знаходяться країни, що розвивають�

ся, такі як три з чотирьох країн БРІК (Брази�

лія, Китай та Індія). Причому всі вони реалізу�

ють процес наздоганяння шляхом значного по�

кращання ефективності інноваційної діяльності

(табл. 5).

Більш детальний аналіз базується на розг�

ляді особливостей чотирьох груп країн, які були

сформовані шляхом кластерного аналізу Гло�

бального інноваційного табло.

ВИСНОВКИ
Успіх розвинених країн в галузі інновацій по�

в'язаний з тим фактом, що в цих країнах існує

регіональне середовище, у межах якого

підприємства можуть отримувати доступ до дже�

рел потрібних знань у поєднанні з широким до�

ступом до провідних світових баз знань. У краї�

нах, що розвиваються, та країнах із перехідною

економікою підприємства найчастіше не мають

доступу до знань "вищого рівня", і тут дуже важ�

ливою є наявність і властивості саме місцевого

середовища.

Проєктування й планування інноваційних

обстежень у країнах, що розвиваються, та

країнах з перехідною економікою повинно

враховувати відносно слабкі системи статистики.

Зв'язки між обстеженнями і збором даних звичайно

слабкі або відсутні, що перешкоджає використанню

інформації, отриманої в ході інших досліджень як під

час проектування власних обстежень, так і при

аналізі їх результатів. Недоліки, а іноді й відсутність,

офіційних комерційних реєстрів, які зазвичай вико�

ристовуються в якості вибірки, є ще одним прикла�

дом проблем, що виникають у країнах, що розвива�

ються.

Важливо залучати національні статистичні відом�

ства для участі в інноваційних обстеженнях, тому що

це додає практичного досвіду проєктування і викори�

стання даних інших обстежень і дозволяє вирішувати

проблеми, пов'язані з реєстрами та іншою інформа�

цією, а також допомагає збільшити частку відповідей,

тим самим, переслідуючи перспективу зробити таке

обстеження обов'язковим. Більше того, якщо викори�

стовувана вибірка є тією ж самою, що і для інших еко�

номічних обстежень, то з'являється можливість для

більш широкого аналізу результатів. Статистичні сис�

теми країн, що розвиваються, та країн з перехідною

економікою часто не мають відомостей щодо резуль�

татів діяльності підприємств (обсяги продажу, інвес�

тицій, експорту) або мають застарілу інформацію, та

не можуть надати дані у зручній для статистичного ана�

лізу формі.
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Таблиця 4. Джерела даних для показників
глобального інноваційного табло (ГІТ)

Джерело: [15].
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Мексика, Польща, Латвія, Болгарія, Словаччина, 
Румунія 

Таблиця 5. Групування країн
на основі даних ГІТ

Джерело: складено за даними [15].
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DEFINITION OF POSTjINDUSTRIAL SOCIETY ON THE BASIS OF EVOLUTIONARY ANALYSIS
OF THEORIES OF TECHNOLOGICAL DETERMINISM

Виокремлено окремі теоретичні напрями, що недостатньо досліджено. Метою поданої статті
є визначення постіндустріального суспільства на основі еволюційного аналізу теорій техноло�
гічного детермінізму та  індустріального суспільства.

Проаналізовано внесок А. Сен�Сімона як науковця, що визначив пріоритети індустріалізації.
Окремі положення його світоглядної концепції дозволяють ідентифікувати його як науковця,
який зробив внесок у теорію економічного розвитку, був прибічником і представником техно�
логічного детермінізму, відстоював необхідність індустріалізації.

Визначено, що постіндустріальне суспільство — нова форма організації соціуму, яка фор�
мується на основі запровадження нових постіндустріальних форм економіки, де сфера послуг
домінує над сферою матеріального виробництва, інформація та знання стають основними фак�
торами економічного зростання, творчість стає універсальною робочою діяльністю.

Based on the great achievements of scientists, it is necessary to single out some theoretical areas
that, in our opinion, are still insufficiently studied. The purpose of this article is to define a post�
industrial society based on the development of theories of technological determinism and industrial
society.

It is determined that the formation of a modern system of research in the post�industrial economy
must begin with the first attempts to analyze the formation of the industrial economy.

The development of theories of post�industrial society in the context of this area of economics
should begin with an analysis of such a methodology as technological determinism.

It is determined that the modern economic literature on business practice displaces the concept
of "post�industrial" economy, including more specialized categories: "knowledge economy", the
main direction of which is "knowledge management"; "Service economy" in its definition emphasizes
the change in the result of work in post�industrial society — most are not material products, but
services; "Innovation economy", "innovation management" in which the innovative character of an
intangible product is manifested, followed by innovative material products; "Information economy" —
information is the main commodity.

The contribution of A. Saint�Simon as a scientist who determined the priorities of industrialization
is analyzed. Some provisions of his worldview allow us to identify him as a scientist who contributed
to the theory of economic development, was a supporter and representative of technological
determinism, advocated the need for industrialization.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сценарії розвитку майбутнього суспільства основані

на підходах, що містять у собі детермінанти соціально�

го розвитку, визначають гуманістичні ідеали розвитку

та виокремлюють підвищення значення окремої люди�

ни в житті суспільства. Серед підходів, що визначають

такі сценарії домінуюча роль належить теорії розвитку

постіндустріального суспільства. Історія становлення

цього терміну та еволюція становлення підходів до ви�

значення та формулювання чинників цього суспільства

добре відома. Класики економічної та інших соціаль�

них наук заклали основи такі доктрини.

Для загальної картини виявлення сутності класично�

го підходу до визначення сутності постіндустріального

суспільства достатньо навести думку Д. Белла: "Постінду�

стріальне суспільство, — пише він, — це суспільство, в

економіці якого пріоритет перейшов від преважного ви�

робництва товарів до виробництва послуг, проведення

досліджень, організації системи освіти та підвищення

якості життя; в якому клас технічних спеціалістів став ос�

новною професійною групою і, що найголовніше, в яко�

му впровадження нововведень більшою мірою залежить

від досягнень теоретичного знання... Постіндустріальне

суспільство... передбачає виникнення інтелектуального

класу, представники якого на політичному рівні є консуль�

тантами, експертами або технократами" [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І РЕЗУЛЬТАТІВ

Досить логічно подано опис еволюції теорії пост�

індустріального суспільства та його основну сутність в

доповіді Горового В.М. Зокрема, автор зазначає: "Тер�

мінологічні характеристики постіндустріального су�

спільства" визначається, що нині за характеристикою

виробничої діяльності цивілізаційний прогрес поділяєть�

ся на три основні етапи: доіндустріальний — з розвит�

ком добувних видів господарської діяльності, індуст�

ріальний — з розвитком технологій обробки і машин�

ним виробництвом  і  постіндустріальний  — зі зростаю�

чим значенням обробки даних, використанням інфор�

маційних ресурсів, з   удосконаленням виробничої і соці�

альної організації суспільства.  Такий поділ охоплює ве�

ликі проміжки людської історії і є дуже загальним оріє�

нтиром для сьогодення. Сучасний, постіндустріальний,

етап розвитку людства  потребує детальнішої градації з

точки зору  розуміння ієрархії  змісту інформаційних

процесів, які в ньому відбуваються [2]. В монографії

"Детермінанти лібералізації високотехнологічного кор�

поративного підприємництва" Сазонець І.Л. визначає

основні характеристики  постіндустріального суспіль�

ства т критерії його ідентифікації [13]. В фундамен�

Industrial society or industrial society — a society formed in the process and as a result of
industrialization, development of machine production. It is determined that post�industrial society
is a new form of organization of society, which is formed on the basis of new post�industrial forms of
economy where the sphere of services dominates the sphere of material production, information
and knowledge become the main factors of economic growth, creativity becomes universal work.

Ключові слова: постіндустріальне, індустріальне, економіка, суспільство, технологічний детермінізм, інфор�

мація, знання, послуги.

Key words: post�industrial, industrial, economy, society, technological determinism, information, knowledge, services.

тальній праці М. Полякова "Економіка знань: сутність,

детермінанти, глобальний ландшафт" постіндустріаль�

не суспільство розглядається як таке суспільство, що

засноване на знаннях [14].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Спираючись на великий доробок вчених, який вже

зроблено у напрямі дослідження проблем постіндуст�

ріального суспільства, слід виокремити окремі теоретичні

напрями, що, на нашу думку, ще недостатньо дослідже�

но. Тому метою поданої статті є визначення постіндуст�

ріального суспільства на основі розвитку теорій техно�

логічного детермінізму та  індустріального суспільства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Становлення сучасної системи дослідження пост�

індустріальної економіки необхідно розпочати з перших

спроб проаналізувати становлення індустріальної еко�

номіки. В.І. Штанько надає коротку характеристику на�

укової думки, що обгрунтовувала становлення ін�

дустріального суспільства. Зокрема, він зазначає, що

"у ХХ ст. були досить поширені концепції, які стверджува�

ли, що в основі суспільного розвитку лежить розвиток

техніки і технології. Вперше усвідомлення значної ролі

науки і технології в розвитку суспільства відбувається в

епоху Нового часу і Просвітництва. В "Новій Атлантиді"

(1627) Френсіса Бекона стверджується думка, що про�

грес людства, джерело його постійного процвітання за�

безпечується шляхом розвитку науки і технології: "знан�

ня — сила". Саме в цей час, на думку багатьох дослід�

ників, формується особлива концепція розуміння су�

спільного розвитку — технологічний детермінізм і особ�

ливий тип цивілізаційного й культурного розвитку — тех�

ногенна цивілізація" [3, с. 6—7].

Френсіз Бекон як один з перших науковців, який

став на шлях імперизму та заклав основи матеріалістич�

ного підходу до процесу пізнання в роботі "Нова Атлан�

тида" висловив думки, що багато в чому співзвучні з іде�

ями Т. Мора та Т. Кампанелли, але грунтуються на кон�

кретних прикладах, прогнозах та розумінні сучасних

йому прийомів організації національного господарства,

переваг нових технологій, важливості нових знань. Ця

робота була однією з останніх в його науковій спадщині,

тому вона увібрала в себе весь досвід його діяльності

як політика, соціолога, державного управлінця.

Індустріальне суспільство або промислове суспіль�

ство — суспільство, що сформувалося в процесі і в ре�

зультаті індустріалізації, розвитку машинного виробниц�

тва, виникнення адекватних йому форм організації

праці, застосування досягнень науково�технічного про�

гресу. Характеризується потоковим виробництвом, ме�
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ханізацією і автоматизацією праці, розвитком ринку то�

варів і послуг, гуманізацією економічних відносин, зро�

станням ролі управління, формуванням громадянсько�

го суспільства [4]. Термін був введений французьким

філософом і соціологом Анрі де Сен�Симоном.

Д.В. Трубіцин визначає подальший розвиток теорій

індустріального/постіндустріального суспільства в кон�

тексті такого напрямку економічної науки як техноло�

го�економічний детермінізм. Він визначає, що "напря�

мок технолого�економічного детермінізму представле�

но теоріями індустріального / постіндустріального сус�

пільства [Арон 1968; Белл 1999; Гідденс 1999; Гелбрейт

2004; Дракер 1999; Сакайя 1999; Стюарт 1999; Турен

1998]. Їх загальні положення про трансформацію аграр�

ного суспільства в індустріальне, а потім в постіндустр�

іальне, по суті, і складають основу теорії модернізації в

цій методології. Починаючи з першої половини XIX ст.,

коли Сен�Сімон вперше ввів у науковий обіг поняття

"індустріальне суспільство", ця теоретична лінія безпе�

рервно розвивалася" [5].

Слід особливо визначити постать А. Сен�Сімона як

науковця, що визначив пріоритети індустріалізації. Ба�

гато його співвітчизників того часу навіть вважали Сен�

Сімона англійським шпигуном за широку пропаганду

ним переваг індустріального розвитку. Одною з голов�

них тез Сен�Сімона була індустріалізація французької

економіки з метою забезпечення лідерства в міжна�

родній та економічній сфері на міжнародній арені. Сен�

Сімон є відомою постаттю як науковець�суспільство�

знавець, який досліджував всі сфери соціального, полі�

тичного, економічного розвитку Франції, Європи та світу

загалом. Однак окремі положення його світоглядної

концепції, наприклад такі, як об'єднання виробників (у

майбутньому — процес об'єднання капіталів та створен�

ня корпорацій), вплив інституту власності на ефек�

тивність управління в країні та розвитку економіки, місце

держави в управління соціальними та економічними про�

цесами (в сучасному трактуванні — концепція "сервіс�

ної" держави) дозволяють ідентифікувати А. Сен�Сімо�

на як науковця, який зробив вагомий внесок саме в тео�

№ Інститут Визначення впливу інститутів на суспільно-економічний 
розвиток за А. де  Сен-Сімоном 

1 Асоціації 
виробників в 
сфері економіки 

Основними рисами «промислової системи» є процес 
перетворення суспільства в загальну асоціацію людей, 
введення обов’язкової для всіх продуктивної праці, 
відкриття рівних для всіх можливостей застосувати свої 
здібності і введення розподілу «за здібностями», державне 
планування промислового і сільськогосподарського 
виробництва, перетворення державної влади в знаряддя 
організації виробництва 

2 Асоціація країн 
як політичний 
устрій Європи 

Держава повинна стати знаряддям управління 
централізованим і плановим виробництвом, перетворити 
правління людьми на правління речами, а союз держав – 
на всесвітню асоціацію народів без кордонів в ім’я 
торжества загальної рівності та всезагального миру 

3 Релігія – 
основний 
інститут 
державності 

У «Нарисі науки про людину» Сен-Сімон указує на 
релігію як на головний політичний інститут і намагається 
виявити ту роль, яку вона грала протягом всієї 
європейської політичної історії 

4 Парламентаризм 
як 
демократичний 
інститут в 
держуправлінні 

Звичайно, форма парламентського уряду вельми краща 
перед усіма іншими, але це є тільки форма, а установа 
власності – суть; саме цей інститут служить підставою 
суспільної будови 

5 Інститут 
власності 

Інститут приватної власності, таким чином, повинен бути 
збережений, але формуватися власність буде не через 
існуючі несправедливі механізми – наприклад, через 
інститут спадкування, а виключно з праці кожного члена 
суспільства. Гармонійне узгодження приватних і 
громадських інтересів та розумна конкуренція забезпечать 
свободу, процвітання і політичну стабільність держави 

6 Інститут 
королівської 
влади 

Інститут королівської влади має загальний характер, який 
відрізняє його і ставить його вище всіх інших інститутів. 
Його існування не пов’язане ні з якою політичною 
системою взагалі. Цей інститут буде підходити однаково 
до всіх систем соціальної організації, встановлення яких 
може вимагати прогрес цивілізації 

7 Конституційні 
інститути 

Хартія їх навчила замислюватися про своє місце в системі 
конституційних інститутів. Уряд Ста Днів визнав міць 
комерції та індустрії, вважаючи навіть, що він і не міг би 
краще довести щирість своїх ліберальних позицій. З 
початку Другої Реставрації нова влада затверджується 

8 Концепція 
«сервісної» 
держави 

Уряди не будуть більше управляти людьми, їх обов’язок 
обмежиться лише усуненням всього того, що заважає 
корисним роботам. Вони будуть мати в своєму 
розпорядженні мало влади і мало грошей, так як трохи 
влади і трохи грошей досить для того, щоб досягти мети» 

Таблиця 1. Визначення впливу інститутів на суспільно�економічний розвиток
за А. де  Сен�Сімоном

Джерело: [6].
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рію економічного розвитку, зокрема був прибічником і

представником технологічного детермінізму і відстою�

вав необхідність індустріалізації.

Слід визначити великий внесок вітчизняних нау�

ковців Сазонця І.Л. та  Вівсянника О.М. у дослідження

наукової спадщини А. Сен�Сімона. З точки зору дослі�

дження А. Сен�Сімоном процесів інституціоналізації

автор визначав основні здобутки його світоглядної, нау�

кової парадигми розвитку суспільства (табл. 1).

На думку В.І. Штанько "основні ідеї концепції інду�

стріального суспільства сформульовані в роботах аме�

риканського економіста Уолта Уінмена Ростоу "Стадії

економічного росту. Некомуністичний маніфест" (1960)

і в лекціях у Сорбонні французького філософа Раймо�

на Арона (1956—1959). Так, Ростоу вважає, що в роз�

витку людства можна виділити п'ять стадій — "тради�

ційне суспільство"; "період передумов", або "перехідне

суспільство"; період "злету", або "зсуву"; період

"зрілості" (індустріальне суспільство) і ера "високого

рівня масового споживання", ідеальним типом якого

Ростоу вважає "англо�американський зразок". У по�

дальшому ідеї індустріального суспільства були роз�

винуті в роботах французьких соціологів Р. Арона і

Ж. Фурастьє, американського економіста Д. Гелбрей�

та, американських соціологов З. Бжезинського, У. Фо�

унса та інших [3].

В. Лях наголошує, що Д. Белл "навіть чітко визначає

часову точку переходу до нової фази розвитку: 1956 рік,

коли кількість "білих комірців" (тобто працівників вищої

кваліфікації) почала переважати кількість "синіх ко�

мірців" (робітників нижчого рівня)" [8].

У сучасній інтерпретації тенденцій розвитку пост�

індустріального суспільства автори визначають пріори�

тетність розвитку інформаційно�комунікативної та

інформаційно�технологічної складової. Широке тракту�

вання цих процесів знаходимо у проф. В.М. Гриньова.

У своїй роботі  "Знання як основний ресурс сучасної

економіки" він визначає, що "у теорії постіндустріаль�

ного суспільства технологічний прогрес та кодифікація

теоретичного знання стали визначальними факторами

формування нового суспільства, а еволюція людства

розглядається через призму прогресу знань. Переваж�

на більшість дослідників називали як головні ознаки

постіндустріального суспільства радикальне прискорен�

ня технічного прогресу, зниження ролі матеріального

виробництва, що виражалося, зокрема, у зменшенні

його частки у сукупному суспільному продукті, розвит�

ку сектора послуг та інформації, зміні мотивів і харак�

теру людської  діяльності, появі нового типу ресурсів,

що залучаються у виробництво, суттєвій модифікації

всієї соціальної структури" [9].

Спільно з терміном "постіндустріальне суспільство",

науковцями застосовується термін "постіндустріальна еко�

номіка". Особливо це є притаманним для вчених�еко�

номістів. Слід погодитися з думкою Лебедевої Л.І., яка в

статті "Про методологію дослідження постіндустріальної

економіки" визначає, що у будь�якому випадку, викорис�

товуючи термін "суспільство майбутнього", мають на увазі

таке суспільство, де сфера послуг домінує над сферою

матеріального виробництва, інформація та знання стають

основними факторами економічного зростання, творчість

стає універсальною робочою діяльністю [10].

Вчена не визначає постіндустріальну економіку як ча�

стину постіндустріального суспільства, яка генерує додат�

кову вартість. Спираючись на її трактування, можна виз�

начити, що постіндустріальне суспільство — нова форма

організації соціуму, яка формується на основі запровад�

ження нових постіндустріальних форм економіки де сфе�

ра послуг домінує над сферою матеріального виробницт�

ва, інформація та знання стають основними факторами

економічного зростання, творчість стає універсальною

робочою діяльністю.  Так, на її думку, "під поняттям "по�

стіндустріальне суспільство" можна також розуміти саме

те суспільство з новими характеристиками, що виникає на

базі постіндустріальної економіки. З цієї позиції, "постінду�

стріальне суспільство" — це та спільнота людей, що пози�

тивно ставиться до творчої праці, інновацій, у структурі

зайнятості якої переважає сфера послуг (що пов'язано зі

зростаючою продуктивністю праці)" [10].

Подане авторське визначення узгоджується із дум�

кою Заграя Г.В. Вчений у статті "Аналіз підходів щодо

визначення поняття постіндустріальної економіки, її

особливостей та причин виникнення" визначає, що су�

часна економічна література, присвячена практиці бізне�

су, витісняє поняття "постіндустріальна" економіка,

включаючи в себе більш спеціалізовані категорії:

— "економіка знань", основним напрямом якої стає

"управління знаннями",

— "сервісна економіка" в своєму визначенні під�

креслює зміну результату праці в постіндустріальному

суспільстві — більша частина не матеріальні продукти,

а послуги;

— "інноваційна економіка", "інноваційний менедж�

мент" — проявляється інноваційний характер нематер�

іального продукту, слідом за яким з'являються інно�

ваційні матеріальні продукти;

— "інформаційна економіка" — інформація висту�

пає основним товаром [11]. З цих наукових позицій про�

водить свої дослідження та розкриває тенденції розвит�

ку сучасної світової економіки проф. Сазонець О.М. [15].

Крушельницька Г.В. уточнює складові постіндуст�

ріальної економіки. "Постіндустріальна економіка цьо�

го суспільства заснована на наукоємних технологіях,

інформації і знаннях, широкому використанні інновацій,

що потребує підвищення кваліфікації й безперервної

освіти і включає в себе інформаційну економіку та еко�

номіку знань" [12].

ВИСНОВКИ
Слід особливо визначити постать А. Сен�Сімона як

науковця, що визначив пріоритети індустріалізації. Ба�

гато його співвітчизників того часу навіть вважали Сен�

Сімона англійським шпигуном за широку пропаганду

ним переваг індустріального розвитку. Одною з голов�

них тез Сен�Сімона була індустріалізація французької

економіки з метою забезпечення лідерства в міжна�

родній та економічній сфері на міжнародній арені. Ок�

ремі положення його світоглядної концепції, наприклад

такі, як об'єднання виробників (у майбутньому — про�

цес об'єднання капіталів та створення корпорацій),

вплив інституту власності на ефективність управління в

країні та розвитку економіки, місце держави в управ�

ління соціальними та економічними процесами (в сучас�

ному трактуванні — концепція "сервісної" держави) доз�
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воляють ідентифікувати А. Сен�Сімона як науковця,

який зробив вагомий внесок саме в теорію економічно�

го розвитку, зокрема був прибічником і представником

технологічного детермінізму і відстоював необхідність

індустріалізації.

Можна визначити, що постіндустріальне суспільство —

нова форма організації соціуму, яка формується на ос�

нові запровадження нових постіндустріальних форм

економіки де сфера послуг домінує над сферою мате�

ріального виробництва, інформація та знання стають

основними факторами економічного зростання,

творчість стає універсальною робочою діяльністю.
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У статті визначено сутність грошового і фінансового потоків як економічної категорії з ме�
тою розмежування на цій основі поширених у фінансово�економічній термінології понять
"грошовий" і "фінансовий" потік та правомірності їх застосування в теорії і практиці стосов�
но окремих фаз процесу розширеного відтворення в системі фінансового менеджменту
підприємств.

Встановлено концепцію грошового та фінансового потоків як самостійний об'єкт фінан�
сового менеджменту в розумінні природи фінансових і грошових потоків щодо фінансових
інструментів підприємства зумовлених потребою у визначенні оптимальної структури та не�
обхідного обсягу фінансових ресурсів із забезпечення відтворювальних процесів та гене�
рації необхідної поточної платоспроможності підприємств і приросту маси їх авансованого
капіталу.

Уточнено класифікацію "грошовий потік" і "фінансовий потік", де вони виступають само�
стійними категоріями, будучи подібними в уособленні руху вартостей, але різняться за сут�
тю, оскільки репрезентують різні конкретності економічних відносин.

The article defines the essence of cash and financial flows as an economic category in order to
distinguish on this basis common in financial and economic terminology the concepts of "cash" and
"financial" flow and the legitimacy of their application in theory and practice phases of the process
of expanded reproduction enterprises. This also applies to the assessment in monetary terms of the
total mass of various production resources involved in production and reproduction processes, where
the set of resources is allocated separately cash, the rest — non�monetary resources are perceived
as the mass of financial resources.

The concept of cash and financial flows as an independent object of financial management in
understanding the nature of financial and cash flows for financial instruments of the enterprise
due to the need to determine the optimal structure and the required amount of financial resources
to ensure reproduction processes and generate the necessary current solvency of enterprises
capital.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування ринкового фінансово�економічного

механізму регулювання соціально�економічним розвит�

ком суспільства, породжує необхідність використання

дієвих ринкових важелів впливу на процеси фінансово�

господарської діяльності підприємств, зокрема —

управління їх грошовими і фінансовими потоками. Це

зумовлено потребою у визначенні оптимальної струк�

тури та необхідного обсягу джерел залучення таких

потоків щодо ефективного руху і трансформації фінансо�

вих ресурсів із забезпечення відтворювальних процесів

та генерації необхідної поточної платоспроможності

підприємств і приросту маси авансованого капіталу.

Концепція грошового та фінансового потоків ви�

значається як самостійний об'єкт фінансового менедж�

менту, яка не досить широко отримала належний ста�

тус у вітчизняній літературі, і тим більш у практичній

діяльності підприємств. Двоїстість розуміння природи

фінансових і грошових потоків у теоретичному аспекті

негативно відображається на практичному застосуванні

і використанні цих фінансових інструментів. У теоре�

тичній частині міститься труднощі в розумінні і поясненні

таких потоків як економічної категорії у фінансовому

менеджменті. Так, трактування терміну "фінансовий

потік" у зарубіжних роботах привела до неоднознач�

ності терміну, де автори використовують терміни

"фінансовий потік" і "грошовий потік" в одному зна�

ченні. Це обумовлено багатоваріантністю перекладу з

англо�саксонського терміну "cash flow". При перекладі

на українську мову "cash flow" приймає значення "гро�

шовий потік", "фінансовий потік", "потік грошових

It was found that for financial management the main system of managing the processes of financing
the economic activity of the enterprise, the object of management is cash flow, which is a pragmatic
approach that equalizes financial and cash flows. First, it reflects the leading role of money in a market
economy. Second, cash flow as an indicator of the cash flow of the enterprise over a period reflects
information about the actual solvency of the enterprise, needed by management, investors and
creditors.

The classification of "cash flow" and "financial flow" has been clarified, where they act as
independent categories, being similar in the personification of the movement of values, but differing
in essence, as they represent different specifics of economic relations. Cash flow represents the
financial and economic relations between individual economic entities in terms of their economic
activities in connection with the sale of products, work performed or services rendered. Financial
flows are divided into two types: internal — expresses internal turnover and does not affect the balance
of cash; external — helps to change the balance of funds of the enterprise.

Ключові слова: грошовий потік, фінансовий потік, вхідні і вихідні грошові потоки, фінансові ресурси,

фінансовий менеджмент.

Key words: cash flow, financial flow, incoming and outgoing cash flows, financial resources, financial

management.

коштів", "потік готівки". Основні варіації перекладу ма�

ють тільки одне основне, загальне — "потік", крім того,

у зарубіжній науковій школі більшість авторів прийма�

ють за синоніми: "грошовий" і "фінансовий", "касова

готівка" і "засоби".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасних ринкових умовах питання сутності гро�

шових і фінансових потоків в аспекті фінансового ме�

неджменту підприємств набувають підвищеної актуаль�

ності і привертають увагу зарубіжних та вітчизняних

науковців, як�от: Є. Брігхем, Дж. К. Ван�Хорн, А. Гро�

пеллі, Є. Нікбахт, Т. Райс, І. Бланк, А. Поддєрьогін,

К. Ігоніна, Т. Бутинець, І. Колесова, А. Желнін та багато

інших. Їхні дослідження грунтуються на теоретико�прак�

тичному базисі щодо розгляду цих понять, знаходять

своє відображення у багаточисельних наукових публі�

каціях та практичних наробках із включенням цього пи�

тання до професійних економічних і фінансових слов�

ників�довідників, що виходять друком останнім часом.

Проте на сьогодні чітко не визначено межі між грошо�

вим та фінансовим потоками.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності грошового і

фінансового потоків як економічної категорії з метою

розмежування на цій основі поширених у фінансово�

економічній термінології понять "грошовий" і "фінансо�

вий" потік та правомірності їх застосування в теорії та

практиці стосовно окремих фаз процесу розширеного
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відтворення в системі фінансового менеджменту

підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних наукових працях як зарубіжних, так і

вітчизняних авторів немає чіткого розмежування гро�

шових та фінансових потоків, що зумовлено визначен�

ням розмірності масштабів фінансово�економічних про�

цесів, які інтегрують їх кількісні і якісні параметри

здійснювані у грошовому виразі. Це стосується також і

оцінки в грошових одиницях виміру всієї маси різнома�

нітних виробничих ресурсів, задіяних у виробничому і

відтворювальному процесах. Наслідком цього є те, що

із усієї сукупності ресурсів виділяються окремо грошові

кошти, решта ж негрошових ресурсів, виражених у гро�

шових одиницях виміру, сприймається як маса фінан�

сових ресурсів. Це призводить до таких ситуацій:

1) ототожнення понять грошових і фінансових по�

токів;

2) виділення окремо грошових і фінансових потоків

із сприйняттям останніх як специфічних грошових.

Наявність зазначених підходів вносить розлад у

розуміння конкретних об'єктів руху виробничих ре�

сурсів, що викликає необхідність уточнення змісту кож�

ного з них. Вирішення цього завдання можливе на ос�

нові методології категоріального аналізу. Вихідною

умовою такого підходу є чітке виокремлення тих конк�

ретних економічних відносин, що створюють цю кате�

горію, яка і виражає їх сутність, отримує свою назву як

ім'я цих відносин — мовний термін.

Саме конкретика певних економічних відносин, які

становлять суть економічних категорій, зумовлює їх

ідентифікацію і відмінність між собою. Такий підхід доз�

воляє апріорі стверджувати, що "грошовий потік" і

"фінансовий потік" виступають самостійними катего�

ріями. Будучи подібними у тому, що обидві вони уособ�

люють рух вартостей, проте відрізняються за суттю,

оскільки репрезентують різні конкретності економічних

відносин. Грошовий потік як економічна категорія

уособлює фінансово�економічні відносини між окреми�

ми господарюючими суб'єктами у розрізі їх економіч�

ної діяльності з приводу реалізації створеної продукції,

виконаних робіт чи наданих послуг. Оскільки в умовах

ринку всі суб'єкти господарювання виступають одночас�

но виробниками своїх і споживачами чужої продукції,

то грошові потоки, які можуть бути записані як Т�Г і Г�Т,

розкривають відносини обміну, посередником яких ви�

ступають гроші.

Категорія "грошовий потік" також охоплює відно�

сини суб'єктів господарювання і держави, які здійсню�

ються з приводу покриття юридичними чи фізичними

особами своїх зобов'язань перед державою у вигляді

виплат податків, сплати коштів до централізованих

фондів соціального призначення, а з боку держави —

надання трансфертів, прямого фінансування діяльності

бюджетних установ чи соціальних виплат. Ці відносини

регламентуються чинним законодавством і відобража�

ють сутність держави у структурі суспільства як своєрі�

дного суб'єкта соціально�економічних відносин з чітко

визначеними функціями — рівнозначного партнера. При

цьому, як суб'єкт відносин соціального партнерства,

держава є учасником грошових відносин з іншими

суб'єктами суспільного устрою: одержує належні їй пла�

тежі коштів та використовує їх для виконання своїх пра�

вових функцій.

Змістовно грошові потоки у зазначеній сфері є роз�

подільчими та перерозподільчими. За їх допомогою

здійснюється первинний суспільний розподіл створено�

го національного доходу та формування на цій основі

грошових фондів у розпорядженні держави для вико�

нання нею своїх функцій, а також вторинний розподіл

— уже як перерозподіл централізованих грошових

фондів для безпосереднього виконання функцій, тоб�

то функціонального використання.

В обох розглянутих випадках економічних відносин,

що генерують категорію грошових потоків, товарно�гро�

шових партнерських відносин суб'єктів господарюван�

ня між собою та суспільно�партнерських їх відносин з

державою, гроші виступають як абстрагована вартість,

засіб платежу. У частині зазначених відносин, які ма�

ють характер товарного обміну (купівлі — продажу),

гроші, окрім функції засобу платежу проявляють і дру�

гу свою функцію — міру вартості товару (послуг) для

забезпечення еквівалентності обміну. У цьому випадку

функція грошей як міри вартості не є визначальною для

категорії "грошовий потік", бо гроші, крім того, мають

ще декілька різних функцій, важливих в інших, не по�

в'язаних безпосередньо з грошовими потоками проце�

сах.

Чітке і однозначне визначення змістовності категорії

"грошовий потік" дає формулювання операцій як фінан�

сового об'єкта даного явища, це "…короткострокові

високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у

відомі суми грошових коштів, і яким властивий незнач�

ний ризик вартості" [1, с. 46]. В цьому випадку такий

підхід конкретизується сферами фінансово�господарсь�

кою діяльністю підприємств: операційна, інвестиційна і

фінансова, а також порядком відображення змін роз�

міру коштів у звітному періоді з отриманням інформації

про цей рух.

У ринкових умовах господарювання, грошові кош�

ти виступають економічною могутністю, макроеконом�

ічним засобом регулювання соціально�економічних про�

цесів розвитку в суспільстві, важелем державної моне�

тарної політики. Водночас грошові кошти мають обме�

жений фінансовий ресурс, накопичення або зменшен�

ня якого в національному господарстві не може здійсню�

ватися довільно. Тому для конкретного підприємства

грошові кошти встановлюють вимір продуктивності по�

тенціалу, зумовлюючи потребу із посиленої раціональ�

ності їх використання, прискореної їх оборотності та

підвищення заходів управлінського впливу на грошові

потоки.

Як раніше було зазначено, рух грошових коштів

проявляється у трьох сферах діяльності суб'єктів гос�

подарювання: операційна, фінансова та інвестиційна.

Операційною діяльністю (основна) є така діяльність, яка

тісно пов'язана з виробничою спеціалізацією підприєм�

ства щодо випуску і реалізації продукції, надання по�

слуг чи виконання робіт. Фінансова діяльність зумов�

лює зміну розміру та структурного складу власного і

позикового капіталу. Інвестиційна діяльність направле�

на на придбання та реалізацію необоротних активів,
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фінансових інвестицій підприємства, які вважаються

складовими елементів грошових коштів. Але такий роз�

поділ сфер діяльності підприємства є досить умовний, і

повинен враховувати специфіку виробничої його спе�

ціалізації.

Залежність напряму руху грошових коштів підприє�

мства зумовлює утворенню вхідних і вихідних потоків.

Виникнення вхідних грошових потоків відбувається

внаслідок реалізаційних процесів (продаж), а вихідних

— закупівля необхідних підприємству виробничих ре�

сурсів (купівля). Власне чого, кожен грошовий потік ви�

ступає товарно�грошовим, а рух грошей і товарів є зус�

трічними. Порівнюючи за масою вхідного і вихідного

грошового потоків як відповідний рух коштів, надає

змогу зафіксувати їх нерівність на певну дату, де така

нерівність між грошовими потоками утворює додатне

чи від'ємне сальдо для підприємства: розмір грошово�

го прибутку або збитку як результат його фінансово�

господарської діяльності. В такому діапазоні грошові

потоки виступають управлінським інструментарієм

фінансово�господарської діяльності підприємства, що

визначає і забезпечує його фінансову стабільність, і

цілком зрозуміло: фінансова стійкість підприємства, як

основа його стабільності, уможливлюється додатнім

сальдо грошових потоків [2].

Розробка ефективної організації управління грошо�

вими потоками підприємства спонукає до створення

адаптивної системи у прийнятті фінансових рішень на

основі побудови комплексних і імітаційних оптиміза�

ційних моделей, послідовність використання яких має

реагувати на зміну вихідних умов впливу щодо темпів

стратегічного розвитку і рівень фінансової стабільності.

Концептуальна основа прийняття таких управлінських

рішень в межах окресленого завдання, полягає у забез�

печенні ефективності попиту підприємства на кошти. В

даному разі це створить не лише сприятливі умови без�

перебійності по процесного здійснення фінансово�гос�

подарських операцій, а й виступить індикативним чин�

ником підприємницької спроможності підприємства,

симптомом його "фінансового зростання" та гарантією

реалізації інтересів.

Фінансовий потік як економічна категорія в сучас�

них умовах, на відміну від грошового потоку, ще не має

визначеності в частині тих економічних відносин, які

визначають її суть. Використання в науковій літературі

словосполучення "фінансовий потік" сприймається як

синонім грошового потоку, бо в більшості випадків вжи�

вається такий вислів "грошовий (фінансовий) потік". За

нашим переконанням, доповнення до вислову "грошо�

вий потік" терміну "фінансовий", повинно сприйматися

як авторське уточнення використаного терміну для кон�

кретизації сфери тих відносин, які автор тексту має на

увазі, а саме — у сфері відносин суб'єкта господарю�

вання з державою або держави із певними суб'єктами

господарювання.

За цією логікою необхідно розглядати уточнення

класифікації фінансових потоків, де фінансові потоки

прийнято розділяти на два види: внутрішній і зовнішній.

Внутрішній фінансовий потік виражає внутрішній обо�

рот і не впливає на залишок грошових коштів. Характе�

ризується як зміною місця знаходження, так і форми

грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні

суб'єкта господарювання. Зовнішній фінансовий потік

сприяє зміні (збільшення або зменшення) залишку гро�

шових коштів господарюючого суб'єкта. Головною його

характеристикою є надходження грошових коштів від

юридичних і фізичних осіб, і відповідно встановлені

суб'єктом господарювання виплати грошових коштів

юридичним і фізичним особам. Тому вважаємо за не�

обхідне доповнити класифікацію фінансових потоків за

ознакою характеру виникнення, в залежності від сфе�

ри обігу (рис. 1).

Підставою для такого твердження є трактування

поняття "фінанси", де у теорії фінансів послідовно

відстоюється думка про те, що з огляду на витоки на�

уки, її слід ідентифікувати із економічними відносина�

ми між державою та іншими суб'єктами господарюван�

ня з приводу розподілу і перерозподілу національного

доходу [3]. Згідно із цією логікою, правомірно сприй�

мати як фінансові усі сфери розподільчих відносин,

учасником яких виступає держава: державні фінанси,

фінанси корпорацій, фінанси підприємств, фінанси до�

могосподарств тощо. Проте, як було розглянуто рані�

ше, усі ці розподільчі відносини здійснюються у гро�

шовій формі як грошові розрахунки і тому уособлюють�

ся однозначно у грошових потоках. Тут фігурують саме

грошові потоки, а не фінансові у тому розумінні, як має

сприйматися цей термін з позиції більш широкого трак�

тування фінансів як науки і відповідно — фінансових

відносин.

У фінансовій науці уже узвичаєним є використання

терміну "фінансові ресурси" і виокремлення навчально�

го предмета "фінансовий менеджмент", розгляд яких

може виступати методологічною основою трактування

терміну "фінансовий потік" із визначенням тих еконо�

мічних відносин, які формують суть цієї категорії [4, с. 122].

Контрагенти 
підприємства 

Державний 
бюджет 

Підприємство Споживачі 

2 

1 

1 
1 

3 

Рис. 1. Перерозподіл зовнішніх фінансових потоків

1 — "зовнішній — бюджетний" фінансовий потік; 2 — "зовнішній — основний фінансовий потік; 3 — "зовнішній — другоряд�

ний" фінансовий потік.
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В цьому випадку, виходячи із світового і вітчизняного

досвіду розвитку фінансового менеджменту, як сфе�

ра управління фінансами різних господарюючих

суб'єктів, переконливо свідчить про те, що їх фінан�

сові відносини не обмежуються проблемами взаємоз�

в'язку лише з державою, хоча і не виключає його. Тому

фінансовий менеджмент виступає як наука "управлін�

ня фінансами підприємства, спрямована на досягнен�

ня його стратегічних і тактичних цілей" [5]. Немає сум�

ніву в тому, що стратегічні і тактичні цілі суб'єктів гос�

подарювання аж ніяк не полягають виключно у доско�

налій системі грошових платежів державі. Скоріше —

це вимушена необхідність, а сама фінансова діяльність

має зовсім іншу стратегію і тактику направлену на мак�

симізацію прибутку та розширення капіталу таких

суб'єктів.

Досить поширене ототожнення фінансових по�

токів (руху фінансових ресурсів) з грошовими пото�

ками (рухом грошових коштів) можна пояснити кон�

цептуальними відмінностями у визначенні меж фінан�

сових відносин і складу фінансових ресурсів. Крім

того, цьому сприяє трактування фінансових потоків у

сфері фінансового менеджменту. У вітчизняній літе�

ратурі з фінансового менеджменту між фінансовими

і грошовими потоками відмінності практично не про�

водяться, термін "фінансові потоки" застосовується

щодо потоків грошових коштів (платежів) [6]. Для

фінансового менеджменту, основною системою уп�

равління процесами фінансування господарської

діяльності підприємства, об'єктом управління висту�

пає грошовий оборот, що являє собою прагматичний

підхід, який зрівнює фінансові та грошові потоки, і

це цілком зрозуміло. По�перше, він відображає про�

відну роль грошей в умовах ринкової економіки. По�

друге, грошовий потік (показник результату руху гро�

шових коштів підприємства за певний період часу)

відображає інформацію про фактичну платоспро�

можність підприємства, необхідну керівництву, інве�

сторам і кредиторам.

Водночас необхідно зазначити, що грошові кош�

ти для здійснення розрахунків можуть бути відсутні

навіть у формально прибуткового підприємства,

підтримання платоспроможності якого, забезпечуєть�

ся грамотним управлінням його грошовими потоками.

Якщо ж говорити про рух фінансових ресурсів

підприємства як про рух коштів грошових фондів

цільового призначення, то це швидше планові ("неви�

димі") процеси, на відміну від грошових потоків що

виражаються в реальному русі грошових коштів на

рахунках підприємства [7]. На наш погляд, це є тре�

тьою причиною ототожнення фінансових і грошових

потоків в рамках фінансового менеджменту. Саме це

виступає визначальною векторністю фінансового ме�

неджменту в сучасному його уявленні, тобто гроші є

не тільки економічним ресурсом, а й узагальненою

сукупністю наявних коштів у грошовій та негрошовій

їх формі, формі фінансових ресурсів.

Будучи різноманітними за складом, фінансові ре�

сурси в кількісному вимірі фігурують як фонди. Безпе�

речно, для кількісного виміру фондів використовуєть�

ся універсальний грошовий вимірник і тільки. Тут гроші

проявляють свою функцію міри вартості фінансових

ресурсів, включаючись безперечно до їх складу як один

із компонентів. Причому самі гроші, як фінансовий ре�

сурс, набувають також грошової оцінки яка набуває

своєї зміни під впливом змін вартості грошей у часі (курс

валют, процентна ставка) [8].

Наведені аргументи свідчать про те, що крім грошей,

як загально визнаного ресурсу, в економіці функціонує

також і другий чинник — фінансові ресурси. Рух фінан�

сових ресурсів, їх обіг, якраз і уособлюється у фінан�

сових потоках. Тому є підстава вважати, що сферою

фінансових відносин виступає вся сукупність суспільно�

го відтворення: фаза виробництва, обміну, розподілу і

споживання, а не лише розподілу з яким традиційно

пов'язується існування фінансів [9]. А безпосередніми

економічними відносинами, які визначають сутність ка�

тегорії "фінансовий потік", є економічні відносини за

всіма фазами їх прояву на мікро� та макроекономічно�

му рівні, що пов'язано з рухом капіталів як фінансових

ресурсів. Цей рух і проявляється у категорії "фінансо�

вий потік".

З іншої сторони, фінансові ресурси підприємства

формуються на основі вхідних та вихідних грошових

потоків, які можна класифікувати основним елементом

з отримання економічних вигід внаслідок його фінан�

сово�господарської діяльності. Вхідні та вихідні грошові

потоки становлять основні чинники створення вартості

підприємства і відображають результат управління його

діяльністю з точки зору сучасного вартісного підходу.

Крім того, вищим критерієм при формуванні фінансо�

вих ресурсів та управлінні ними, відводиться фінансо�

вому менеджменту — система послідовно�раціонально�

го управління процесом фінансування, яка відображає

керовану дію на інтенсифікацію руху фінансових ре�

сурсів. Фінансовий менеджмент керується інтересами

підприємства, де фінансова ціль визначає всю його по�

літику у взаємодії з працівниками: від правової закон�

ності і захищеності процесів господарювання, до про�

ведення аналізу фінансових результатів і фінансового

стану.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглянуті питання визначення сутності грошового

і фінансового потоків як економічної категорії дозво�

ляють зробити висновок про те, що це не тотожні, а са�

мостійні категорії. Кожна з них породжується конкрет�

ними економічними відносинами в системі відтворення:

грошовий потік — у фазі обміну і розподілу, а фінансо�

вий потік, крім того, ще й у фазі виробництва та спожи�

вання. Грошовий потік означає рух безпосередньо гро�

шових ресурсів внаслідок існуючих розрахункових

відносин, а фінансовий потік — рух капіталу як уособ�

лення коштів взагалі фінансових ресурсів. У зв'язку з

цим, поняття "фінансовий потік" охоплює рух більш

різноманітних ресурсів, включаючи і рух грошових

коштів безпосередньо, що важливо з методологічних

позицій застосування зазначених понять. Поняття

"фінансовий потік" у широкому розумінні, включає рух

будь�яких коштів (вартостей) — фінансових ресурсів, а

поняття "грошовий потік" у більш вузькому розумінні

як рух безпосередньо грошових коштів — грошей. За�

значені розбіжності у трактуванні понять "фінансовий"
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та "грошовий" потоки дозволяють конкретизувати сфе�

ри їх застосування в економічній теорії та практиці

фінансового менеджменту, а також визначити функції

їх прояву.

Особливої актуальності це набуває для фінансово�

го менеджменту, який зіткнувшись з об'єктивними еко�

номічними труднощами початкового етапу ринкової еко�

номіки, недосконалістю нормативно�правової бази та

недостатньому рівню роботи спеціалістів в економічних

умовах, і особливо в умовах кризи, на сьогодні наби�

рає обертів у своєму становленні та розвитку в діяль�

ності підприємств. Подальший рух країни шляхом рин�

кових реформ і подолання кризисних економічних тен�

денцій, дозволить у повній мірі використовувати теоре�

тичний базис і практичний досвід фінансового менедж�

менту.
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BASIC IMPERATIVES OF THE ESSENCE OF THE ECONOMIC SYSTEM OF SOCIETY

У статі досліджено сутність економічної системи суспільства на засадах системного підходу
та системного аналізу. кономічна система — це складна, упорядкована сукупність елементів,
взаємодія яких забезпечує матеріальні умови життєдіяльності суспільства. Доведено, що еко�
номічна система суспільства має низку характерних ознак або властивостей, притаманних
складним динамічним системам. Економічна система — це не проста сума, що входять до її
елементів, а створення нової інтегративної якості, що наочно проявляється через такі власти�
вості економічної системи: цілісність, тобто здатність до самостійного і відокремленого існу�
вання; наявність мети (системи цілей або "дерева цілей"); наявність функцій, тобто узгодже�
них дій по досягненню мети або системи цілей; наявність структури, тобто стійких кількісних
співвідношень між різними складовими частинами економічної системи; наявність інфраструк�
тури — матеріальних об'єктів, що забезпечують функціонування сфери виробництва і соціаль�
ної сфери; наявність економічних інститутів, тобто установ і організацій, які встановлюють певні
"правила гри" для суб'єктів господарювання у рамках економічної системи. Складність еконо�
мічної системи зумовлює необхідність координації взаємодії її складових елементів або підси�
стем. Цей процес координації з часом виділився в самостійний вид діяльності і галузь еконо�
мічної науки, яка може бути визначена складною соціально�економічною системою. Головне
призначенням економічної системи суспільства полягає в створенні економічних умов, необ�
хідних для забезпечення життєздатності суспільства і його членів. Застосування методології
систем, системного аналізу та системного підходу дозволило дослідити проблему особливості
сутності економічної системи суспільства всебічно та в динаміці. доведено, що економічна
система — це особливим чином упорядкована система зв'язків між виробниками і споживача�
ми матеріальних благ і послуг. Функціонування економічної системи суспільства націлене на
виконання таких найважливіших економічних завдань: формування та забезпечення працез�
датності економіки; координація всіх видів економічної діяльності; реалізація соціальних цілей.

The article examines the essence of the economic system of society on the basis of a systematic
approach and systematic analysis. economic system is a complex, orderly set of elements, the
interaction of which provides the material conditions of society. It is proved that the economic system
of society has a number of characteristic features or properties inherent in complex dynamic systems.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі господарської діяльності економічні

відносини між людьми функціонують завжди як певна

система, що включає об'єкти і суб'єкти цих відносин,

різні форми зв'язку між ними. Складність і багато�

гранність поняття економічна система суспільства обу�

мовлює відмінність теоретико�методологічних підходів

до аналізу її структури і динаміки. Системний підхід

відіграє найважливішу роль не тільки при аналізі дію�

чих складних систем, але й при реалізації суспільно зна�

чимих завдань. На практиці системний підхід — це сис�

темне охоплення, системне подання, системна орієнта�

ція досліджень. Системне охоплення вимагає розгляду

проблеми в різних аспектах з різних позицій. Системна

організація дослідження означає неперервне плануван�

ня й управління розробкою за допомогою методів і за�

собів координації робіт. Розв'язання складних проблем

з позицій системного підходу підпорядковане певній

послідовності дій. Системний аналіз надає можливість

підготувати й обгрунтувати рішення стосовно складних

проблем політичного, військового, соціального, еконо�

мічного, наукового, технічного характеру. Системний

аналіз, як сукупність методів дослідження складних

об'єктів, шляхом подання їх у вигляді систем і подаль�

шого аналізу забезпечує всебічність вивчення еконо�

мічної системи. Відмінність системного аналізу від локаль�

ного підходу полягає у вивченні структури й функціо�

нальних особливостей елементів економічної системи.

Неможливість повністю охопити всі сторони, зв'язки й
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"опосередкування" дозволяє в ході проведення систем�

ного аналізу, з одного боку, прагнути максимальної

повноти опису, з другого — здійснювати розумне спро�

щення об'єкту — економічної системи суспільства. До�

слідження економічної системи суспільства на засадах

системного підходу та системного аналізу дозволяють

всебічно вивчити особливості економічної системи су�

спільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Широкому спектру досліджень із розвитку теоре�

тичних, методологічних засад економічної системи су�

спільства присвячено значна кількість наукових доробок.

Природно, що теорія економічної системи суспільства

має два напрямки: перший розглядає творчу діяльність

суб'єктів, що лежить в основі соціально�економічних

трансформацій. До вчених, які працюють у цій галузі,

слід віднести Р. Флоріду [1], К. Робінсон [2]. Серед на�

укового доробку вітчизняних науковців слід відзначити

роботи Г. Монастирської [3], О. Продан [4] та А. Дніст�

рового [5]. У центрі вивчення другого напряму знахо�

диться ряд секторів економіки, які виробляють куль�

турні блага з високою доданою вартістю. У цій сфері

працюють такі дослідники: Дж.Хокінс [6], Ч. Лендрі [7]

та ін. Дослідження складної поведінки соціально�еко�

номічних систем представлено в роботах С.П. Капіци [8],

К. Майнцера [9], Л.Г. Мельник [10], І. Пригожин, І. Стен�

герс [11]. В роботах цих вчених показана доцільність
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подання динамічної соціально�економічної системи як

цілісної картини. Водночас питання розвитку соціаль�

но�економічних систем з урахуванням нових тенденцій

вимагають проведення подальших наукових дослід�

жень. Завдання вітчизняної економічної науки повинні

визначатися потребами активної трансформації суспіль�

ства. Окрім цього, дуже важливого значення в успішній

трансформації українського суспільства набувають

інституційне, інформаційне і кадрове забезпечення

наукових досліджень у сфері економіки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження засадничих імперативів

сутності економічної системи суспільства щодо систем�

ного підходу та системного аналізу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економіка (економічна система) — це складна ціле�

спрямована керована динамічна система, яка здійснює

виробництво, розподіл і споживання матеріальних благ

з метою задоволення необмежених людських потреб

[12].

Економіка фактично є функціональною підсисте�

мою соціальної системи суспільства, виконуючи вимо�

ги задоволення потреб суспільства і використовуючи

людські ресурси — здійснюється виробництво, роз�

поділ і споживання матеріальних благ.

Принцип необмеженості потреб суспільства треба

розуміти так, що орієнтація економіки на максимальне

задоволення людських потреб ніколи не досягає ідеаль�

ної мети — створення повного достатку через дію за�

кону випереджаючого зростання потреб.

Економічні системи витримують безперервний

вплив природних факторів і суспільства, причому ці

впливи носять в основному не детермінований, а сто�

хастичний характер [12; 13]. Так, розподіл природних

ресурсів, стан погоди та інші фактори зовнішнього се�

редовища підлягають прогнозуванню, у кожному разі

за сучасного рівня знань стосовно цих факторів, лише

з певним ступенем достовірності. У свою чергу і виз�

начення потреб суспільства у матеріальних і духовних

благах також піддається лише статистичним оцінкам.

Обмежувальні особливості згаданих факторів обумов�

лені як складністю, так і мінливістю потреб і смаків

окремих членів суспільства, впливом моди (не тільки

на одяг, але й на їжу, предмети побуту, види транспор�

ту, характер дозвілля тощо), а також статистичною

природою демографічних прогнозів, що визначають

кількісні потреби суспільства і розміри трудових ре�

сурсів. Невизначений у значному ступені характер но�

сять також прогнози розвитку науки, можливості по�

яви тих чи інших винаходів і вдосконалень, ефектив�

ності впровадження нової техніки й технології у вироб�

ництво.

Зміни, що виникають в одних частинах системи, вик�

ликають зміни в інших її частинах. Так, поява нового

продукту в одній із галузей промисловості призводить

не тільки до змін у цій галузі, але й здійснює перетво�

рюючий вплив на структуру попиту і споживання, що, в

свою чергу, визначає нові зміни у виробничих галузях

[14].

Економічна система знаходиться у безперервному

русі: вона росте й розвивається. Поняття росту відби�

ває кількісний аспект динаміки: збільшення числа еле�

ментів, зв'язків, розмірів економічної системи. Прин�

цип розвитку пов'язується із поняттям якості, удоско�

налення системи, зростанням її потенціалу. Зауважи�

мо, що макроекономічна система нарощує потенціал

для найшвидшого досягнення мети — поліпшення

якості та рівня життя (розвиток) і характеризується

реальними показниками підвищення рівня життя (зро�

стання).

Середовище економічної системи також є складною

системою й володіє всіма якостями такої. При виділенні

системи виходять із наявності більш жорстких зв'язків

всередині самої складної системи порівняно зі зв'язка�

ми між системою і зовнішнім середовищем. Система і

середовище у загальному випадку характеризуються

різними інтересами, цілями й критеріями. Сукупність

факторів зовнішнього середовища характеризується:

— складністю — різноманітністю факторів, які

впливають на систему;

— силою впливу факторів — серед яких виділяють�

ся більш суттєві і менш значимі;

— динамічністю — швидкістю змін, що відбувають�

ся в оточенні системи;

— невизначеністю — кількістю апріорної інфор�

мації, якою володіє система стосовно конкретного фак�

тору.

Дослідження економічних систем різного рівня за�

галом, та суспільства окремо, з використанням методу

моделювання грунтується на припущенні, що економіч�

на система володіє набором тих же характеристик, інва�

ріантних відносно цілей дослідження, що й звичайні

складні системи, серед яких основними є цілісність,

складність, емерджентність, динамічність, причинність,

адаптивність тощо.

Заслуговують уваги й деякі специфічні питання

стійкості економічних систем. Отримані серйозні нау�

кові результати в теорії економічної рівноваги, яка ста�

ла одним із найважливіших розділів економічної систе�

ми суспільства. Основним питанням, що досліджується

у теорії рівноваги, є проблема створення таких умов, за

яких пропозиція товарів повністю задовольняла би по�

пит на них, причому виробники й споживачі товарів не

були б зацікавлені у зміні ситуації рівноваги, що скла�

лася.

Стійкі рівноважні економічні системи суспільства,

рівновага яких підтримується ринковим процесом регу�

лювання цін, є типовим прикладом економічного гоме�

остазису.

Дослідження економічних систем суспільства будь�

якого рівня проводиться з позицій системного підходу,

який є науковою й прикладною методологією вирішен�

ня великих проблем.

Треба особливо підкреслити важливість і в той же

час суттєві труднощі системного підходу при дослід�

женні економічних систем суспільства. В технічних сис�

темах (зокрема й у дуже складних стохастичних систе�

мах), як правило, порівняно неважко простежити відпо�

відні зв'язки між окремими підсистемами та із більшою

чи меншою ймовірністю передбачити взаємозв'язок

подій у таких підсистемах.
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Значно складнішими у цьому відношенні є соціаль�

но�економічні системи, де провідним компонентом ви�

ступають люди, які завдяки своїй цілеспрямованій діяль�

ності реалізують як процеси виробництва, так і управ�

ління. При цьому виникає настільки складний і тісний

конгломерат взаємодій окремих людей та їх колективів

між собою і з матеріально�енергетичними потоками, що

правильний результативний аналіз його можливий лише

у цілому.

Вважаємо за доцільне виділити основні компонен�

ти економічної системи суспільства:

а) комплекс законодавчих актів. Економічна систе�

ма суспільства проявляється як сукупність принципів,

правил господарювання, що визначають зміст основних

економічних відносин на стадії виробництва, розподі�

лу, обміну та споживання виробленого продукту, а та�

кож режим використання вільних благ;

б) інститути або організації. Інституційна структура

економічної системи суспільства включає парламент

країни, органи виконавчої влади, банківську систему,

профспілки, асоціації, спілки підприємців;

в) спосіб функціонування економіки. Слід виділити

і соціально�економічну структуру даної системи: на�

явність форм власності, способу з'єднання робочої сили

і засобів виробництва і так далі;

г) способи ведення господарства. Способи ведення

господарства відомі як господарський механізм — су�

купність форм і методів господарювання, реальних еко�

номічних взаємозв'язків господарюючих суб'єктів;

д) механізм координації. Механізм координації —

прийнятий порядок вироблення рішень та погоджен�

ня інтересів господарюючих суб'єктів, сукупність

принципів мобілізації та перерозподілу обмежених

економічних ресурсів суспільства. Механізм коорди�

нації робить сильний вплив на розвиток інших сфер

життя.

Держава визначає цілі розвитку системи, виділяє

ресурси для досягнення цих цілей; створює грошо�

ву систему; впливає на елементи і частини економіч�

ної системи з метою підтримки їх функціонування в

заданих параметрах; здійснює перерозподіл доходів

з метою соціального захисту населення від безро�

біття, інфляції та інших наслідків ринкової економі�

ки.

В основі будь�якої економічної системи суспільства

лежить виробництво, яке включає в себе процес праці і

економічні відносини, що виникають у виробництві.

Особисті і речові фактори в сукупності і взаємодії

утворюють продуктивні сили суспільства. Рівень розвит�

ку продуктивних сил є найважливішим критерієм і

найбільш загальним показником суспільного прогресу.

Економічна система суспільства складається з ма�

лих економічних систем:

— домогосподарств (споживачів) — власників ре�

сурсів;

— підприємств, груп взаємопов'язаних підприємств,

галузей і так далі.

Національні економіки системи інтегруються в між�

народні (локальні, світові) і таким чином формують єди�

ний економічний простір.

Економічні системи суспільства відрізняють певні

особливості:

1) їх велика складність, обумовлена наявністю чис�

ленних і досить сильних матеріальних та інформацій�

них зв'язків між підсистемами й елементами системи;

2) неперервний, динамічний і такий, що у мікромас�

штабах не повторюється, характер розвитку порівняно,

наприклад, із біологічними системами. Так, якщо види

тварин або рослин у процесі еволюції змінюються за пе�

ріоди у тисячі, десятки тисяч і більше років, то способи

виробництва, економічні відносини можуть суттєво і ба�

гаторазово змінюватися протягом життя одного покол�

іння людей.

Економічна система суспільства з точки зору сис�

темного підходу може бути подана таким чином (рис. 1).

Простір і час — найбільш загальні детермінанти еко�

номічної системи суспільства, що конкретизують її про�

сторове й часове існування та обмеженість.

Сутність системного аналізу в економіці полягає у тому,

що ті чи інші окремі сторони, які характеризують економіч�

ний процес, розглядаються як елементи системи, причому

вивчаються зв'язки цих елементів та їх взаємовплив.

Системний аналіз не є самоціллю дослідження. На

його основі розвивається системний підхід до вивчення

економічних явищ, який є комплексним вивченням еко�

номіки як єдиного цілого. При цьому системний підхід

забезпечує реалізацію наступної важливої стадії творен�

ня — синтезу систем, призначених для досягнення пев�

них заданих цілей.

ВИСНОВКИ
Використання системного підходу в економіці

відкриває шляхи оптимізації структури й функціонуван�

ня як окремих частин економічної системи суспільства,

так і системи загалом. Системний підхід, котрий вклю�

чає системний аналіз і синтез економіки, вимагає, щоб

при прийнятті будь�якого часткового рішення тієї чи

іншої господарської проблеми враховувались, за мож�

ливості, всі прямі й непрямі, сьогоднішні й віддалені

наслідки даного рішення.
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USE OF INTUITIVE FORECASTING METHODS BY PUBLIC ADMINISTRATION BODIES
IN THE FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL SECURITY STRUCTURES

У науковій статті розглянуто особливості використання органами державного управління без�
пекових організаційно�функціональних структур інтуїтивних методів прогнозування. Окресле�
но актуальність завдання у сферах державної безпеки та цивільного захисту щодо забезпечен�
ня дієвого державного управління, вироблення прогнозного бачення перспектив розвитку без�
пекових організаційно�функціональних структур. Проведено аналіз наукових досліджень із за�
значеної проблематики та встановлено, що проблемам розвитку прикладних методів прогно�
зування у безпековій сфері нині присвячено поодинокі, розрізнені роботи, що не утворюють
єдиної наукової системи.

Визначено значущість використання органами державного управління інтуїтивних методів
прогнозування дій безпекових структур як основи мистецтва управління в кризових умовах.

Запропоновано вважати якісним показником ефективності дій керівника структури сфери
безпеки ступінь опануванням ним мистецтва прогнозування шляхом реалізації особистісних
та професійних якостей.

Розглянуто можливість використання в діяльності керівного складу органів державного управ�
ління інтуїтивних методів прогнозування дієвості структур сфери безпеки.

Виокремлено етапи прогнозної діяльності керівника органу управління, в процесі якої фор�
муються способи дій. Водночас використовуються математичні методи та моделі, спеціальні
методи прогнозування.

Розроблено інтегральний показник прогнозування дій у кризових умовах та приймати обгрун�
товані рішення — комплекс якостей керівника. Критерієм дієвості керівника безпекової струк�
тури запропоновано вважати умову, коли обсяг виконаних функцій та завдань, що покладено
на зазначену структуру в конкретних кризових умовах, дорівнює, або перевищує їх прогнозо�
ваний обсяг.

Визначено вважати вагомим елементом прогнозування дій організаційно�функціональних
структур сфери безпеки мистецтво керівника щодо організації взаємодії між ними, основним
змістом якої є узгодженість дій всіх безпекових структур, що беруть участь у ліквідації кризо�
вої ситуації, а необхідною ланкою в процесі управління діями — контроль за точним та своєчас�
ним виконанням структурами завдань.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За останні роки система державного управління

України перебуває в стані постійної трансформації, що

вказує на внутрішню незбалансованість і суперечливість

процесів, які відбуваються в державі. За таких умов зро�

стає нагальна потреба у підвищенні ролі прогнозуван�

ня як складової частини діяльності органів державної

влади, адже від здатності формувати стратегічні завдан�

ня та приймати раціональні управлінські рішення зале�

жить не лише ефективність їх діяльності, але й майбутнє

України [1].

Прогнозування є основою стабільної організації

життєдіяльності населення, цілеспрямованого розвит�

ку суспільства тому що, зокрема його провадження пе�

редбачає комплексний аналіз всіх теперішніх підходів,

врахування якого розкриває нові можливості ефектив�

ного державного управління. Забезпечення дієвого дер�

жавного управління, вироблення прогнозного бачення

перспектив розвитку суспільства є надзвичайно актуаль�

ними завданнями у сферах державної безпеки та ци�

Features of the use by public administration bodies of organizational and functional security
structures of intuitive forecasting methods studies in this paper. Relevance of tasks in national security
and civil protection to ensure effective public administration, the development of predictive vision of
organizational and functional security structures are determined. On the basis of the recent
research`s analysis on this issue established that to problems of development of intuitive forecasting
methods in the security sphere now dedicated a single, disparate works. This interferes with the
formation uniform scientific system.

The significance of use by public administration bodies of intuitive forecasting methods of security
structures' actions as the basis of the art of administration in crisis conditions is determined.

Consider as a qualitative indicator of the security sector`s head effectiveness a degree of mastery
of the art of forecasting through the implementation of personal and professional qualities is offered.

The possibility of using intuitive forecasting methods of security structures` effectiveness in the
activities of public administration bodies are presents in the article.

The stages of head`s forecast activity of public administration bodies is singled out, in the process
of which the ways of action are formed. Mathematical methods and models, special forecasting
methods used at the same time.

Integrated indicator of forecasting actions in crisis conditions and making informed decisions is
developed — a set of head`s qualities. The criterion for the head effectiveness of the security structure
proposed to be the condition when the amount of functions and tasks assigned to the specified
structure in concrete crisis conditions is equal to or exceeds their projected volume.

An important element of forecasting`s actions of organizational and functional security structures
is the head`s art to organize interaction between them. The main content of interaction is the
coordination of all security structures` actions, involved in the elimination of the consequences in
crisis. The necessary link in the process of action administration is the control over the accurate and
timely execution of task by structures.

Ключові слова: державне управління, організаційно�функціональні структури, надзвичайна ситуація,

цивільний захист, інтуїтивні методи прогнозування.

Key words: public administration, organizational and functional structures, crisis, civil protection, intuitive

forecasting methods.

вільного захисту (далі — ЦЗ). Отже, виявлення напрямів

розвитку методів прогнозування державного управлін�

ня у сферах державної безпеки та ЦЗ є наразі актуаль�

ним науковим завданням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науковим розвідкам щодо державного управління

в умовах кризових явищ та надзвичайних ситуацій (далі

— НС) приділено достатньо уваги з боку вітчизняних

вчених.

П. Волянський сформулював базові методологічні

підходи до управління ризиками в процесі ліквідації

наслідків Н.С. Вчений зазначає, ризики та невизна�

ченість є невіддільними рисами життєвої діяльності

людини й процесів управління. Невизначеність автором

розглядається як умова ситуації, в якій неможливо оці�

нити ймовірність потенційного результату. Частіше такі

обставини виникають, коли фактори, що впливають на

ситуацію, є новими та на них неможливо отримати віро�
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гідну інформацію, тому наслідки прийняття управлінсь�

ких рішень складно передбачити за швидкоплинних

умов [2, с. 135].

Кризовий менеджмент та управління в умовах НС

як динамічний процес, що починається заздалегідь до

виникнення кризових подій та продовжується тривалий

час після їх закінчення розглядає А. Терент'єва. Цей про�

цес, вважає авторка, складається з упереджувальної,

реактивної та рефлективної компонентів коли кожна

фаза розвитку кризи є специфічним викликом та загро�

зою для суб'єктів управління й передбачає різні підхо�

ди та засоби дій. Вчена подала процес кризового ме�

неджменту та управління в кризових умовах у вигляді

алгоритмічної схеми, де в логічній послідовності наве�

дено комплекс взаємопов'язаних заходів, що викону�

ються органами державного управління до початку НС

у процесі реагування на неї та після її ліквідації [3].

К. Бєлікова дослідила загальну структуру системи

управління в ЦЗ, що містить систему інформаційно�ана�

літичного забезпечення ЦЗ та взаємозв'язки між її еле�

ментами, яка спрямована на прийняття аргументовано�

го рішення в умовах НС і його реалізацію та забезпечує

збалансованість структури єдиної державної системи

цивільного захисту. Авторка удосконалила наявні та

сформулювала нові визначення понять щодо системи

управління загалом, і системи управління в ЦЗ — зок�

рема, що дозволило структурувати зміст процесу управ�

ління в умовах НС. Вчена визначила критерій якості ви�

конання функцій системою управління в ЦЗ — умову,

коли ступінь керованості системи забезпечує необ�

хідний рівень безпечної життєдіяльності населення [4,

с. 35].

Методику прогнозування наслідків хімічної аварії на

потенційно�небезпечному об'єкті з використанням гео�

інформаційної системи в рамках підсистеми моніторингу

системи техногенної безпеки регіону розробив В. По�

пов. Автор запропонував алгоритм розрахунку зони

хімічного зараження з використанням геоінформацій�

ної системи [5, с. 100—102].

Види прогнозів та принципи їх формування класи�

фікувала Н. Дяченко. Вчена проаналізувала стан про�

гнозно�експертної діяльності в країні, запропонувала

комплексний механізм сприяння ефективності прогно�

зування, що, зокрема включає політико�правовий,

інституційно�організаційний механізми, обгрунтувала

нагальну потребу в розробці загальнонаукової концепції

державного прогнозування, обгрунтуванні її структури,

функцій, напрямів розвитку [6, с. 99].

О. Задунай, С. Азаров розглянули сучасний стан

розроблення аналізу системних ризиків, навели підхо�

ди, принципи та методи прогнозування ризиків, пов'я�

заних з виникненням НС природного та техногенного

характеру, які використовуються для своєчасного про�

гнозування виникнення НС та виявлення їх на стадії за�

родження. Автори запропонували інструментарій для

здійснення аналізу й оцінки прогнозованих параметрів

антропогенних впливів [7, с. 13].

Комбінований метод та комплексну модель прог�

нозування збитків внаслідок НС в державі розробили

Г. Іванець, І. Толкунов, який об'єднує методи регресій�

ного аналізу та ймовірнісно�статистичний метод прогно�

зування й дозволяє компенсувати недоліки одних ме�

тодів за допомогою інших з метою підвищення точності

прогнозування [8, с. 72].

Важливим питанням, вважаємо, є прогнозування

можливих матеріальних збитків внаслідок НС. Зазначе�

ну проблематику дослідили О. Долженкова, А. Кислен�

кота, Г. Григоренко, які здійснили прогнозування еко�

номічного збитку від НС техногенного характеру на

транспорті та визначили основні шляхи мінімізації по�

дібних збитків у майбутньому [9, с. 76].

Отже, встановлено, що нині вчені досліджують пи�

тання, пов'язані із прогнозуванням виникнення кризо�

вих явищ, НС та можливих наслідків, детальну увагу

приділено питанням кризового менеджменту в зазначе�

них умовах. Однак дослідженням щодо визначення кон�

кретних прикладних методів прогнозування нині вияв�

лено поодинокі роботи, що потребують подальшого

розвитку та окремого наукового дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою цієї наукової статті є визначення значущості

використання інтуїтивних методів прогнозування дій

органів державного управління безпекових організа�

ційно�функціональних структур (далі — ОФС).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нині створено безліч методів, процедур, способів

прогнозування, далеко не рівноцінних за своїм значен�

ням. І. Бестужев, С. Саркисян та ін. класифікують мето�

ди прогнозування на трьох рівнях. Кожен рівень дета�

лізації визначається своєю класифікаційною ознакою:

ступенем формалізації, загальним принципом дії, спо�

собом отримання прогнозної інформації. За ступенем

формалізації всі методи прогнозування поділяються на

інтуїтивні та формалізовані. Інтуїтивне прогнозування

застосовується тоді, коли об'єкт прогнозування або

занадто простий, або настільки складний, що аналітич�

но врахувати вплив багатьох факторів практично немож�

ливо. У цих випадках вдаються до опитування експертів.

Отримані індивідуальні та колективні експертні оцінки

використовують як кінцеві прогнози або в якості вихід�

них даних у комплексних системах прогнозування [10,

с. 133].

Залежно від загальних принципів дії інтуїтивні ме�

тоди прогнозування, наприклад, можна розділити на дві

групи: індивідуальні експертні оцінки і колективні екс�

пертні оцінки. Методи колективних експертних оцінок

вже можна віднести до комплексних систем прогнозу�

вання (зазвичай неповним), оскільки в останніх поєдну�

ються методи індивідуальних експертних оцінок і ста�

тистичні методи обробки цих оцінок. Але тому, що ста�

тистичні методи застосовуються в допоміжних проце�

дурах вироблення прогнозної інформації, на наш по�

гляд, колективні експертні оцінки доцільніше віднести

до сингулярних методів прогнозування. До групи інди�

відуальних експертних оцінок можна включити такі ме�

тоди: метод "інтерв'ю", аналітичні доповідні записки, на�

писання сценарію. До групи колективних експертних

оцінок входять анкетування, методи "комісій", "мозко�

вих атак" (колективної генерації ідей) [10, с. 134].

У науковій статті розглядаються інтуїтивні методи

прогнозування дієвості ОФС сфери державної безпеки
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та сфери ЦЗ (далі — безпекові сфери) щодо їх викори�

стання в діяльності керівного складу органів держав�

ного управління. Вважаємо, що прогнозування — осно�

ва мистецтва управління в кризових умовах та НС, в яких

центральну вісь посідає керівник ОФС безпекової сфе�

ри.

Вагоме значення в опануванні мистецтвом прогно�

зування мають особистісні та професійні якості керів�

ника. Найбільш повно професійні якості керівника в

процесі управління ОФС безпекової сфери, зокрема —

силами ЦЗ втілюються в його здатності прогнозувати

розвиток подій під час загрози й виникнення кризових

явищ та НС. На цьому базується весь процес управління

— приймаються рішення, плануються дії, здійснюється

управління зазначеними структурами у кризових умо�

вах. Прогнозування можливо визначити основою мис�

тецтва управління, адже успіх у діях ОФС безпекової

сфери багато в чому закладається заздалегідь, ще до

того, як органи управління та сили безпекових структур

розпочнуть виконання завдань. Передумовою цього є

реалістичний прогноз можливого розвитку НС. Зазна�

чене надасть змогу керівнику ОФС безпекової сфери

заздалегідь вжити необхідних заходів щодо виявлення

ознак кризової ситуації, запобігання її виникненню та

розвитку, унеможливлення настанню непередбачених

подій, а у разі її виникнення — вміло використовувати

наявні сили та засоби, та досягти мети дій.

Прогнозування можливих сценаріїв розвитку НС

дозволяє успішно долати труднощі в управлінні ОФС

безпекової сфери, обумовлених неповнотою даних про

обставини та браком часу, заздалегідь визначати шля�

хи та способи досягнення мети дій. Нині керівник пови�

нен прогнозувати можливі зміни обставин в умовах кри�

зи на значно довший час та зі значним випередженням

її можливого розвитку, ніж це було в минулому. Зазна�

чене залежить, зокрема від ступеня підготовленості ке�

рівників ОФС безпекової сфери, уміння застосовувати

ефективні способи виконання завдань, врахування чин�

ників, що впливають на розвиток подій, ведення актив�

ної та цілеспрямованої розвідки в районі виникнення

кризи, наявності надійного зв'язку, своєчасності обміну

інформацією між органами управління ОФС безпеко�

вої сфери.

У роботі виокремлюємо кілька етапів прогнозної

діяльності керівника органу управління, в процесі якої

формуються способи дій. На першому прогнозуються

можливі зміни обставин в загальних рисах. На другому

— конкретизуються загальні припущення щодо розвит�

ку НС, уточнюються можливі способи дій безпекових

структур в кризових умовах. Нарешті, на третьому етапі

зіставляються прогнозовані варіанти розвитку подій,

оцінюється ймовірність настання кожного з них,

віддається перевага найбільш ймовірному та, виходячи

з цього, окреслюються заходи, які слід вжити, задля

ефективного виконання завдань. Водночас, за можли�

вістю, використовуються математичні методи та моделі,

спеціальні методи прогнозування.

На нашу думку, глибина та точність прогнозування

можливого перебігу подій безпосередньо залежать від

того, настільки творчо мислить керівник органу управ�

ління, в якій мірі та як він використовує власні знання й

досвід попередніх дій. В умовах НС будь�яка одно�

манітність у планах, шаблонний підхід до дій понад все

призведуть до втрат особового складу та населення,

матеріальних збитків, порушення термінів та зниження

якості виконання завдань. Керівник має володіти гли�

бокою передбачливістю, інтуїцією, а приймаючи рішен�

ня — повинен мислити далекоглядно.

Отже, прогнозування можливо схарактеризувати як

вищий рівень творчості керівника. Навчити пересічну

людину прогнозувати події, подібно до того, як вчать

водінню автомобіля, вишиванню тощо неможливо. Од�

нак було б неправильно стверджувати, що здатність до

прогнозування неможливо розвивати й удосконалюва�

ти. Це потрібно робити, оскільки в основі зазначеного

складного психологічного процесу лежать не тільки

природна здатність до прогнозу, інтуїція, але й прид�

бані знання. Глибоке знання природи кризових явищ та

НС можливостей ОФС безпекової сфери щодо їх

дієвості в зазначених умовах, вміння аналізувати обста�

вини, зіставляти факти, проводити розрахунки, моде�

лювати їх дії в перспективі є підгрунтям процесу про�

гнозування. Природні задатки до прогнозу керівника

можливо певною мірою розвинути та перетворити в його

здатність глибоко аналізувати та прогнозувати хід подій

у кризових умовах. Дається це шляхом постійного по�

глиблення професійних знань, вдосконалення практич�

них навичок та аналізу попереднього досвіду дій в умо�

вах кризи та НС.

В умовах кризи вагоме значення має короткостро�

ковий прогноз, який покликаний забезпечити виявлен�

ня напряму та характеру розвитку НС, щоб на його осно�

ві обрати оптимальний, безпомилковий спосіб дій. Вва�

жаємо, що для короткострокового прогнозування не�

обхідно, принаймні, три умови: встановити об'єкт про�

гнозування — ОФС безпекової сфери, проаналізувати

фактори, що впливають на їх дії та на основі зазначено�

го визначити головні прогнозні тенденції розвитку дій

ОФС безпекової сфери в кризових умовах. Зазначає�

мо, що якість прогнозу прямо пропорційно залежить від

повноти та вірогідності інформації про стан об'єкту про�

гнозування, характеру розвитку кризової ситуації. Звер�

таємо увагу на основоположні принципи здійснення про�

гнозу, а саме: важливо дотримуватися об'єктивності в

оцінці справжнього стану справ, ні в якому разі не до�

пускати упередженості, будувати прогнозування на ос�

нові вивіреної наукової методології, застосовувати си�

стемний аналіз, ретельно зіставляти суперечливі дані

обставин в умовах кризи, формулювати висновки на

підставі вірогідних показників, розрахунків, переконли�

вих логічних доказів.

Зазначені принципи, зокрема реалізуються під час

підготовки керівного складу ОФС безпекової сфери, в

процесі проведення якої доцільно розвивати їх творчий,

інтелектуальний потенціал, здатність до прогнозуван�

ня. Досягти цього можливо шляхом застосування інно�

ваційних форм та методів навчання практичного спря�

мування. Командно�штабні навчання, штабні тренуван�

ня, практичні заняття, як основа практичної складової

частини навчання керівного складу ОФС безпекової

сфери в кризових умовах, лише тоді будуть продуктив�

ними, якщо вони стануть справжнім уроком творчості,

у процесі яких створюватимуться обставини, що спону�

катимуть у тих, хто навчається, високе розумове напру�
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ження та активний пошук, пропонуватимуться не шаб�

лонні, а нестандартні ситуації, що спонукатимуть від тих,

хто навчається, глибокого аналізу, зіставлення та пере�

вірки суперечливих даних, проведення оперативних роз�

рахунків, проявляти елементи новизни та оригінальності

в їх рішеннях. Загальновизнано, що справжньою ака�

демією творчого вдосконалення керівника органу

управління є практичні заняття. Але вони можуть стати

такими, що сприятимуть розвитку прогнозування, лише

за умови, якщо будуть проводитися не за шаблонними

сценаріями, а містити нові, нестандартні та повчальні

елементи.

Отже, в процесі реалізації системи підготовки кері�

вного складу ОФС безпекової сфери кристалізується

мистецтво організації дій та, зокрема — прийняття

рішення в кризових умовах на основі прогнозу. Мистец�

тво управління керівника багатогранне. Передусім воно

проявляється в прийнятті виваженого, далекоглядного

рішення на дії в складних умовах обставин, забезпечує

втілення в життя принципів ефективного використання

сил і засобів та спрямовано на досягнення зосереджен�

ня зусиль насамперед на виконання головних завдань.

У сутності рішення понад усе зображено такі якості ке�

рівника, як прозорливість і розважливість, сміливість і

самостійність, здатність взяти на себе відповідальність,

вміння ефективно використовувати сили та засоби, вра�

ховувати підготовленість, морально�психологічні якості

керівників нижчої ланки управління, мобілізувати їх на

виконання завдань.

Вважаємо, що зазначені якості керівника у комп�

лексі є інтегральним показником, який характеризує

його здатність прогнозувати дії ОФС безпекової сфери

у кризових умовах та приймати обгрунтовані рішення

що забезпечують виконання ОФС безпекової сфери

покладених на них функцій та завдань.

Пропонуємо критерієм дієвості керівника ОФС без�

пекової сфери вважати умову, коли обсяг виконаних

функцій та завдань, що покладено на зазначену струк�

туру в конкретних умовах НС, дорівнює, або перевищує

їх прогнозований обсяг.

Слід зауважити, що прийняття рішення — складний

творчий процес, своєрідна боротьба суперечностей,

крок у невідоме. Керівник органу управління практично

ніколи не має у своєму розпорядженні вичерпних пере�

вірених даних про обставини, особливо можливий, про�

гнозований перебіг подій в умовах НС. Майбутнє завж�

ди перебуває у стані невизначеності, і будь�хто не здат�

ний гарантувати, що події будуть розвиватися саме так,

а не інакше, що не відбудеться нічого непередбаченого

і ніхто не припуститься помилки. Ідеальних варіантів

розвитку подій в районі НС не буває, надто багато в ньо�

му непередбачуваних випадковостей. Тому у керівника

ОФС безпекової сфери, цілком природно, виникають

сумніви: а чи всі фактори оцінено та прогнозовано їх

вплив на дії безпекових структур, чи всі заходи з підго�

товки до дій виконано належним чином, адже на керів�

ника покладено велику відповідальність за життя лю�

дей.

Впевненості керівнику ОФС безпекової сфери може

надати, зокрема математична обгрунтованість, розваж�

ливість в поєднанні з логічною продуманістю дій в кри�

зових умовах. Нині неухильно підвищується роль роз�

рахунків, моделювання при плануванні дій, що забез�

печує, зокрема й прогнозування перебігу подій.

 Вважаємо, що в нинішніх умовах ціна помилки ке�

рівника ОФС безпекової сфери щодо прийнятого рішен�

ня на дії в умовах НС багаторазово зросла. Керівнику

необхідно прагнути до того, щоб звести до мінімуму

вплив непрогнозованих явищ. Дії ОФС безпекової сфе�

ри в умовах кризи та НС мають бути керованими. Для

цього треба домогтися особистого впливу керівника на

характер перебігу подій шляхом здійснення ефективно�

го управління та отримання об'єктивної, своєчасної,

актуальної, корисної інформації. Спрогнозувати, перед�

бачити та розрахувати все, звичайно, неможливо, навіть

застосовуючи найдосконаліші методи математичного

моделювання з використанням ПЕОМ. Але за сучасно�

го рівня автоматизації можливо домогтися того, що

співвідношення розрахунку і випадковості в прийнято�

му рішенні складатиме 1:6 або 1:7. За нинішніми мірка�

ми, таке рішення можливо вважати оптимальним, оскіль�

ки значна кількість елементів обставин (творчий потен�

ціал, організаторсько�вольові якості керівного складу,

професійна підготовка, рівень готовності до дій, мо�

рально�психологічний стан ОФС безпекової сфери, їх

організованість) точному кількісному обліку не підда�

ються. В процесі прийняття рішення, планування дій ке�

рівнику важливо щоразу передбачати можливий перебіг

подій, порівнювати обсяг завдань з наявними силами та

засобами, не завищувати, але і не занижувати їх. За�

значене є найскладнішим завданням керівника в про�

цесі оцінки обставин.

Вагому роль під час прийняття рішення відіграє

адекватна оцінка фактора часу. Важливо опанувати

"швидкісними", динамічними методами управління

ОФС безпекової сфери, вміти ефективно розрахову�

вати час, у короткі терміни приймати раціональні

рішення, ставити завдання безпековим структурам,

організовувати взаємодію, управління, всебічно за�

безпечувати їх дії. Але досягнення швидкості в уп�

равлінні — не самоціль, головними, однак, залишають�

ся точність розрахунків, майстерність, організованість,

чіткість, бездоганна старанність і узгодженість дій у

всіх ланках управління. Фактор часу є визначний, а

успіх боротьби за виграш часу грунтується на актив�

них та ініціативних діях.

Аналіз досвіду діяльності ОФС безпекової сфери

свідчить, що керівник неспроможний передбачити в

рішенні всі обставини. Реалізація прийнятого рішення

завжди пов'язана з ризиком. Ризик в кризових умовах

загалом, та в умовах НС — зокрема неминучий. Однак

керівник повинен чітко відчувати ту грань, яка відділяє

розумний ризик від безрозсудного, тому що за цим сто�

ять людські життя. Людські втрати не можуть бути нічим

виправдані, тим більше нерозважливістю. Але є інша

крайність, не менш небезпечна — нерішучість. Шкода

від неї часом буває не менше, ніж від невиправданого

ризику. Ризикувати, проявляючи при цьому розумну

обережність, — значить вміти приймати сміливі рішен�

ня. В ризику є своя мудрість і навіть обережність, тільки

вимірюється вона особливим масштабом.

Зазначаємо, що можливо і потрібно вжити всіх за�

ходів для того, щоб зменшити ступінь ризику, але вва�

жаємо, що керівник, який бажає повністю виключити
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його, навряд чи буде мати успіх. Таке бажання та пов'я�

зана з ним поведінка містить в собі небезпечний заро�

док нерішучості, розгубленості і як наслідок — втрату

ініціативи. Керівник повинен розуміти та знати міру ри�

зику. Безумовно, ризик повинен бути виправданим, об�

грунтованим, побудованим на передбаченні розвитку

подій, детальному знанні обставин і точних розрахун�

ках. Говорячи іншими словами, ризик керівника пови�

нен бути розумним. Талановитий керівник може влови�

ти міру доцільності ризикованих дій. Він не надіється

на щасливий збіг обставин без точного знання обста�

вин, прогнозування наслідків, а завжди оцінює можли�

вості безпекових структур.

Необхідно відзначити, що опанування наукою управ�

ління ОФС безпекової сфери в кризових умовах немож�

ливо без пізнання психологічних основ управлінської

діяльності. Особливо яскраво організаторсько�вольові,

психологічні якості керівника проявляються в критич�

них обставинах, коли треба створити злам у своїй свідо�

мості для досягнення рішучих дій в умовах небезпеки.

Важливо враховувати, що досвід, майстерність, навич�

ки, вміння керівника — основа прогнозування. Впев�

неність у своїх можливостях робить керівника холод�

нокровним, і навпаки, невпевненість пригнічує ак�

тивність. Виявляючи вольові якості керівник тим самим

подає приклад керівникам нижчої ланки у виконанні

посадових обов'язків.

Вважаємо, що вагомим елементом прогнозування

щодо дій ОФС безпекової сфери є мистецтво керівника

в організації взаємодії між ними.

Організація та здійснення взаємодії — складний,

різносторонній, творчий процес, що вимагає від керів�

ника ОФС безпекової сфери глибокого прогнозування

розвитку подій, вміння ефективно використовувати

можливості безпекових структур у кризових умовах,

тісно узгоджувати їх дії між собою з тим щоб спільними

зусиллями успішно виконати завдання. Основи взає�

модії закладаються в рішенні керівника на дії в кризо�

вих умовах та НС. Основоположна сутність рішення ке�

рівника ОФС безпекової сфери — визначення мети дій,

завдань та способів їх досягнення, а найвагоміше в

організації взаємодії — намітити конкретні шляхи реа�

лізації поставлених завдань з урахуванням можливих

змін обставин на основі прогнозу, різних варіантів дій,

розвитку кризових ситуацій.

Важливо відзначити, що організація взаємодії між

ОФС безпекової сфери здійснюється не тільки в про�

цесі їх підготовки до дій, але й у ході виконання зав�

дань та уточнюється якщо внаслідок різких змін обста�

вин раніше встановлений порядок взаємодії не відпові�

дає реаліям розвитку НС. Взаємодія між ОФС безпеко�

вої сфери в ході дій в умовах НС повинна безперервно

підтримуватися, а в разі порушення — негайно віднов�

люватися.

Основним змістом взаємодії між ОФС безпекової

сфери є узгодженість дій всіх безпекових структур, що

беруть участь у ліквідації кризової ситуації. Вона насам�

перед здійснюється в інтересах тих структур, які вико�

нують в процесі дій найбільш важливі завдання. Узгод�

ження зусиль всіх сил і засобів ОФС безпекової сфери

здійснюється за завданнями, напрямами, районами,

часом та способами їх виконання.

Організація взаємодії включає три етапи, які перед�

бачають прогноз можливого розвитку обставин в рай�

оні виникнення кризи. На першому — визначаються

(уточнюються) вихідні дані; на другому — здійснюєть�

ся розробка проєктів документів з планування та підго�

товка до організації взаємодії; на третьому — завер�

шується розробка проєктів документів з планування

щодо організації взаємодії, які розробляються, зокре�

ма й на основі прогнозу перебігу подій щодо реалізації

рішення та безпосередня організація взаємодії.

В умовах обмеженого часу, що характерно до дій в

умовах загрози та виникнення НС, керівник організовує

взаємодію зазвичай шляхом віддачі керівникам нижчої

ланки управління необхідних вказівок, в яких узгоджує

їх зусилля за найбільш імовірним прогнозованим розвит�

ком НС. За наявності достатнього часу організація взає�

модії може здійснюватися шляхом розгляду основних

сценаріїв майбутніх дій із заслуховуванням доповідей

керівників про використання наявних у них сил і засобів

в обставинах, що склалася. Питання взаємодії між ОФС

сфери безпеки відпрацьовуються з урахуванням

найбільш імовірною послідовністю розвитку обставин під

час ліквідації наслідків НС на основі прогнозних розра�

хунків та прогнозування керівника щодо ускладнень, які

можуть виникнути. Відпрацювання питань узгодженого

застосування сил і засобів ОФС безпекової сфери у кож�

ному з розглянутих сценаріїв починається, як правило, з

тих структур, в інтересах яких здійснюється взаємодія.

До роботи з організації взаємодії між ОФС безпе�

кової сфери залучаються керівники органів управління

нижчої ланки, доданих, підрозділів, що взаємодіють, та

структур, що залучаються до ліквідації кризової си�

туації. За результатами роботи має бути досягнуто єдине

розуміння у керівників ОФС безпекової сфери мети дій,

завдань і способів їх виконання за різними прогнозова�

ними сценаріями розвитку подій. В ОФС безпекової

сфери детально розробляються питання взаємодії, уз�

годжуються спільні дії з усіма структурами, що залуча�

ються до ліквідації наслідків кризи. Питання взаємодії

зображаються в документах з планування.

Взаємодія між ОФС безпекової сфери підтримуєть�

ся керівниками всіх ланок управління. Для цього вони

повинні не тільки правильно розуміти мету дій, завдан�

ня і способи їх виконання, а й постійно тримати під кон�

тролем обставини, мати між собою надійний зв'язок і

систематично обмінюватися необхідною оперативною

інформацією. Зазначене грунтується на основі прогно�

зування можливого перебігу подій.

Для своєчасного відновлення порушеної взаємодії

між ОФС безпекової сфери необхідно контролювати

дотримання підрозділами встановленого порядку дій,

швидко з'ясовувати та усувати причини його порушен�

ня. Від керівника потрібне вміння в короткі терміни ви�

значати заходи, що дозволяють відновити взаємодію і

швидко довести до ОФС новий порядок їх спільних дій.

Непередбачуваність та масштабність виникнення та

розвитку кризових явищ та НС за останні роки вимагає

від керівників ОФС безпекової сфери пошуку нових

шляхів вдосконалення взаємодії, врахування особливо�

стей дій у зазначених умовах, що характеризуються

висхідним просторовим розмахом, динамічністю, різки�

ми змінами розвитку кризових явищ.
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Для опанування майстерністю організації та

здійснення взаємних узгоджених дій між ОФС безпе�

кової сфери потрібно, щоб керівники безперервно по�

глиблювали свої знання щодо вивчення природи та ха�

рактеру виникнення й розвитку кризових явищ та НС,

можливостей сил безпекових структур, способів їх зас�

тосування в зазначених умовах, розвивали прогнозне

мислення, вміли швидко збирати дані про обставини,

відновлювати систему взаємодії. Вважаємо, що важли�

вим питанням щодо розвитку прогнозної функції у кер�

івного складу ОФС безпекової сфери є здійснення кон�

тролю за підготовкою до дій та виконанням ними зав�

дань з метою уточнення завдань на основі прогнозу

можливого розвитку кризових явищ.

Необхідною ланкою в процесі управління діями є

контроль за точним та своєчасним виконанням підроз�

ділами поставлених перед ними завдань. Контроль го�

товності органів управління та підрозділів до дій вклю�

чає три етапи: перший — організація, другий — плану�

вання контролю, третій — безпосередня робота керів�

ників в підрозділах щодо його здійснення. Контроль має

бути постійним, цілеспрямованим на упередження не�

точного або несвоєчасного виконання поставлених без�

пековим структурам завдань. Особливе значення мають

швидкість та дієвість контролю, що дозволяє негайно

реагувати на виявлені недоліки. В процесі контролю

головну увагу слід приділяти виконанню тих заходів, які

відіграють вирішальну роль в досягненні мети дій.

Контроль дій ОФС безпекової сфери включає на�

дання конкретної, дієвої допомоги керівникам нижчої

ланки управління в усуненні виявлених недоліків щодо

організації дій та керівництва підрозділами під час ви�

конання завдань. Однак він не повинен зводитися до

дріб'язкової опіки, а тим більше підміні керівників ниж�

чої ланки управління з питань управління.

 Методи контролю можуть бути різними, але кра�

щим, як засвідчує практика, є особиста робота керівни�

ка безпосередньо в підпорядкованій структурі для вив�

чення діяльності керівника нижчої ланки управління з

організації дій, а також дій структури в ході виконання

завдань. Контроль може також здійснюватися шляхом

спілкування з використанням технічних засобів зв'язку

та вивчення документів. У ході контролю керівник ОФС

безпекової сфери, який здійснює контроль, зобов'яза�

ний виявляти високу вимогливість та об'єктивність, по�

давати приклад принциповості. Він має володіти глибо�

кими знаннями основ законодавства, керівних доку�

ментів, практичної діяльності ОФС безпекової сфери в

умовах загрози та виникнення НС, знати обставини та

рішення керівника вищої ланки управління, вчасно по�

мічати недоліки та вміти надавати допомогу керівни�

кам нижчої ланки управління в їх усуненні, а за необ�

хідності подавати приклад особистої мужності, витрим�

ки й рішучості під час дій в умовах НС, проявляти ініціа�

тиву, брати на себе відповідальність за віддані розпо�

рядження.

ВИСНОВКИ
Визначено актуальне наукове завдання у сферах

державної безпеки та цивільного захисту щодо виявлен�

ня напрямів розвитку методів прогнозування держав�

ного управління у зазначених сферах.

Проведено аналіз наукових досліджень із зазначе�

ної проблематики та встановлено, що проблемам роз�

витку прикладних методів прогнозування у безпековій

сфері нині присвячено поодинокі, розрізнені роботи, що

не утворюють єдиної наукової системи у безпековій

сфері та потребують провадження окремого наукового

дослідження з метою її подальшого розвитку.

Досягнуто поставлену мету дослідження — визна�

чено значущість використання інтуїтивних методів про�

гнозування дій органів державного управління безпе�

кових ОФС як основи мистецтва управління в кризових

умовах та НС, в яких центральну вісь посідає керівник

ОФС безпекової сфери.

Запропоновано визначити якісним показником

ефективності дій керівника ОФС безпекової сфери

ступінь опануванням ним мистецтва прогнозування шля�

хом реалізації його особистісних та професійних якос�

тей. Виявлено, що найбільш повно професійні якості

керівника в процесі управління ОФС безпекової сфери

втілюються в його здатності прогнозувати розвиток

подій під час загрози й виникнення кризових явищ та

НС.

Наголошено на дотриманні основоположних прин�

ципів здійснення прогнозу, що зокрема передбачає:

об'єктивність оцінювання дійсного стану справ, прогно�

зування на основі апробованої наукової методології,

застосування системного аналізу, ретельного зіставлян�

ня суперечливих цих обставин в умовах кризи, форму�

лювання висновків на підставі вірогідних показників,

розрахунків, переконливих логічних доказів.

Розглянуто інтуїтивні методи прогнозування дієвості

ОФС безпекової сфери щодо їх використання в діяль�

ності керівного складу органів державного управління,

що виокремлено на основі аналізу масиву методів, про�

цедур, способів прогнозування, які далеко не рівноцінні

за своїм значенням та результатами.

Визначено, що прогнозування — основа мистецтва

управління в кризових умовах та НС, де центральну вісь

посідає керівник ОФС безпекової сфери, у якого ваго�

ме значення в опануванні мистецтвом прогнозування

мають особистісні та професійні якості керівника, сту�

пеня його підготовленості, уміння застосовувати ефек�

тивні способи виконання завдань, враховувати чинни�

ки, що впливають на розвиток подій.

Виокремлено етапи прогнозної діяльності керівни�

ка органу управління, в процесі якої формуються спо�

соби дій, а саме: на першому прогнозуються можливі

зміни обставин у загальних рисах; на другому — конк�

ретизуються загальні припущення щодо розвитку НС,

уточнюються можливі способи дій безпекових структур

у кризових умовах; на третьому — зіставляються про�

гнозовані варіанти розвитку подій, оцінюється ймовір�

ність настання кожного з них, віддається перевага

найбільш ймовірному та, виходячи з цього, окреслюють�

ся заходи, які слід вжити, задля ефективного виконан�

ня завдань. Водночас використовуються математичні

методи та моделі, спеціальні методи прогнозування.

Сформульовано висновок, що глибина та точність

прогнозування можливого перебігу подій безпосеред�

ньо залежать від того, настільки творчо мислить керів�

ник органу управління, в якій мірі та як він використо�

вує власні знання й досвід попередніх дій. Керівник має
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володіти глибокою передбачливістю, інтуїцією, а прий�

маючи рішення — повинен мислити далекоглядно.

Отже, прогнозування можливо схарактеризувати як ви�

щий рівень творчості керівника. Використання інтуїтив�

них методів прогнозування дій органів державного

управління безпекових ОФС, як основи мистецтва уп�

равління в кризових умовах та НС, запропоновано од�

ним зі шляхів досягнення дієвості зазначених структур.

Запропоновано вважати інтегральним показником

щодо здатності керівника ОФС безпекової сфери про�

гнозувати дії у кризових умовах та приймати обгрунто�

вані рішення, що характеризує його якості у комплексі,

а саме: прозорливість, розважливість, сміливість, са�

мостійність, здатність взяти на себе відповідальність,

вміння ефективно використовувати сили та засоби, вра�

ховувати підготовленість, морально�психологічні якості

керівників нижчої ланки управління, мобілізувати їх на

виконання завдань. Критерієм дієвості керівника ОФС

безпекової сфери запропоновано вважати умову, коли

обсяг виконаних функцій та завдань, що покладено на

зазначену структуру в конкретних умовах НС, дорівнює,

або перевищує їх прогнозований обсяг.

Визначено вагомим елементом прогнозування щодо

дій ОФС безпекової сфери є мистецтво керівника в

організації взаємодії між ними, основним змістом якої

є узгодженість дій всіх безпекових структур, що беруть

участь у ліквідації кризової ситуації, а необхідною лан�

кою в процесі управління діями — контроль за точним

та своєчасним виконанням підрозділами поставлених

перед ними завдань.

Подальшим напрямом наукових досліджень із розгля�

нутої проблематики вбачається у дослідженні інших методів

прогнозування щодо дієвості ОФС безпекової сфери.
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STATE REGULATION IN THE FIELD OF PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE OF UKRAINE

Метою статті є аналіз та надання рекомендацій щодо удосконалення державного регулю�
вання у сфері охорони культурної спадщини України. Охарактеризовано сучасний стан у сфері
охорони культурної спадщини в Україні. На основі аналізу таких програм, орієнтованих на збе�
реження та охорону культурної спадщини, визначено ряд типових для різних регіонів України
проблем у цій сфері, зокрема: недостатність державного фінансування; розпорошеність пра�
вових норм, що стосуються сфери культурної спадщини, низька інформованість власників щодо
їх обов'язків, недостатні санкції за порушення норм; відсутність або застарілість охоронної до�
кументації для великої частки об'єктів культурної спадщини; відсутність інформації про влас�
ників або балансоутримувачів частини пам'яток; несприятливий інвестиційний клімат. Визна�
чено, що великим недоліком, який впливає на якість управління культурним спадком України, є
відсутність повноцінного обліку культурних пам'яток. Виділено фактори, які сприятимуть по�
кращенню державного регулювання у сфері охорони культурних надбань.

Improving of state regulation in the field of protection of cultural heritage of Ukraine in economic,
cultural, social, historical and patriotic and other contexts is an urgent task of the state. The purpose
of the article is to analyze and provide recommendations for improving state regulation in the field of
cultural heritage protection of Ukraine.

The current state in the field of cultural heritage protection in Ukraine is described. Based on the
analysis of existing city and regional programs focused on the preservation and protection of cultural
heritage, a number of typical problems for different regions of Ukraine in this area have been
identified, in particular: lack of public funding; scattering of legal norms related to the sphere of
cultural heritage under various legal acts, non�compliance with current legislation due to low
awareness of owners and insufficient level of legal culture, insufficient sanctions for violations; lack
or obsolescence of protective documentation for some cultural heritage sites; lack of information
about the owners or balance holders; unfavorable investment climate to attract private foundations,
sponsors or patrons, ets.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Намагання України інтегруватися в європейський

простір спонукає владні органи всіх рівнів та представ�

ників наукової спільноти до пошуку актуальних способів

мобілізації всіх складових потенціалу держави та її ре�

гіонів, що потрібно для якісного розвитку економіки

країни й підвищення рівня життя населення. Сьогодні

здійснюється активне входження України до світового

культурного простору, тому комплексне дослідження

культурної спадщини України з метою її ефективного

соціально�економічного використання, збереження та

відновлення є важливим науково�практичним та стра�

тегічним завданням загальнодержавного значення.

Згідно з Конституцією та законами України, низкою

ратифікованих чи підписаних Україною міжнародних

конвенцій [1; 2], діяльність з охорони культурної спад�

щини є зобов'язанням нашої держави перед власними

громадянами та світовим співтовариством.

Таким чином, удосконалення державного регулю�

вання в сфері охорони культурної спадщини України в

економічному, культурно�соціальному, історико�пат�

ріотичному та інших контекстах набуває надзвичайної

актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

До питання охорони культурної спадщини в Україні

та закордоном, а також до нормативно�правових чин�

ників її забезпечення звертались такі українські та за�

рубіжні науковці: В. Акулєнко, М. Биков, Ю. Барабаш,

Ю. Волошин, О. Гавриленко, В. Горбик, О. Єпіванов,

С. Кот, Т. Курило, Т. Мазур, О. Малишева, Ю. Опалько,

І. Пивовар, К. Поливач, В. Холодок, В. Шаповал тощо.

Проблеми збереження та дослідження пам'яток аналі�

зували також А. Бернат, Г. Боряк, Ж.�П. Валло, Г. Дени�

сенко, О. Зараховський, Д. Лихачов, П. Нора, П. Скрип�

ник, Ю. Опалько. Питання впливу об'єктів культурної

спадщини на соціально�економічний розвиток вивчали

такі дослідники: В.О. Ганський, А. Карвінська, І. Марти�

ненко, Я. Пурхля, Д. Ріпкем, А. Рубінштейн, Є. Хауснер

та ін. Такі автори, як С. Бебко, А. Гаврилюк, В. Ганський,

It is determined that a major shortcoming that affects the quality of management of cultural heritage
of Ukraine is the lack of full accounting of cultural monuments. The State Register of Cultural Heritage
of Ukraine is being formed rather slowly and contains incomplete information, although the relevant
ministry has rather ambitious plans for digitalization in the field of cultural heritage.

It is shown that the state needs to abandon the dispersion of management and control functions
between several central executive bodies; establish a legal framework for the use of cultural heritage
sites (protection, preservation, restoration, archeological excavations, documentation, etc.);
stimulate public�private partnerships and patronage in the field of culture to actively involve the public,
professional organizations and specialists in related fields in the dialogue, development and control
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О. Зараховський, С. Захарін, О. Рибчинський, Л. Чер�

чик, І. Яковенко звертаються до дослідження держав�

ної політики, регіональних та місцевих програм, орієн�

тованих на збереження та розвиток різних об'єктів куль�

турної спадщини.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз та надання рекомендацій щодо

удосконалення державного регулювання у сфері охо�

рони культурної спадщини України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основним завданням держави у галузі культурної

спадщини є забезпечення умов для збереження куль�

турної спадщини для майбутніх поколінь. Як слідує з [2],

в України знаходиться близько 130 тисяч об'єктів куль�

турної спадщини, які обліковувалися державою за нор�

мами, що діяли до набрання чинності Законом України

"Про охорону культурної спадщини", тобто до 2000

року. В державному реєстрі нерухомих пам'яток Украї�

ни (далі — Реєстр) [3] на середину травня 2021 року

налічується більше 16 тисяч пам'яток національного та

місцевого значення, серед яких найбільше археологіч�

них пам'яток та пам'яток історії. Таким чином, близько

114 тисяч пам'яток, які взято на державний облік відпо�

відно до законодавства, що діяло до 2000 року, наразі

не включено до Реєстру.

Статус щойно виявленого об'єкта культурної спад�

щини має близько 34 тисяч пам'яток [2], тобто ці па�

м'ятки включені до Переліку об'єктів культурної спадщи�

ни, але не занесені до Реєстру [4], причому процедура

занесення до Реєстру може тривати більше трьох років.

Державний реєстр нерухомих пам'яток України має

бути розміщений в мережі Інтернет у вільному доступі

та включати, окрім іншого, геопросторові дані та серв�

іси. Проте наразі він являє собою два архіви з тексто�

вими файлами по областям України, м. Києву та Севас�

тополю, причому ці файли містять дуже обмежену

інформацію (назви пам'яток, їх вид, адреса, датування,

охоронний номер, номер та дата рішення про взяття під

охорону) [3]. Формування повноцінного електронного
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реєстру всіх об'єктів культурної спадщини є одним із

головних завдань органів влади України.

Аналіз діючих міських та обласних програм, орієн�

тованих на збереження та охорону культурної спадщи�

ни [4—9], дозволяє визначити ряд типових для різних

регіонів України проблем у цій сфері:

— недостатність державного фінансування, що

спричиняє занепад та знищення пам'яток культури;

— недостатня сформованість та недотримання норм

законодавства у сфері охорони та використання куль�

турної спадщини;

— відсутність охоронної документації (взагалі або

у сучасному форматі електронних паспортів) для вели�

кої частки об'єктів культурної спадщини, що готується,

спираючись на відповідні науково�методичні засади, є

підставою їх реєстрації в Реєстрі та визначає основні

засади їх функціонування, збереження та охорони, в

тому числі забезпечує своєчасне проведення реставра�

ційних робіт. Зокрема, згідно з [8], в Полтавській об�

ласті наразі лише 30% усіх об'єктів культурної спадщи�

ни мають облікову документацію;

— відсутність інформації про власників або балан�

соутримувачів частини пам'яток;

— недостатній рівень кваліфікації персоналу, в обо�

в'язки якого входить формування окремих елементів

електронних інформаційних ресурсів щодо пам'яток

культури;

— несприятливий інвестиційний клімат для залучен�

ня приватних фондів, спонсорів чи благодійників для по�

пуляризації та відновлення культурної спадщини.

Великим недоліком, що впливає на якість управлін�

ня культурним спадком України, є відсутність повноцін�

ного обліку культурних пам'яток. Державний реєстр

культурних надбань України формується досить по�

вільно і містить неповну інформацію. Це перешкоджає

презентації, розповсюдженню та популяризації культур�

ної спадщини в Україні та за кордоном, а це б збільшу�

вало туристичний потенціал держави [9; 10].

Процедура внесення об'єкта культурної спадщини

до Реєстру передбачає складання науковими установа�

ми облікової документації на щойно виявлений об'єкт

культурної спадщини. Уповноважений орган має забез�

печити складання цієї документації у строк до трьох

років після внесення об'єкту до Переліку, після чого

ініціатором до Міністерства культури та інформаційної

політики України (але в положенні досі фігурує Мінкуль�

тури) подається облікова картка та подання на внесен�

ня до Реєстру, документи перевіряються (до 10 днів) та

розглядаються експертною комісією (до 14 днів), на

основі висновку якої Міністерство приймає рішення про

занесення об'єкта культурної спадщини до Реєстру за

категорією місцевого значення або готує проєкт поста�

нови КМУ про занесення об'єкта культурної спадщини

до Реєстру за категорією національного значення або

ж відмовляє у занесенні об'єкта до Реєстру в зв'язку із

невідповідністю (до 10 днів) [4]. Як бачимо, процедура

внесення об'єктів культурної спадщини до Реєстру може

тривати більше 3 років, що є досить великим строком,

особливо якщо взяти до уваги занедбаний стан великої

частини культурної спадщини.

Слід зазначити, що окрім Державного реєстру не�

рухомих пам'яток, в Україні існує Державний реєстр на�

ціонального культурного надбання (ДРНКН), в який,

згідно із Положенням про ДРНКН, затвердженим поста�

новою КМУ № 466 від 12 серпня 1992 р., включаються

пам'ятки історії, археології, містобудування та архітек�

тури, мистецтва, а також документальні пам'ятки. Про�

те за даними [11], для ДРНКН створено тільки один

набір даних — перелік унікальних предметів Музейно�

го фонду України, в якому сьогодні перебуває 105 оди�

ниць музейних експонатів (в основному це різноманітні

артефакти скіфської доби та ікони).

На сайті Національної бібліотеки України імені

В.І. Вернадського вказано [12], що у 2000 році було пе�

редбачено створення Державного реєстру "Книжкові

пам'ятки України" як складової частини ДРНКН, а в 2016 р.

затверджено "Порядок відбору рукописних книг,

рідкісних і цінних видань до ДРНКН". Силами співро�

бітників НБУВ для організації роботи з відбору книж�

кових пам'яток до ДРНКС створено та продовжує на�

повнюватися електронна база даних "Книжкові пам'ят�

ки України", але інформації про включення до нього

будь�яких інших підреєстрів, окрім музейних експонатів,

нам знайти не вдалось. Окрім того, виникає питання до�

цільності створення і ведення двох окремих реєстрів,

зміст яких частково перетинається, тому видається до�

цільним внести зміни в законодавчу базу та об'єднати

ці реєстри в один, використовуючи сучасні методо�

логічні підходи до створення подібних ресурсів та тех�

нології.

Сьогодні охорона культурної спадщини України є

далекою від досконалості. Причинами цього є коруп�

ція, погане регулювання та управління з боку влади,

недосконале законодавство в цій сфері та слабкі санкції

за його порушення. Зокрема, досить поширені випадки

нецільового використання земель історико�культурно�

го призначення, несанкціонованого використання та

руйнування пам'яток археології через низьку культуру

та безвідповідальне ставлення окремих суб'єктів госпо�

дарювання та/ або відсутність охоронних дошок на

об'єктах культурної спадщини. Також спостерігається

недостатня координація діяльності правоохоронних

органів та органів охорони культурної спадщини щодо

припинення та попередження правопорушень в зонах

охорони об'єктів культурної спадщини та в історичних

ареалах населених місць [5; 13].

В Україні відсутній єдиний нормативно�правовий

акт, який би регулював діяльність у сфері охорони та

функціонування культурних надбань у державі, на�

томість є досить велика кількість законів, в яких розпо�

рошені дані норми.

Так, є Закон України "Про охорону культурної спад�

щини", який відноситься тільки до матеріальної спад�

щини; Закон України "Про культуру", у якому фрагмен�

тами містяться положення щодо регулювання немате�

ріальної культурної спадщини. Крім того, існує окремий

Закон України "Про охорону археологічної спадщини".

Всі ці закони не включають достатньо ефективних, сти�

мулюючих положень щодо використання потенціалу

культурної спадщини [9; 13; 14].

Деякі способи управління спадщиною, як�от: при�

ватизація чи оренда, регулюються законодавчими ак�

тами, але, як правило, не визначають будь�яких особ�

ливостей її правового режиму. Істотною проблемою є
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нечіткість та непогодженість норм цих актів із базови�

ми законами про спадщину. Брак актуальної система�

тизованої правової інформації про спадок (тематичних

баз нормативно�правових актів) є також проблемою для

культурної спадщини держави.

Наразі необхідне створення цілісної системи дер�

жавного управління у сфері збереження культурної

спадщини. Ефективно реалізовувати повноваження у цій

сфері допоможе формування чіткої управлінської вер�

тикалі від центрального органу виконавчої влади до

районного рівня — з належним кадровим забезпечен�

ням. Крім того, існуюча система розподілу функцій

управління і контролю у сфері збереження культурної

спадщини між кількома центральними органами вико�

навчої влади не може вважатися оптимальною з огляду

на непрофільність, другорядність цих функцій для окре�

мих інститутів влади [13].

Дуже важливим є законодавчо прописаний моніто�

ринг та незалежні оцінки формування та виконання дер�

жавної політики у сфері регулювання культурної спад�

щини, що, на жаль, в Україні зараз не передбачено. На�

явна звітність не дає чіткого уявлення про реальний стан

справ в державі, і це гальмує прийняття адекватних уп�

равлінських рішень.

Так, Мазур Т.В. у своєму дослідженні констатує той

факт, що для положень окремих законів відсутні меха�

нізми реалізації, які мали б бути прописані у відповід�

них підзаконних актах, відсутній належний контроль за

виконанням законодавчих норм у сфері охорони та за�

хисту культурної спадщини; спостерігається низький

рівень правової культури та компетентності фахівців у

цій сфері; відсутня ефективна організаційно�управлінсь�

ка організація, а також системність та координація

діяльності органів державної влади та місцевого само�

врядування [14].

Охорона культурної спадщини Європи займає важ�

ливу роль у політиці Єврoпeйcькoгo Coюзу. Спaдщинa

рoзглядaєтьcя як спільний ресурс і загальне благо, що

сприятиме ширшому визнанню ЄC. Культурна спадщи�

на в країнах Єврoпeйcькoго Coюзу охороняється зако�

нами, що корегуються після ретельного аналізу цієї

сфери, а також у відповідності до сучасних потреб.

У роботі над вдосконаленням законодавства ЄC

свої зусилля об'єднують eкcпeрти різних галузей,

включaючи юристів, урядовців та істориків. Єврoпeйcькі

дeржaви, які є учacникaми Єврoпeйcькoї культурнoї

кoнвeнції, aктивнo зaлучaють уcі рівні влaди, рeгіoнaльні

тa міcцeві oргaни влaди, грoмaдянcькe cуcпільcтвo,

привaтний ceктoр тa тиcячі вoлoнтeрів дo cпільних

зуcиль, зaдля cприяння cпільнoму рoзумінню культур�

нoгo різнoмaніття, міcцeвих нaвичoк тa трaдицій.

Державним органам влади, що відповідають за охо�

рону культурної спадщини, необхідно прислуховуватись

та реалізовувати рекомендації ЮНЕСКО та інших міжна�

родних організацій, враховуючи їх досвід щодо політи�

ки культурної спадщини.

Оргaнізaції громaдянського суспільствa повинні

зaлучaти до сфери охорони культурної спaдщини тaкі

устaнови, які були б незaлежними від держaвних дже�

рел фінaнсувaння. Нa політику в сфері культури повинні

впливaти нaуковці, дослідники, громадські організації.

Їх думкa повиннa мaти не лише консультативний, aле і

вирішальний голос щодо питaнь збереження культур�

них нaдбaнь. Крім того, ці незалежні вчені, дослідники

тa громaдські організації повинні мати визнання в

місцевій громаді, для яких збереження культурної спад�

щини є пріоритетним завданням [15].

Важливим і надзвичайно складним питанням сього�

дення є охорона і захист культурної спадщини, яка зна�

ходиться на територіях, де триває збройний конфлікт,

причому у даному випадку об'єкти культурної спадщи�

ни треба захищати від фізичного знищення, розкрадан�

ня, і від можливого привласнення чи вивезення з тери�

торії нашої країни.

Також важливим фактором є залученість до різних

культурних заходів, прийняття норм щодо об'єднань

власників об'єктів культурних надбань, координація

волонтерських організацій та створення сприятливих

умов для інвестування у збереження та охорону об'єктів

культурної спадщини.

Аналізуючи світовий досвід збереження пам'яток

культури та архітектури, Україна має велику потребу у

необхідності створення некомерційної національної

довірчої організації. Статус та правові основи роботи

такої організації повинні бути закріплені на законодав�

чому рівні. Зокрема, слід передбачити створення сис�

теми мотивації для донорів (які дають пожертви на

збереження об'єктів спадщини), заборону на розподіл

прибутку, отриманого, через використання культурної

спадщини своїми засновниками та членами; дотриман�

ня принципу не відчуження (гарантування того, щоб

об'єкт спaдщини повинен бути наданий для постійного

використання в інтересах всієї громадськості) та звіль�

нення від податку нa майно (оскільки об'єкт спaдщини

перебувaє у довірчому упрaвлінні тa використовується

у інтересaх суспільствa з гaрaнтією доступу до нього)

[16].

Конкретизуючи окремі положення, викладені вище,

зазначимо, що актуальною потребою в сфері культур�

ної спадщини України є недостатній розвиток партнер�

ства між державним та приватним сектором. Хоча нині

основним джерелом підтримки культури залишається

фінансування з державного і місцевого бюджетів, оче�

видною є його недостатність для повноцінного функ�

ціонування галузі культури, звідки випливає необхідність

пошуку альтернативних джерел фінансування та фор�

мування інноваційного економічного механізму держав�

ного регулювання охороною культурної спадщини.

Досвід різних країн свідчить, що об'єкти культурної

спадщини — це важливий актив сучасних міст, який

може приносити прибуток і істотно впливати на їх еко�

номічний розвиток [17; 18].

У разі збільшення інвестиційної привабливості сфе�

ри культури, ефективним допоміжним інструментом у

реалізації культурної політики може стати державно�

приватне партнерство, під яким слід розуміти укладан�

ня договорів про співпрацю органів державного влади

та місцевого самоврядування з приватними інвестора�

ми та реалізацію спільних проєктів у сфері надання куль�

турних послуг. Слід зазначити, що особливістю держав�

но�приватного партнерства у сфері культури є те, що

велика увага в таких проєктах приділяється не стільки

отриманню прибутку, скільки їх соціальній та культурній

значущості, що ускладнює залучення інвестицій у цю
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сферу. Виходячи зі сказаного вище, першочерговими

завданнями у цьому напрямі є ідентифікація проблем,

які перешкоджають створенню оптимального механіз�

му державно�приватного партнерства та формування

відповідної нормативно�правової бази, зокрема прий�

няття закону про меценатство, яким би були передба�

чені інструменти стимулювання приватних інвесторів, які

вкладають кошти у розвиток та збереження культурної

спадщини [18].

Укрaїнa рясніє предметaми природи, історії тa куль�

тури, які можуть зaлучити туристів з усього світу, тому

великий потенціал має розвиток можливості для подо�

рожей Укрaїною, що передбачає, зокрема, розробку

туристичних маршрутів, створення та відновлення тури�

стичної інфраструктури, сприяння держави підготовці

кадрів, спроможних організувати якісне туристичне об�

слуговування як для вітчизняних туристів, так і для іно�

земців. З цією метою требa визнaчити роль Укрaїни у

глобaльному туризмі, створити бренди туристичних при�

над, розпочaти внутрішні тa зовнішні реклaмні кaмпaнії

щодо них.

Ще одне вaжливе знaчення для просувaння Укрaїни

мaє її  учaсть у нових європейських культурних

мaршрутaх. Співпрaця різних громaд нa основі історії,

культурної спaдщини тa туристичних місць, сприятиме

подaльшій діловій співпрaці і інвестиціям у громaди. Це

підвищить внесок культурних і творчих продуктів,

спорту, туризму.

Одним із важливих аспектів національного збере�

ження культурної спадщини є її популяризація, що ма�

тиме значний соціально�економічний ефект і формува�

тиме позитивний імідж України у всьому світі. Популя�

ризація культурної спадщини передбачає низку заходів,

зокрема інформаційно�просвітницькі, які сприятимуть

збільшенню рівня інформованості українців та світової

спільноти стосовно визначних історико�культурних та

природних локацій України; розвиток вітчизняних тури�

стичних маршрутів в сегменті етно� та екотуризму, а та�

кож рекреаційного відпочинку.

Великий потенціал для охорони та розвитку куль�

турної спадщини мають сучасні інформаційні технології,

зокрема заслуговує уваги використання відеолекцій,

онлайн� та відеоекскурсій, створення онлайн�каталогів,

веб�порталів, інтерактивних карт об'єктів культурної

спадщини із використанням геоінформаційних техно�

логій та відкритих даних тощо. Відзначимо, що Міністер�

ство культури та інформаційної політики вже анонсува�

ло реалізацію проєкта у сфері цифровізації охорони

культурної спадщини (е�Спадщина), який передбачає 4

підпроєкта [19]:

1. Цифровізація інфраструктури музеїв задля осу�

часнення та прозорості процесів;

2. Електронний реєстр національних об'єктів нема�

теріальної спадщини, який міститиме їх облікові карт�

ки;

3. Реєстр культурної спадщини, який надаватиме

інформацію про національні об'єкти матеріальної куль�

турної спадщини та передбачає створення персональ�

них кабінетів стейкголдерів, зокрема органів охорони

КС, органів державної влади, отримувачів адміністра�

тивних послуг, громадян тощо), інтеграцію з будівель�

ними та просторовими геоінформаційними системами

для проєктно�планувальної та містобудівної докумен�

тації;

4. Музейний фонд України: ресурс, що акумулюва�

тиме інформацію про цінності, що зберігаються в музе�

ях та бібліотеках та інтегруватиметься з прикордонни�

ми службами для перешкоджання незаконному перети�

ну кордону культурними цінностями та забезпечувати�

ме можливість оформлення онлайн�дозволів на їх ви�

везення.

Реалізація перших двох проєктів запланована вже

на кінець цього року, третього та четвертого — на гру�

день 2023 року [19].

Під час опрацювання регіональних стратегій розвит�

ку слід більше уваги звернути на важливий економіко�

географічний чинник і потребу врахування всього різно�

маніття існуючих у регіонах історико�культурних пам'я�

ток.

Таким чином, можна виділити ряд факторів, які

сприятимуть покращенню державного регулювання у

сфері охорони культурних надбань [2; 6; 9; 17]:

— створення цілісної системи державного управ�

ління у сфері збереження культурної спадщини із чіткою

управлінською вертикаллю, уникнення розпорошення

функцій управління та контролю між кількома ЦОВВ;

— проведення державними органами та органами

місцевого самоврядування регулярних консультацій з

громадянами та профільними організаціями щодо про�

блем, потреб та побажань у сфері охорони культурно�

го спадку держави;

— налагодження механізмів громадського контро�

лю за використанням бюджетних коштів, виконанням

цільових програм;

— сприяння приватним ініціативам у галузі збере�

ження та розвитку культурної спадщини, створення умов

для підвищення інвестиційної (меценатської) активності,

поліпшення туристичної привабливості міста;

— укладання охоронних договорів на пам'ятки та

об'єкти культурної спадщини міста з користувачами

(власниками) і балансоутримувачами;

— забезпечення повноти й доступності інформації

про пам'ятки та об'єкти культурної спадщини міста, за�

пуск повноцінного електронного реєстру культурної

спадщини;

— забезпечення безперервного моніторингу стану

збереження пам'яток та об'єктів культурної спадщини;

— розробка системи заходів з інформування насе�

лення щодо важливості збереження об'єктів культур�

ної спадщини загалом, і донесення конкретної інфор�

мації до користувачів (власників) і балансоутримувачів

пам'яток та об'єктів культурної спадщини.

ВИСНОВОК
Перед Україною стоїть важливе завдання — удос�

коналити роботу з охорони культурного спадку. Необ�

хідно впорядкувати національне законодавство, яке

повинне відповідати міжнародним зобов'язанням Украї�

ни, забезпечити ефективне застосування закону, а та�

кож сприяти виробленню стратегії гуманітарного роз�

витку сучасної України, яке потребує перегляду держав�

ного регулювання у сфері захисту культурних надбань.

Основними напрямами роботи із спадщиною в Ук�

раїні можна визначити її охорону та збереження, чому
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значною мірою сприятиме повноцінне функціонування

електронного Державного реєстру нерухомих пам'яток

України, популяризацію та розвиток туризму.

Враховуючи рекомендації міжнародних організацій

та кращі зарубіжні практики, Україні необхідно встано�

вити законодавчі рамки використання об'єктів культур�

ної спадщини (охорони, збереження, реставрації, архе�

ологічних розкопок, документування тощо), створити

умови для ведення господарської діяльності і забезпе�

чення координації інтересів різних суспільно�політичних

груп щодо спадщини, врегулювання конфліктів щодо

культурної спадщини на міжнародній арені.

Діяльність у гaлузі охорони культурного спaдку мaє

грунтувaтися нa якісній комунікaції предстaвників різних

професій. Позитивні зміни у сфері охорони культурної

спaдщини можнa очікувaти лише тоді, коли всі, хто бере

учaсть у цьому процесі, будуть залучені до співпрaці.

Тому співробітництво між експертами різних сфер, дер�

жавною тa місцевою влaдою мaє бути пріоритетом дер�

жавного регулювання у сфері культурної спадщини.

Під час вирішення проблем щодо недостатнього

фінансування об'єктів культурної спадщини потрібно за�

лучати механізми державно�приватного партнерства,

для стимуляції якого доцільно розробити комплекс нор�

мативно�законодавчих актів щодо активізації меценат�

ства та інвестиційної діяльності у сфері культури.
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Визначено, що для публічно�приватних партнерств, орієнтованих на кібербезпеку, саме
ступінь спільних наслідків пов'язує його учасників. Таке призначення зумовлює для публ�
ічного сектора необхідність визначити кібербезпеку приватних організацій як проблему
національної безпеки, а отже, визнати відповідальність уряду за її забезпечення. Приват�
ний сектор у свою чергу створює, управляє та підтримує системи, технології та процеси,
що складають критичну інфраструктуру, забезпечення кібербезпеки якої є складовою за�
безпечення національної безпеки. Доведено, що загрози в кіберпросторі вимірюються
двома факторами: вони повинні мати намір заподіяти певної шкоди, і вони повинні мати
здатність це зробити. Наявність можливостей, але відсутність наміру використовувати їх,
по суті, усуває будь�які загрози. З'ясовано, що слід звертати особливу увагу на дві скла�
дові партнерства: обмеження ролей та обмін інформацією. Доведено, що проведене дос�
лідження актуалізує питання вимірювання ефективності партнерства, для того щоб одно�
значно з'ясувати, чи демонструють члени партнерства взаємно вдосконалений кіберза�
хист у результаті своїх партнерських відносин.

It is determined that for public�private partnerships focused on cybersecurity, it is the degree
of common consequences that connects its participants. This designation necessitates the need
for the public sector to identify the cybersecurity of private organizations as a national security
issue, and thus to recognize the government's responsibility for ensuring it. The private sector,
in turn, creates, manages, and maintains the systems, technologies, and processes that make
up critical infrastructure, cybersecurity of which is a part of national security. It is proven that
threats in cyberspace are measured by two factors: they must intend to cause some harm, and
they must have the ability to do so. The availability of opportunities, but the lack of intention to
use them, essentially eliminates any threats. It was found that two components of the
partnership should be given special attention: role limitation and information exchange.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Сучасні бізнес�конструкції створюють цілі середо�

вища, де публічний і приватний сектор активно та успі�

шно співпрацюють — іноді як клієнт і постачальник,

іноді через нагляд і дотримання, іноді як партнери. Ці

домовленості зазвичай переслідують спільні цілі отри�

мання певних позитивних результатів, але в деяких ви�

падках партнерські відносини формуються як захисна

відповідь спільним противникам. Саме така мета парт�

нерства є головною у сфері забезпечення кібербезпе�

ки. На думку науковців, значення публічно�приватного

партнерства (ППП) у сферах безпеки полягає в змен�

шенні дублювання зусиль, посиленні міжгалузевої ко�

мунікації, підвищенні ефективності та досягненні цілей

захисту краще, ніж у ситуації, коли уряд або бізнес діють

незалежно. Коли ці цілі досягнуті, інвестиції в ППП є

цінними, життєздатними та змушують учасників продов�

жувати партнерство і надалі. Якщо ці цілі не досягнуті,

учасники можуть втратити віру в домовленості, робити

менший внесок, можливо, звинуватити один одного у

неефективності та, ймовірно, шукатимуть альтернативні

шляхи вирішення своїх потреб у кібербезпеці. На жаль,

практика ППП у багатьох країнах, що демонструє нега�

тивне ставлення сторін до цих партнерських відносин, а

також стабільно високі показники вразливості та експ�

луатації зловмисними організаціями операцій з ком�

п'ютерними мережами (CNO) свідчать про те, що бага�

то цілей ППП не досягаються повною мірою.

 It has been found that modern business constructions create whole environments where the
public and private sectors actively and successfully cooperate: sometimes as a customer and
supplier, sometimes through supervision and compliance, sometimes as partners. These
arrangements usually pursue common goals of obtaining certain positive results, but in some
cases partnerships are formed as a defensive response to common opponents. This is the main
goal of the partnership in the field of cybersecurity.

It was found that the partnership should highlight the union of potential victims, the purpose
of which should be clearly motivated by the benefits of full cooperation in the process of
strengthening security. Using risk management approaches, it can be stated that enhanced
security should be commensurate with the reduction of successful exploitation of known
vulnerabilities, deterrence or apprehension of intruders identified as a result of information
exchange, or implementation of enhanced security strategies to detect and protect or access
critical information. It is identified that the implementation of a system of performance
indicators can be beneficial to both public and private partners, as it can encourage additional
participation and identify areas of partnership that need improvement. For the public sector,
indicators can focus on participation in the industry, the number of unique malicious signatures
submitted by member groups, or some calculation of the time and resources spent on
partnership tasks, such as meetings or dissemination of information.

Ключові слова: кібербезпека, кіберпростір, публічно�приватне партнерство, публічний сектор, при�

ватний сектор, органи влади, приватні організації.

Key words: cybersecurity, cyberspace, public�private partnership, public sector, private sector, authorities,

private organizations.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Кібербезпеці у цілому та публічно�приватному

партнерству у цій сфері зокрема присвятили свої праці

Е. Гівенс, В. Грейман, Е. Етціоні, С. Ліндер, Д. Льюіс,

М. Карр, Т. Мур та ін. Проте невирішеність низки про�

блемних питань щодо створення та розвитку ППП у

сфері кібербезпеки у практичній площині актуалізує

доцільність проведення подальших досліджень у цьо�

му напрямі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основних аспектів фор�

мування та забезпечення публічно�приватного партнер�

ства у сфері кібербезпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ППП як захисна модель покладається на те, що ко�

жен учасник вносить щось унікальне в партнерство, що

може пом'якшити слабкі сторони та посилити сильні сто�

рони. Але у той час як публічний сектор передусім мо�

тивований питаннями національної безпеки, приватний

сектор насамперед мотивується прибутком. Карр пише,

що "саме ця диз'юнктура лежить в основі напруженості

у цьому партнерстві" [1, с. 44]. Часто, і підживлюючись

цими відмінностями, партнерство захмарюється уявлен�

ням про те, що одна сторона робить недостатній вне�

сок або вносить більше, ніж інша. Це сприйняття дисба�
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лансу у відносинах викликає подальшу напругу. Тому

хоча велика увага науковців і практиків приділяється не�

обхідності створення ППП для поліпшення кіберзахис�

ту, необхідними є також дослідження, що стосуються

того, чому ці партнерства є неефективними. Зокрема,

слід постійно отримувати відповіді на наступні запитан�

ня, пов'язані зі зниженням ефективності ППП у кібер�

доменах:

1. Які існують проблеми в обміні інформацією між

партнерами і яким чином це впливає на партнерство у

цілому?

2. Чи демонструють члени ППП взаємно вдоскона�

лений кіберзахист у результаті своїх партнерських від�

носин?

3. Які об'єктивні відмінності впливають на спонукан�

ня сторін рухатись до ефективного та взаємовигідного

партнерства?

Загроза зловмисних CNO є динамічною та екзистен�

ціальною: вона завжди змінюється та постійно присут�

ня. Протидія загрозі в міру її розвитку вимагає від клю�

чових лідерів та осіб, що приймають рішення в публіч�

ному та приватному секторі, запроваджувати ППП як

життєздатну оборонну модель, робити адекватний та

необхідний внесок у партнерство та постійно вимірю�

вати й оцінювати зміни в кібербезпеці відповідних орга�

нізацій в результаті ППП. Усі партнерські відносини

прагнуть зменшити індивідуальні витрати на спільні зав�

дання та використати загальні дії та заходи членів на

свою користь. Однак, щоб досягти ці дві цілі, партнери

також повинні справедливо враховувати внески іншою

сторони.

Ймовірно, найбільш очевидний прояв ППП відбу�

вається стосовно критичної інфраструктури: публічний

сектор має вимоги до технологій чи можливостей і пла�

тить приватному сектору за створення, інтеграцію чи

інше управління цією вимогою. Публічний сектор реін�

вестує себе в партнерство, коли потім включає готовий

продукт або послугу в якісь національні можливості. Але

оскільки це стосується кібербезпеки, використання та

цілі впровадження моделей партнерства можуть бути

дещо складнішими. Тим не менше, Грейман бачить у цих

партнерствах великі можливості, зазначаючи, що дедалі

більш розподілена та взаємопов'язана природа сучас�

них технологічних систем повинна створювати більш

динамічні партнерські відносини, які швидко розвива�

ються та йдуть в ногу із загрозами та вразливими місця�

ми [4].

Втім, не всі дослідники налаштовані оптимістично з

цього питання. Наприклад, Карр називає ППП у сфері

забезпечення кібербезпеки "однозначно проблематич�

ним" і стверджує, що "небажання політиків претенду�

вати на повноваження держави вводити жорсткіші за�

ходи з кібербезпеки... поряд із неприязним ставленням

приватного сектору до прийняття відповідальності або

підзвітності за національну безпеку, залишає партнер�

ство без чітких меж відповідальності та підзвітності" [1,

с. 43]. Подібним чином Грейман стверджує про існуван�

ня свого роду "кіберпарадоксу", де перетинання між

публічним та приватним секторами призвело до пере�

плутування операцій національної безпеки та розвідки

з кібербезпекою та конкурентоспроможністю під�

приємств, викликаючи зіткнення цілей [4]. Звичайно,

парадокс полягає в тому, що цілі діяльності обох сторін

вимагають отримання певних кіберданих, але жодна зі

сторін не хоче, щоб її використовувала для цього інша.

Цей парадокс суттєво сприяє виникненню проблем у

партнерстві, тому питання "балансу" завжди має посіда�

ти у ньому важливе місце. Також важливо постійно на�

голошувати, що вплив зловмисного CNO є спільним зна�

менником, необхідним для об'єднання публічних та при�

ватних організацій для забезпечення їхньої безпеки. До

того ж, кожна ітерація з боку публічного сектору має

заохочувати приватний сектор розробляти технології,

необхідні для посилення кіберзахисту критичної інфра�

структури країни, інвестувати в системи виявлення та

запобігання і розробляти найкращі практики, необхідні

для вимірювання ефективності ППП.

Для ППП, орієнтованих на кібербезпеку, саме

ступінь спільних наслідків пов'язує його учасників. Таке

призначення зумовлює для публічного сектора не�

обхідність визначити кібербезпеку приватних органі�

зацій як проблему національної безпеки, а отже, визна�

ти відповідальність уряду за її забезпечення. Приватний

сектор у свою чергу створює, управляє та підтримує

системи, технології та процеси, що складають критич�

ну інфраструктуру, забезпечення кібербезпеки якої є

складовою забезпечення національної безпеки.

Загрози в кіберпросторі вимірюються двома фак�

торами: вони повинні мати намір заподіяти певної шко�

ди, і вони повинні мати здатність це зробити. Наявність

можливостей, але відсутність наміру використовувати

їх, по суті, усуває будь�які загрози. Звичайно, намір сто�

сується мотивації зловмисників того, що рухає їх до

якоїсь мети. Мотивація у цій сфері може варіюватися

від простого хуліганства, до політичної активності та

шпигунства, спрямованого на інші держави. Часто мо�

тивація визначає, наскільки стійкою може бути певна

загроза, і якщо її можна з'ясувати, то це може мати пев�

ний зв'язок із можливостями, які може використовува�

ти загроза. У широкому розумінні можливості стосують�

ся тактики, техніки та процедур, до яких загроза має

доступ і буде використовувати їх для заподіяння шкоди

у відповідності до визначеної мети. У суто технічному

розумінні можливості щодо кіберзагроз конкретно сто�

суються експлойтів та шкідливих програм, якими кори�

стується загроза. Можливості також можуть містити

широкий спектр інструментів — від програм з відкри�

тим кодом до спеціально розроблених шкідливих про�

грам, що надаються державними спецслужбами. Зви�

чайно, мотивацію можна затуманити, оголошуючи не�

зрозумілі цілі, і багато можливостей можна отримати в

Інтернеті, що у сукупності ускладнює виявлення типу

загрози. Проте впевненість у з'ясуванні як умислу, так і

передбачуваних для використання можливостей може

допомогти у визначенні категорії загрози.

У своєму дослідженні з економіки поліпшення кібер�

безпеки Мур визначив чотири основні проблеми в кібер�

просторі: крадіжка інтернет�ідентифікаційних даних,

промислове кібершпигунство, порушення захисту кри�

тичної інфраструктури та ботнети [7, с. 4]. Мур пропо�

нує ці категорії не лише як основу для розгортання

кібербезпеки, але і як цілі, що спрямовують усі зусилля

з кібербезпеки. Накладання цих цілей на ППП ілюструє,

що як публічний, так і приватний сектор чутливі до впли�



61

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ву цих проблем, і це має бути достатньою причиною для

стимулювання співпраці та більш підзвітного партнер�

ства.

Однак Мур також визначає три бар'єри для покра�

щення кібербезпеки, — невідповідні стимули, інфор�

маційні асиметрії та зовнішні ефекти, — які, якщо їх не

врахувати належним чином, закладають основу для не�

минучої неефективності кібербезпеки [7, с. 7]. У своїй

роботі Мур описує "невідповідні стимули" як явища, що

виникають в результаті компромісу між безпекою та

ефективністю [7, с. 7]. Чим складнішою є система без�

пека або чим більше шарів безпеки вона має, тим мен�

ша ефективність буде відчуватися. Так, Мур зазначає,

що якби банки не пропонували Інтернет�банкінг, вони

були б значно менш схильні до злому. Однак їхні клієнти

також мали б менший доступ до своїх грошей, а витра�

ти на управління філіями були б для банку значними.

Окремо вимоги до низьких витрат можуть вплинути на

придбання дешевшого, але менш безпечного програм�

ного забезпечення, що потенційно може створити враз�

ливі місця або можливості для зловмисників.

Як правило, "інформаційна асиметрія" — це не�

здатність знати правду про інформацію (наприклад, що

є точним, що є перебільшеним) або які мотивації пере�

дують тому, якою інформацією обмінюються, і чому. По

суті, інформаційні асиметрії вселяють сумнів у на�

дійності даних, якими обмінюються сторони. Якщо роз�

глядати їх як елементи ризику, стає зрозумілим, що цей

бар'єр може суттєво вплинути на точні розрахунки по�

ширеності загрози, масштабу вразливості, впливу

шкідливого CNO чи ефективності контрзаходів. Це, зви�

чайно, може вплинути на готовність, пріоритети безпе�

ки чи інвестиції та може призвести до додаткових про�

блем.

Нарешті, Мур описує зовнішні ефекти, або ефекти

"переливу" в кібербезпеці. У цьому разі зовнішні ефек�

ти стосуються того, як взаємозв'язок речей може або

надати користь, або бути вразливим для великих спіль�

нот користувачів. По суті, оскільки технологічна галузь

має тенденції до домінуючих фірм, їх потреба полягає в

тому, щоб бути сумісними з більшістю сторонніх поста�

чальників, а звернення до найширшої бази спонукає їх

спочатку до зростання частки ринку, а лише потім — до

впровадження безпеки [7, с. 8]. Така мотивація сприяє

впровадженню незахищеного програмного забезпечен�

ня для користувачів з подальшим постійним його вип�

равленням та удосконаленням. Тобто заохочується роз�

повсюдження небезпечного програмного забезпечен�

ня на ринку, що перешкоджає розробці та впроваджен�

ню захищеної інфраструктури та стримує інвестиції в

безпеку.

Поряд із зазначеними бар'єрами ще однією пробле�

мою, яка негативно впливає на ППП, є те, що влучно

висловила Карр: те, що відповідає найкращим інтере�

сам суспільства щодо кібербезпеки не завжди відпові�

дає найкращим інтересам приватного сектору; соціальні

вигоди не є значущими з точки зору прибутковості, яким

би бажаним не був результат [1, с. 57].

У своїй роботі над ідеологічною філософією ППП

Ліндер описує партнерство як "акомодаційне — вони

стримують привид оптової продажу та в обмін обіцяють

вигідну співпрацю з державою" [6, с. 39]. Цей опис

свідчить про те, що за певного моменту учасники очіку�

ють на більше, ніж дають самі, тобто утримуються від

надто активних дій, покладаючись у цьому на інших. Але

проблема полягає в тому, що якщо всі партнери підуть

таким чином, виграш для всіх буде мінімальним, а парт�

нерство взагалі стане марним зусиллям. Дві складові

ППП демонструють цю ідею "стримування": обмежен�

ня ролей та обмін інформацією. Розглянемо їх.

1. Обмеження ролей. Ролі партнерства визнача�

ються менше альтруїзмом, а більше унікальними об�

ставинами, які визначають рівень прихильності сторін

до цього партнерства. Наприклад, приватна організа�

ція може брати участь у партнерстві через певні, ко�

лись визначені, зобов'язання. Цей вид обов'язкової

участі може не перетворитися на активну участь і,

натомість, може бути пасивним, тобто сторона парт�

нерства прийматиме інформацію, але не надаватиме

її іншим партнерам. Таким чином, хоча спільне зане�

покоєння може бути обов'язковим, ролі та обов'язки

для суб'єктів у партнерських відносинах повинні бути

чітко визначені, або інакше партнерства стикаються

з невдачею. Іншими словами, публічний партнер зо�

бов'язаний виконувати свої обов'язки та юридичні

повноваження, тоді як приватний партнер чимось за�

охочується. Хоча і дещо ненауково, але прихильність

до ППП може вимірюватися загальним розподілом

часу, ресурсів, грошей, впливом на суспільне сприй�

няття або навіть порогами, за якими ризик буде прий�

нятий, або проігнорований.

Центральні органи влади можуть встановити певні

стандарти у сфері кібербезпеки і вони наділені повно�

важеннями забезпечувати дотримання цих стандартів.

Однак, як показує практика інших країн, уряди останнім

часом широко встановлюють операційні стандарти та

стандарти безпеки у публічних організаціях, але неохо�

че роблять це для приватного сектору. І це ставить по�

тенційні сторони партнерства у нерівні умови. Тобто

подібний підхід зводить повноцінне двобічне партнер�

ство лише до "залучення" приватного сектора до

здійснення заходів з кібербезпеки. Втім, це не позбав�

лене певного сенсу, оскільки занадто велике втручання

уряду може мати негативні наслідки для економічної

потужності приватного сектору.

Таким чином, публічний сектор часто виявляє, що

пропонує ті чи інші стимули приватному сектору для

поліпшення співпраці та передачі даних, включаючи

рішення та дії щодо пом'якшення негативних наслідків

та винагороди за дотримання вимог і стандартів. Хоча

з точки зору публічних осіб ці заохочення можна роз�

глядати і як потенційні проблеми, чекаючи, що з ча�

сом заохочення трансформуватимуться у зростаючі

витрати для публічного сектора. Тобто публічний сек�

тор значною мірою покладається на таке собі "само�

регулювання" приватного сектора стосовно забезпе�

чення кібербезпеки. Але у такому разі публічний сек�

тор повинен самостійно оцінити, чи саморегулювання

в приватному секторі належним чином захищає інфор�

маційні системи критичної інфраструктури від кібер�

загроз і чи адекватно правила партнерства примушу�

ють приватний сектор ділитися з публічним партнером

даними про кіберзагрози, вразливості та шкідливий

вплив.
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Приватні організації схильні зосереджуватися на

короткотермінових витратах та вигодах на шкоду дов�

гостроковим наслідкам [2]. Такий підхід до діяльності

керує розумінням приватним сектором кіберзагроз,

їх впливу та їхнього внеску в ППП. Наприклад, стався

злам бази особистих даних працівників приватної

компанії з вантажоперевезень. Хоча цей злам, ймов�

ірно, вплине на осіб, які працюють у компанії, але

вплив на безперервність ділових операцій буде май�

же відсутнім. І якщо цей тип порушення даних не при�

зведе до передбачуваних перебоїв у роботі, витрати

на поліпшення кібербезпеки навколо того, як, де і

чому зберігаються ці дані, швидше за все, не будуть

пріоритетними.

Зосередження уваги на короткотермінових вит�

ратах також сприяє зменшенню кількості повідом�

лень про зловмисні CNO з двох, здавалося б, проти�

лежних причин: 1) це занадто шкідливо і може кош�

тувати грошей, або 2) це не має значення і не варто

витрат. У першому випадку існує думка, що обмін

подібною інформацією може спричинити шкоду для

публічності або призведе до судових процесів щодо

відповідальності за шкоду приватним особам [2]. Це

може також стосуватися витрат, що стосуються

зовнішніх факторів — наслідків поширення пору�

шень кібербезпеки на інші організації або на інших

осіб. Наприклад, зловмисник може зламати приват�

ну комп'ютерну мережу і зробити її частиною бот�

мережі, що спричинить відмову в обслуговуванні

екстреної служби, такої як швидка допомога. Тобто

вразливість у першій, не критично важливій системі,

сприяла віктимізації критично важливої системи. По�

дібному можна було б запобігти, якщо б власник

першої мережи вкладав достатньо коштів у її кібер�

захист.

2. Обмін інформацією. Обмін інформацією, як пра�

вило, є найбільш часто рекламованою перевагою ППП,

однак цінність практики та даних, що передаються,

зменшується за рахунок внутрішнього контролю як у

публічному, так і в приватному секторах. Маркетинг цих

партнерських відносин часто описує результат обміну

інформацією як своєчасну, актуальну, точну та ефек�

тивну інформацію. Що стосується кібербезпеки, обмін

даними, як очікується, має інформувати загальну базу

знань про загрози, можливості, вразливості, які вико�

ристовують зловмисники, і методи, за допомогою яких

їх можна виявити, заперечити або порушити. Обмін

інформацією може створити спільноти інтересів, по�

кращити відносини між внутрішніми та зовнішніми

партнерами і є основою для поліпшення кібербезпе�

ки.

Проте Карр визначає кілька безпосередніх проблем

у даному процесі: не завжди зрозуміло, що означають

дані або яка їх цінність у більшому контексті або для

партнерів; певна інформація може виявити слабкі місця,

якими може скористатися конкуренти; існують пробле�

ми з класифікацією інформації, що обмежують те, як

дані можуть використовуватися і з ким можна ділитися

тими чи іншими даними [1]. Додаткові бар'єри для ефек�

тивного обміну інформацією можуть також включати

побоювання щодо розголошення наданої інформації з

негативними наслідками від цього, а також певне по�

стійним потоком інформації, що представляє сумнівну

цінність для сторони партнерства.

Цінність обміну інформацією як вигоди зменшуєть�

ся, коли партнери не розуміють, що від них очікується,

якщо не передбачено заходів, які забезпечують

відповідність внесків партнерів, а також коли партнери

роблять припущення щодо недостатнього внеску свого

партнера. Щодо останнього пункту, Гівенс описує це як

причину, що дозволяє апатії просочуватися в партнер�

ство [3]. Коли один учасник припускає, що він непро�

порційно порівняно з іншими виграє від партнерства,

незалежно від якості поданих ним даних, він, як прави�

ло, інвестує у партнерство менше.

Обмін інформацією може спричинити нерозумін�

ня інформаційних потреб партнерів. Одне з проведе�

них досліджень щодо обміну інформацією в рамках

ППП з питань кібербезпеки показало, що інформаційні

потреби в публічному та приватному секторі дуже

різняться передусім це стосувалося конфіденційності

[5]. Так, дослідження виявило, що спільна інформація

поділялась на дві категорії: технічні індикатори загроз

та контекстна інформація. Технічні індикатори загроз —

це специфічні, загальні та повторювані форми інфор�

мації, які піддаються анонімізації, стандартизації та

швидким формам розповсюдження. Контекстна інфор�

мація, навпаки, стосується детальної інформації про

учасників партнерства та можливі загрози і створює

більший ризик для конфіденційності та несанкціоно�

ваного розкриття секретної інформації. Розмежуван�

ня двох зазначених категорій мало на меті визначити

те, як із цими даними слід поводитись: обробляти, пе�

редавати (і кому саме) чи ділитися (і з ким саме). Але

на практиці далеко не завжди було присутнім розумін�

ня, що ці дві категорії даних мають різну аудиторію,

різні наслідки від їх використання і вимагають різних

режимів розповсюдження та обробки, що призводи�

ло до різного роду інцидентів і негативно впливало на

партнерство загалом.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Наведені у статті матеріали безумовно актуалізують

питання вимірювання ефективності партнерства, для

того, щоб однозначно з'ясувати, чи демонструють чле�

ни ППП взаємно вдосконалений кіберзахист у резуль�

таті своїх партнерських відносин. Номінальні зміни в

показниках вторгнення за рік, зібрані компаніями з

кібербезпеки та реагування на інциденти, не дозволя�

ють говорити про ППП як джерело вдосконалення, хоча

не можна і вважати, що партнерства не мають певного

впливу. Натомість можна обгрунтовано припустити, що

навіть пасивне залучення до обміну інформацією повин�

но призвести до певного поліпшення, але без вбудова�

ної системи показників, що вимірює вдосконалення, ці

партнерські стосунки приречені на посередність.

Як ніщо інше, ці партнерські відносини повинні ви�

сувати на перший план союз потенційних жертв, мета

яких повинна бути чітко мотивована перевагами повно�

го співробітництва в процесі посилення безпеки. Ви�

користовуючи підходи управління ризиками, можна за�
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значити, що посилена безпека повинна співвідносити�

ся із зменшенням успішної експлуатації відомих враз�

ливостей, стримуванням або затриманням зловмис�

ників, виявлених у результаті обміну інформацією або

впровадженням вдосконалених захисних стратегій для

виявлення та захисту критичної інформації або досту�

пу до неї. Крім того, впровадження системи показників

ефективності може бути корисним як публічним, так і

приватним партнерам, оскільки може заохотити додат�

кову участь та визначити сфери партнерства, які по�

требують вдосконалення. Для публічного сектора по�

казники можуть бути зосереджені на показниках участі

в галузі, кількості унікальних шкідливих підписів, вне�

сених групами�членами, або на деякий розрахунок часу

та ресурсів, що витрачаються на виконання завдань

партнерства, таких як зустрічі чи розповсюдження

інформації. Визначення таких показників має стати

подальшим напрямом дослідження з розглянутої про�

блематики.
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TEAL APPROACHES TO COMPANY MANAGEMENT: FOREIGN EXPERIENCE AND NATIONAL
PRACTICE

У наш час традиційна модель управління організацією є настільки застарілою, що не відпо�
відає сучасним викликам. Запровадження бірюзового управління дає працівникам більшу сво�
боду, з одного боку, і робить працівників більш мотивованими — з іншого. В бірюзових компан�
іях стратегія виникає природнім шляхом, а не насаджується керівництвом. В епоху пандемії
бірюзовий підхід до управління застосовується дедалі частіше закордоном, оскільки майбутнє
належить тим організаціям, які, попри труднощі, зможуть включати бірюзові елементи у свою
модель управління. З одного боку, цей стиль вказує на креативність працівників та рівень роз�
витку обізнаності працівників, які відповідають за певну організацію, ототожнюються з нею та
переслідують власні цілі, з іншого — бірюзовий підхід до управління спрямований на гармонію
між працівниками та навколишнім світом. Встановлено, що сучасні умови господарювання ви�
магають зміни моделі управління від бюрократії та адхократії до самоорганізації (холакратії).
У статті охарактеризовано особливості реалізації бірюзового підходу до управління закордон�
ними та вітчизняними організаціями. Зокрема, визначено передумови застосування цього
підходу та його принципи. Також порушується питання, чи стануть бірюзові організації звич�
ною моделлю в майбутньому, чи це є утопічною ідеєю.

The article examines the turquoise approach to the management of organizations as determining
determinants of the formation and development of management 3.0. Different views of scientists on
the implementation of the turquoise approach in the new society are revealed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Технологічні виклики так званої четвертої промис�

лової революції, інноваційні міжорганізаційні мережеві

відносини, інтеграція в корпоративні стратегії викликів

сталості, або незадовільний рівень прихильності персо�

налу, що виникає внаслідок складності та пов'язаної з

цим невизначеності, є одними з основних ключових пи�

тань, з якими організації мають зіткнутися найближчим

часом. У цьому контексті поява моделі "еволюційної

організації" є важливою віхою з точки зору нової іден�

тифікації фундаментальних принципів для організацій

задля оновлення або перегляду системного мислення.

Ця модель дозволяє організаціям, які функціонують як

живі істоти, бути більш спритними та гуманістичними,

краще підготовленими до встановлення надійних міжор�

ганізаційних відносин.

Ідея у контексті бірюзових компаній характери�

зується стилем людських стосунків, що є в організації.

Цей стиль передбачає усунення фіксованої ієрархії,

одночасно забезпечуючи повне залучення робітників до

розвитку та діяльності компанії. Більше того, порушуєть�

ся питання, чи є це звичною моделлю в майбутньому, чи

не є це утопічною ідеєю.

The theory of holacracy is determined to be the most appropriate in today's pandemic and its
differences from bureaucracy and adhocracy are analyzed. Holacracy divides processes into "work
in the organization" and "work on the organization". Working in an organization is performing those
activities that are described in roles and circles. Working on an organization is working to improve
the existing structure. It is noted that the proposed turquoise approach is an ambiguous innovation
for organizations and needs to be implemented first in a pilot form. Self�government, evolutionary
purpose and integrity in the organization become the driving forces of organizational development.
However, when implementing the turquoise approach in Ukraine, the absence of such organizations
due to the crisis in both the economy and the culture of the population was noted. The introduction of
the turquoise approach is also based on the use of Agile ideology tools.

Turquoise organizations have been shown to be more common in areas of creativity and innovation.
It is emphasized that the principles of turquoise foreign organizations are somewhat different from

domestic ones.
The article proves that there are no purely turquoise organizations in Ukraine, but some components

are already used, mainly in the IT sphere. The main examples of successful implementation of the
turquoise approach to the management of organizations are given. The reasons for failures in the
application of the turquoise approach are presented. These approaches once again prove the
multidisciplinarity and complexity of the process of studying this approach.

It is determined that the main problem of implementing the turquoise approach is also psychological
problems.

Theoretical studies of the turquoise approach to management were based on the study of Lala
successful organizations in various fields. However, organizations need to be prepared for coaching.
Approaches to the leading role of employees as the driving force behind the transformation of
organizations into living beings are changing.

Ключові слова: інновації, бірюзові організації, модели управління, холакратія, людські стосунки, менед�

жмент 3.0.

Key words: innovations, turquoise organizations, management models, holacracy, human relations, management

3.0.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Бірюзові компанії — організації як живий організм

або фірми майбутнього, в яких все не так, як у звичних

вітчизняних організацій. У них практикують не жорст�

кий стиль керівництва, а коучинг і самоврядування,

замість KPI виступають цінності і цілі. Теорія бірюзових

організацій грунтується на законі спіральної динаміки,

який в 1966 році опублікував американський доктор

психології К. Грейвз. Згідно з ним, людина в своєму

розвитку піднімається по "сходах", кожній з яких вче�

ний встановив колір. У 2014 році Ф. Лалу "розфарбу�

вав" за аналогією етапи розвитку компаній — так і з'я�

вилася концепція бірюзової організації — "червоний"

(утримання підлеглих у страху); "жовтий" (тип управ�

ління — зверху до низу, висока формалізація обов'язків);

"помаранчевий" (акцент на подоланні конкуренції, до�

сягненні прибутку та зростанні на основі свободи у прий�

нятті рішень); "зелений" (багато уваги делегуванню зав�

дань, мотивації працівників та створенню внутрішньої

культури, орієнтуючись на загальні цінності); "бірюзо�

ва" (наявність спільних цінностей та цілей, відкритість,

розподіл обов'язків між працівниками, які приймають
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рішення самостійно або консультуючись з іншими чле�

нами колективу) [1].

Сутність останніх розкрита у наукових працях ба�

гатьох вчених, зокрема вітчизняних: В. Перерви та

В. Лозової [2], Т. Приступи та В. Чорного [3], К. Смірно�

вої [4], Л. Птащенко, Т. Бережецької, А. Максименко

[5], К. Нікітенко, Г., Т. Стукан [6], Г. Жосан, В. Киричен�

ко [7], Ю. Білявської [8] тощо. Проте в зазначених ро�

ботах відсутні дослідження щодо практичного застосу�

вання бірюзового підходу в організаціях.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета цієї статті — дати уявлення про те, як працю�

ють бірюзові організації закордоном та в Україні на

основі вивчення їх особливостей та проблем, пов'яза�

них із запровадженням новітньої концепції менеджмен�

ту організацій, що грунтується на холакратії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Менеджмент організацій постійно розвивається,

адже він має відповідати сучасним викликам часу. Відо�

мими моделями управління організацією є бюрократія,

адхократія [9]. Так, у сучасному світі бюрократична

організаційна структура визнається й надалі все більш

непридатною, а можливості адхократії теж значно об�

межені. Нинішня криза, спричинена пандемією COVID�

19, призвела до того, що багато компаній змінили спосіб

роботи (в контексті ділових відносин). Змінилися струк�

тура та стиль управління. Робоче місце було перетво�

рено в Інтернет�місце, і кожен працівник повинен був

стати самостійним, самостійно організовувати свою

роботу та часто приймати власні рішення. А отже, бірю�

зові організації, концепція яких з'явилася у другій по�

ловині 20 ст., набули все більшої актуальності.

У світі з'явилася низка організацій, які стверджують,

що пропонують емансипацію та автономію співробіт�

ників шляхом самоуправління, самоорганізації або "хо�

лакратії". Останній, на думку вчених та на основі аналі�

зу даних таблиці 1, претендує стати ідеальним типом

організаційної форми.

Отже, ключовими компонентами створення сучас�

ного, простого та ефективного бізнесу є такі: самовряду�

Таблиця 1. Порівняння моделей управління організацією

Джерело: складено автором за [1; 9; 10].

Характеристики Бюрократія Адхократія Холакратія 
Структура Ієрархічна Матриця Плоска 
Влада менеджера 
над підлеглими 

Повна Відповідає рівню 
відповідальності підлеглого 

(Майже) не існує 

Прийняття рішень Ієрархічна Вибіркова децентралізація Радикальна децентралізація 
Поділ праці Топ-менеджмент визначає 

необхідні завдання, які потім 
поділяються на підзадачі та 
підзадачі за рівнями управління 
в процесі зверху вниз. Процес 
зверху вниз, де завдання та 
обов'язки розподіляються 
керівниками на своїх підлеглих 

Процес зверху вниз. Але 
розподіл завдань у команді 
виконується більш автономно, 
менеджери зберігають право 
втручатися та санкціонувати 
більші рішення. Розподіл у 
команді здійснюється 
автономно, але розподіл 
працівників по командах та 
інших основних ресурсів 
рішення, прийняті в процесі 
зверху вниз 

Знизу вгору і зверху вниз з 
вищим керівництвом, а також 
індивідуальним працівники, що 
мають відповідальність та 
повноваження щодо створення 
нових завдань. Виходить з 
взаємодії між працівниками, які 
мають значні повноваження 
вирішувати, які ролі виконувати

Винагорода Грошова компенсація, бонусні 
системи та варіанти просування 

Грошова компенсація з іноді 
командним бонусом системи, 
виділені керівниками. 

Грошова компенсація з рівнем 
зарплати часто визначаються 
бонуси за думкою колег 

Бажана поведінка Визначається органами нагляду Шанс працювати в більш 
цікавих проєктах у 
майбутньому 

Значний акцент робиться на 
корисності конкретного 
працівника при  виконанні 
роботи  

Забезпечення 
винагороди 

Органи нагляду, відповідальні 
за моніторинг їхніх дій та / або 
результатів підлеглих 

Керівники, відповідальні за 
моніторинг дій та / або 
результатів діяльності своїх 
підлеглих. У командах 
співробітники можуть нести 
відповідальність в першу чергу 
один за одного 

Перш за все співробітники 
відповідальні і контролюються 
один одним з явним 
механізмами вирішення 
конфліктів 

Надання 
інформації. 
Встановлення 
напряму 

Суворі межі завдань і точні 
інструкції, є  необхідність 
розповсюдження широкої 
інформації 

Команди зазвичай мають 
необхідні відповідні рішення. 
Інші рішення, що приймаються 
на вищих рівнях, де 
менеджерам загалом достатньо 
інформації для прийняття 
рішень 

Прозорість усієї ключової 
інформації та активності 
розподілу інформації для 
забезпечення здатності кожного 
працівника приймати рішення, 
які приносять користь цілісності

Координація і 
взаємозалежність 

Стандартизовані процедури та 
завдання зверху вниз, розподіл 
та моніторинг забезпечують 
необхідну координацію 

Координація в команді, як 
правило, здійснюється через 
постійне спілкування. 
Координація всередині функцій 
здійснюється ієрархічно, а 
міжфункціональні групи 
допомагають координувати 
функції 

Координація в команді 
здійснюється за допомогою 
постійного спілкування. 
Координація всередині команди 
та внутрішніх функцій 
здійснюється за допомогою 
координаційних ролей та 
широкого використання  
ІТ-систем 
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вання, еволюційна мета та цілісність. Щоб їх впровади�

ти, потрібно забезпечити або створити певні умови в

організації. Передусім для мотивації самоврядування

потрібно середовище, де немає чітких ієрархічних

лідерів та команд, які працюють окремо один від одно�

го, але мають спільну мету. Отже, між різними підрозд�

ілами організації повинен бути зв'язок для спілкування

та отримання будь�якої внутрішньої інформації. Проте,

необхідною передумовою цього є високоефективний

персонал (який робить що може і потрібно й несе за це

відповідальність) і мотивована команда.

В організації, яка функціонує без фіксованої систе�

ми ієрархії є належні відносини, що є між управлінсь�

ким персоналом та працівниками, а також між самими

менеджерами та між персоналом, повинні базуватися

на взаємній довірі всіх людей, що працюють у ній. Такі

характеристики описують цю довіру:

— усі працівники — це команда, яка фокусується

на цілях існування організації;

— кожен працівник дуже свідомо вважає себе не�

замінною ланкою ланцюга, що пов'язує команду у до�

сягненні мети;

— незалежно від виконуваного завдання, кожен

працівник поважає працю інших, захищає гідність кож�

ної людини, кожного працівника;

— коли кожен керує своїми завданнями самостійно,

немає ієрархії, немає керівника в класичному розумінні

цього поняття.

По суті, бірюзова організація — це організація, яка

складається з самоврядних команд, члени яких прий�

мають самостійні рішення і відповідають за них. Особ�

ливість таких структур полягає в тому, що вони повністю

відмовляються від традиційних методів управління на

користь самоорганізованої системи і філософії Agile,

застосовуючи новітні методи управління (табл. 2).

Бірюзові організації дотримуються ідеології Agile.

Відповідно до неї, чіткий регламент робіт від ідеї і до

результату менш ефективний, ніж можливість змінюва�

ти алгоритм і генерувати ідеї в процесі вирішення зав�

дань. Підвищена гнучкість системи управління дозволяє:

звільнитися від непотрібної документації — люди

більше працюють, ніж приділяють часу формальностям;

прищепити бажання розвиватися — співробітники відчу�

вають свою значущість, тому намагаються зростати в

професійному плані; посилити командний дух — все�

редині колективу формуються сильні команди, учасни�

ки яких можуть ділитися переживаннями, проблемами,

ідеями; підібрати оптимальний обсяг роботи — ідеоло�

гія Agile не сприймає аврали, через це на співробітників

не покладають більше завдань, ніж вони можуть вико�

нати. Власники бірюзових організацій і керівники не на�

магаються написати алгоритм дій, а лише складають

приблизний план, який кожен співробітник вільний ро�

зуміти по�своєму. При такому підході в організації фор�

мується культура довіри, лідерства, залучення та відпо�

відальності.

Система Agile�методів розвивається й досі, серед

яких й Lean, практики проєктного управління, теорії

обмежень Голдратта, гібридні методи, такі як ScrumBan

і різні фреймворки масштабування — Scrum of Scrum,

Nexus, LeSS, Spotify, SAFe. А останнім словом є роз�

роблений під керівництвом І. Якобсона OMG Essence —

формалізм для опису гібридних методів, що дозволяє

реалізувати підхід "Кожному проекту — свій метод"

Втім, завдання хорошого масштабування Agile на орга�

нізацію значного масштабу (від 100 осіб) не вирішена

[12].

У бірюзових організаціях змінюється абсолютно

все — умови для співробітників, підтримання продук�

тивності праці і психологічний клімат. Нерідко в офі�

сах панує домашня обстановка — співробітники мо�

жуть приходити на роботу з дітьми, спілкуватися з ко�

легами про життя або обговорювати серйозні проєкти

за обідом. У компаніях "майбутнього" немає місця ле�

дачим і невиконавчим співробітникам, які звикли пра�

цювати виключно з�під палки. Як правило, в їх штат

входять лише креативні і виконавчі фахівці, яких на�

дихає не соцпакет і зарплата, а цікаві завдання і без�

межні можливості для розвитку. Деякі HR�и вважа�

ють, що такий підхід до системи управління від неба�

жання вникати в процеси і витрачати час на праців�

ників, інші впевнені в утопічності ідеї, адже, на їх дум�

ку, співробітники в принципі не можуть працювати

добре без належного контролю з боку керівництва.

Наразі елементи бірюзових організацій реалізують�

ся й в Україні.

Принципи роботи бірюзової організації можуть бути

впроваджені в окремих сферах й традиційного "пома�

ранчевого" бізнесу, зокрема тих, що займаються твор�

чістю та інноваціями [13].

Таблиця 2. Традиційна ідеологія Agile, заснована на досвіді ІТ�галузі

Джерело: складено автором за [11].

Скрам (фреймворк) Канбан Холакратія 
Шаблон, який дозволяє 
обирати способи 
досягнення поставлених 
цілей, змінювати правила, 
щоб випускати і 
покращувати продукти. У 
центрі уваги кросс-
функціональность. У 
самоорганізованій скрам-
команді зазвичай близько 
дев'яти рівноправних осіб 

Орієнтований на обробку 
потоку завдань, а не на 
проєктну розробку. 
Основою його є 
візуалізація потоку 
обробки завдань на 
Kanban-дошці і обмеження 
числа незавершених 
завдань через WIP-ліміти. 
Розвиток канбану 
передбачає встановлення 
тимчасових рамок, 
ощадливе виробництво 
(lean), зменшення кількості 
завдань, а також 
візуалізацію 

Замінює вертикальну 
ієрархію 
горизонтальною, з 
більш рівномірним 
розподілом 
відповідальності та 
керівництва в вигляді 
кіл, кожне з яких 
включає співробітників, 
які працюють над одним 
проектом в самих різних 
ролях. 
Основні принципи 
сформовані у 
«Конституції 
холакратіі» 
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Аналіз наукових джерел з досліджуваної пробле�

матики дозволив встановити основні принципи бірюзо�

вих закордонних та вітчизняних організацій. Зокрема,

для закордонних це:

1. Самоврядування: відсутність менеджерів низово�

го, середньої та вищої ланки. Звичайно, у всіх перера�

хованих організаціях є виконавчі директори, але вони

виконують представницькі функції, делегуючи прийнят�

тя управлінських рішень самоврядним командам. Хоча

коучі не мають ієрархічної влади, вони відіграють вирі�

шальну роль, надаючи постійну підтримку командам.

Вони найважливіше джерело інформації, але їх голов�

не завдання — ставити правильні питання для прийнят�

тя самостійних рішень [1, с. 92].

2. Мінімум функцій центрального офісу. У бірюзо�

вих організаціях, на відміну від традиційних корпорацій,

центральний апарат зведений до мінімуму. Це пов'яза�

но з тим, що відсутність мотивації на місцях неможливо

перекрити економією від централізації ряду функцій.

Співробітники центрального офісу не мають владних по�

вноважень, вони підтримують команди, втручаючись

лише на їх прохання.

3. Мінімум нарад, відсутність консенсусу. У бірю�

зових організаціях необхідність у численних нарадах

відпадає: ніхто більше не зустрічається на вищому і се�

редньому рівнях управління. Всі питання вирішуються в

кожній окремій команді.

4. Координація роботи команди. У традиційних

організаційних структурах координацією дій співробіт�

ників займаються їх керівники або адміністрація голов�

ного офісу, а в бірюзових організаціях — самі коман�

ди.

5. Довіра замість контролю. За відсутності менед�

жерів низового, середнього та вищої ланки бірюзові

організації обходяться без традиційних механізмів кон�

тролю, вони працюють на основі взаємодовіри.

6. Робочі групи формуються з добровольців, без

примусу.

7. Без організаційної структури, посадових інструк�

цій і назв посад. Бурштинові і помаранчеві організації

не можуть існувати без організаційних структур управ�

ління. Люди тут пристосовуються до своїх посад і

інструкцій для збереження роботи і просування по

службі. У бірюзових організаціях люди не повинні відпо�

відати заздалегідь визначеним функціям. Їх діяльність

пов'язана з вирішенням широкого кола завдань відпо�

відно до їх бажань і талантів, а також потреб організації.

Традиційні завдання менеджера (визначати напрям

діяльності, складати бюджет, аналізувати, планувати,

організовувати і вимірювати отримані результати, кон�

тролювати роботу співробітників і підтримувати кому�

нікації) тепер розподілені серед всіх членів команди.

8. Зарплата і матеріальна винагорода. У бірюзових

організаціях прагнуть нерівність у зарплатах звести до

мінімуму. У бірюзових організаціях співробітники самі

визначають собі заробітну плату за згодою своїх колег.

Також тут встановлюється мінімальна зарплата, щоб всі

могли задовольнити свої базові потреби.

Бірюзові організації набули поширення і в Україні.

Загальним при цьому є те, що ініціатори їх створення —

це власники і топ�менеджери компаній. Процес створен�

ня бірюзових організацій у нас розпочався з ІТ. Відзна�

чимо одразу, що в Україні не існує суто бірюзових орга�

нізацій, а лише деякі з них упроваджують окремі еле�

менти та вдосконалюють наявну організаційну культу�

ру і стиль управління. Створення таких організацій на

українському ринку відбувається у творчих сферах, ос�

кільки свобода в діях є невід'ємною частиною будь�якої

творчої діяльності. Маленькі фірми та стартапи, де всі

учасники найбільше зацікавлені в успіху спільної ідеї та

отримують пропорційні вигоди — це основа для роз�

витку нового етапу індивідуального бізнесу.

Перелічимо основні принципи роботи вітчизняних

бірюзових організацій:

1. Принцип самоврядування, проте й вище рівень

відповідальності у працівників.

2. Вільний графік не для всіх, корпоративні обіцян�

ки і добровільне відвідування зборів/нарад. Співробі�

тники центрального офісу працюють за вільним графі�

ком — самі вибирають час приходу і відходу. Деякі пра�

цівники, наприклад продавці в магазинах, не можуть

дозволити собі вільний графік — вони лише спільно

складають робочі графіки. Головне для всіх працівників

організації — виконання корпоративних обіцянок, які

співробітники встановлюють спільно один з одним. Обі�

цянки кожен співробітник дає своєму замовнику всере�

дині організації. В організації діє суворий принцип "при�

родного відбору": ті, хто не виконує обіцянки, втрачає

замовників, а разом з ними доходи і місце в організації.

3. Відсутність корпоративної культури. Якщо в по�

маранчевих організаціях намагаються згуртувати пра�

цівників за допомогою нав'язування зверху корпоратив�

ної культури, дрес�коду і тімбілдінгу, то в бірюзових

співробітники самі обирають, як їм працювати і відпо�

чивати.

4. Висока ймовірність шахрайства працівників.

Характеристики роботи бірюзових організацій уза�

гальнено у таблиці 3.

Будь�яке управління, що запроваджується, має низ�

ку переваг і недоліків. Ідея бірюзової організації в де�

централізації. Вертикальна ієрархічна організаційна

структура (більшість сучасних компаній) просто дуже

погано масштабується. Тому малоефективна. У тому ж

сенсі, в якому неефективна планова економіка.

Проте не кожна організація може трансформувати�

ся у бірюзову, причинами цього можуть бути:

1. Співробітники не поділяють цілі та цінності ком�

панії. Вони працюють для отримання грошей, а про реш�

ту думають в останню чергу. Щоб виправити ситуацію,

потрібно з'ясувати очікування підлеглих, що для них

першочергово.

2. Зарплати розподіляє керівник на свій розсуд.

Відносини рівноцінного партнерства неможливі доти,

якщо розподіл винагород не буде залежати від загаль�

ного вкладу в проєкт. Якщо один отримує більше, а

інший менше, хоча обидва працювали нарівні, будуть

конфлікти.

3. Співробітники побоюються керівника. Підлеглі не

можуть активно працювати, оскільки знають, що будь�

яка невдача призведе до покарань, депреміювання та

інших проблем.

4. Керівник грубий з підлеглими. У бірюзових

компаніях розмови про некомпетентність підлегло�

го не сприймаються, проте керівник радить підвищи�
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ти кваліфікацію, отримати досвід у колег тощо. У

звичайних фірмах запобігають, а критикують, буває,

що і в присутності інших людей. Це заважає соціаль�

ному партнерству. Співробітники відчувають себе на�

пружено, намагаються вижити, відповідно, про до�

помогу колегам не може бути й мови.

5. Працівники конфлікту�

ють між собою. Якщо в орган�

ізації справді воюють, а у війну

залучена велика частина

співробітників, страждає пси�

хологічний клімат. Навіть

якщо створити команду, ко�

жен учасник буде працювати

відокремлено. Нормалізувати

ситуацію можна, але на це по�

трібен час, перегляд правил

поведінки, робота з агресора�

ми.

Бірюзовий підхід нео�

днозначно сприймається нау�

ковцями: як позитивно (як су�

часна концепція менеджменту,

що відповідає стратегії "бла�

китного океану" у конку�

ренції), так й негативно ("коле�

ги" замість "співробітники",

"роль" замість "посади" та по�

єднання особистого розвитку

на цьому етапі з духовними

пошуками).

Загалом можна виділити 2

вирішальні чинники, які впли�

вають на запровадження бі�

рюзового підходу й обидва

вони не залежать від тієї

організації, яка планує його

реалізувати в управлінні: еко�

номічний стан в країні та мо�

ральність населення. Слід ро�

зуміти, що якщо в країні за�

тяжна економічна криза і про�

цвітає корупція, то управління

майбутнього запроваджувати

небезпечно. Коли мова йде

про банальне "виживання", то

є небезпека, що якийсь із

членів команди може взяти на

себе багато зобов'язань, з

якими він не впорається. Така

поведінка пояснюється зви�

чайними фінансовими трудно�

щами. Це призведе до зриву

робочого процесу, а надалі до

збитків. З моральністю ситуа�

ція ще гірша. Якщо організа�

ція повністю працюватиме за

бірюзовим підходом і в ній не

буде системи безпеки, то у ній

рано чи пізно заведуться

різного роду шахраї та неро�

би. Для процвітання таких

структур в країні необхідна

потужна і стабільна економіка,

а також високе моральне ви�

Таблиця 3. Приклади деяких бірюзових організацій

Джерело: узагальнено автором за [14; 15].

Назва організації Особливості роботи бірюзової організації 
Закордонні 

Nokia (фінська компанія)  Було створено керований хаос, де співробітники почали виконувати 
невластиві їм завдання. Технічним відділам надавали творчу роботу, а 
дизайнерам доручали технічний напрям. Те ж відбувалося з посадами: 
старші менеджери обмінювалися обов'язками з простими працівниками, 
тоді як останнім випадали керівні справи. За відсутність результатів у 
вирішенні поставлених завдань співробітників не карали 

Next Jump (американська 
компанія, що займається 
електронною комерцією) 

Мотивація співробітників складається не з «батога і пряника», а з 
бажання реалізуватися. Керівництво допомагає новачку засвоїти 
будь-яку роль, яку він забажає. Тут головне бажання, а знання та 
інструменти надаються. Next Jump забезпечує своїм співробітникам 
атмосферу розуміння і турботи. Тут не звільняють співробітників, а 
надають шанс реалізуватися в іншому напряму. В Next Jump готують 
сніданки для працівників, мотивують та надають навчальні 
матеріали. Компанія заохочує тих співробітників, які допомагають 
колегам у вирішення виробничих завдань 

Patagonia 
(американський виробник 
одягу для активного 
відпочинку) 

Виробник співпрацює тільки з постачальниками, які дотримуються 
високої відповідності екологічним стандартам. Це збігається з 
еволюційної метою організації. До працівників в даній організації 
особливе ставлення. В офісі є дитячий розвиваючий центр, 
створений для дітей співробітників. Сімейна атмосфера дозволила 
колегам побачити один в одному не лише бездушних працівників, а 
й простих людей з їх звичками і слабкостями. Це оживило колектив, 
додало мотивацію співробітникам 

Buurtzorg (нідерландська 
компанія, що надає медичні 
послуги вдома для 
населення) 

У компанії немає менеджерів, кожна невелика група (7–12 людей) 
організовується повністю сама. З 2011 року Buurtzorg регулярно 
потрапляє в топ найкращих компаній для роботи в Нідерландах 

Sun Hydraulics (міжнародна 
компанія в США, провідний 
розробник і виробник 
високоефективних гвинтових 
гідравлічних картриджних 
клапанів і колекторів, які 
контролюють силу, 
швидкість і рух як невід'ємні 
компоненти в гідравлічних 
системах) 

Немає організаційної структури або офіційних посадових інструкцій 

Valve Corporation 
(американська корпорація, 
що розробляє комп'ютерні 
ігри) 

Надають розумним і талановитим людям свободу творчості без 
страху невдачі 

FAVI (автомобільний 
субпідрядник у Франції) 

FAVI пропонує кожному співробітнику можливість бути 
відповідальним за його / її власний прогрес і успіх 

Вітчизняні 
IPLAND (сервіс-провайдер 
IT-рішень для керування 
продажами в торговій 
мережі) 

Структура компанії – це ієрархія призначень для надання цінності 
клієнту, і кожна команда бере на себе реалізацію частини цього 
призначення 

UPTech (ІТ-компанія, що 
займається розробкою 
мобільних додатків  
та веб-сайтів) 

У компанії відкрита уся інформація всередині, в тому числі 
фінансова. А розмір грошової компенсації за роботу кожен сам собі 
встановлює 

Beetroot (IT-компанія, зі 
шведським корінням) 

У компанії визначені ролі, хто за що відповідає. Отже, дивлячись на 
них, beetroot-івець може зрозуміти, на кого впливає рішення та в 
кого варто проконсультуватися. Також важливо навчати людей 
ефективному прийняттю рішень. Ключ до особистого розвитку та 
відповідальності – це культура зворотного зв’язку 

EVO (одна із найбільших 
продуктових IT-компаній) 

Cкоріше «помаранчева» компанія, із практиками бірюзового 
підходу, яка, загалом, повільно рухається в цьому напрямі. В EVO 
можна приходити прямо до директора із будь-яким питанням, будь-
коли, якщо це потрібно. Про це люди дізнаються на Welcome-
сніданку (раз в 1–2 місяці засновники збирають усіх нових членів 
команди, розповідають про історію заснування, знайомляться) 

4IRE labs (створення фінансових 
продуктів, пропонує експертний 
консалтинг та корпоративну 
інженерію) 

Перехід влади повинен відбуватися від власників / менеджменту. 
Вони повинні підписати Конституцію холакратіі, за якою вони 
знімають з себе деякі права і призначають формат подальшої роботи 
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ховання населення. Технологія не дарма названа управ�

лінням майбутнього, адже за нею і є майбутнє. Бірю�

зові компанії колись стануть цілком природними і бу�

денними. На заході це відбувається вже сьогодні, а в

Україні це лише примарна перспектива.

Лалу [1] наголошує, що перетворення організації

на модель управління бірюзою є непростим процесом,

головним чином через її психологічні аспекти. Особ�

ливо стосовно управління, може бути чимало спро�

тивів через втрату існуючої ієрархічної влади. Керів�

ництво часто люто виступає проти змін, і їх протидія

є найсильнішим бар'єром у перехідний період [1,

с. 322].

На основі проведеного дослідження необхідно зро�

бити такі висновки: впровадження в організації цього

підходу до управління доцільно здійснювати в тестово�

му режимі, де, з одного боку, саморегуляція, а з іншого

боку, коуч.

ВИСНОВКИ
Сьогодні всі стилі управління, що стосуються людсь�

ких стосунків — від червоного до бірюзового — є од�

ночасно в різних організаціях і з різними проявами. Як

немає у людини однозначного типу темпераменту, так й

у вітчизняних організаціях — одного кольору, що її ха�

рактеризує, лише певні принципи, притаманні бірюзо�

вому підходу до управління. Характерні бірюзові орга�

нізації існують у розвинутих економіках, де характер�

ним є низький рівень корупції, високій рівень культури

та законослухняність.

Ідея бірюзових організацій, безумовно, цікава, і

тому її слід досліджувати, оскільки вона призведе до

гуманізації відносин між працівниками. На нашу думку,

реалізація бірюзового підходу може стикнутися з пев�

ними проблемами, оскільки запровадження всіх його

принципів, зазвичай можлива лише в невеликих колек�

тивах, що беруть участь у вирішенні наукових проблем,

переважно пов'язаних з інноваціями. На відміну від цьо�

го, у великих організаціях це можливо лише для обра�

них команд, які займаються певними роботами (іннова�

ція тощо).

Немає сумнівів, що питання, пов'язані з адапта�

цією характеристик бірюзової організації, потребу�

ють емпіричних досліджень. Це складна, багатог�

ранна тема як у науці управління, так і в психології.

Цікавим є пошук відповідей на запитання про тип

та силу існуючих бар'єрів, інструменти, які можуть

бути використані на підприємстві для полегшення

внутрішньої трансформації працівників, або умови

для ефективної трансформації. Іншим цікавим пи�

танням є визнання взаємозв'язку між специфічни�

ми особливостями функціонування бірюзових

організацій та суміжними моделями, як�от: ди�

намічні організації.

Бірюзові організації є основою запровадження ме�

неджменту 3.0, який в сучасних умовах господарюван�

ня оперативно реагує на виклики сьогодення. Адап�

тивність, самоорганізація потребують відповідного

рівня організаційної культури організації, готовності

персоналу зокрема. За таких умов актуальності набу�

вають: самодисципліна, проактивність, лідерство, умін�

ня довіряти.

Напрям подальших наукових пошуків вбачаємо

у дослідженні методологічних засад запроваджен�

ня бірюзового підходу у сучасних вітчизняних

організаціях та їх особливостей залежно від галу�

зей.
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AGENCIES OF REGIONAL DEVELOPMENT AS AN ELEMENT OF INSTITUTIONAL SUPPORT
FOR THE IMPLEMENTATION OF STATE REGIONAL POLICY

У статті представлено ретроспективний огляд інституціоналізації агенцій регіонального роз�
витку в Україні. Визначено, що до 2015 року спроби розбудови цієї інституції носили стохас�
тичний та непослідовний характер. Зосереджено увагу, що враховуючи обраний Україною курс
на євроінтеграцію, саме європейську модель було покладено в основу розбудови агенцій ре�
гіонального розвитку після 2015 року. Авторами узагальнено основні проблеми, виклики та пе�
решкоди до повноцінного функціонування агенцій регіонального розвитку в регіонах країни,
зосереджено увагу на необхідності розуміння шляхів підвищення конкурентоспроможності ре�
гіону та аспекти їх досягнення з орієнтацією на стейкхолдерів. Визначено ключові вектори роз�
витку зазначеної інституції на вітчизняних теренах задля того аби агенції регіонального роз�
витку могли стати центром управління стратегічним розвитком регіону, майданчиком, який
дозволить прозоро і системно працювати над розкриттям у кожному регіоні власного соціаль�
но�економічного потенціалу і використання усіх наявних засобів для цього.

The problem of uneven development of Ukrainian regions and intra�regional disparities deepens
the importance of finding special mechanisms and tools, development and implementation of policies
that will ensure sustainable development of all regions of Ukraine. At the same time, the active
adaptation of European practices is being actualized, which also affected the institutional support
of regional development. That is why the purpose of the article is to study the features, highlight the
problematic aspects of the formation of regional development agencies in Ukraine and the formation
of proposals for further acquisition of RDA institutional capacity

The article presents a retrospective review of the evolution of the institute of regional development
agencies in Ukraine. It is determined that until 2015 there were attempts to build this institution,
however, due to a number of factors they were stochastic and inconsistent, which did not allow to
talk about the existence of an effective institution of European regional development agencies. It
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку в Україні гостро стоїть

проблема нерівномірності розвитку регіонів та внут�

рішньо регіональних диспропорцій. Державною страте�

гією регіонального розвитку на 2021—2027 роки ці про�

блеми визначені як ключові, що актуалізує проблему

пошуку спеціальних механізмів і інструментів, розроб�

ки та впровадження політик, що забезпечать сталий

розвиток усіх регіонів України, в тому числі і соціаль�

но�економічну та просторову інтеграцію проблемних

територій.

Під впливом закріпленого в Конституції України кур�

су на євроінтеграцію проходить активна адаптація євро�

пейських практик, що також торкнулося інституційного

забезпечення регіонального розвитку. Одним із значу�

щих елементів інституційного забезпечення регіональ�

ного розвитку як в Європі, так і в інших країнах, є агенції

регіонального розвитку (далі — АРР), відтак досліджен�

ня зарубіжних та вітчизняних практик їх функціонуван�

ня та роль у регіональному розвитку видається актуаль�

ним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

АРР є об'єктом наукового аналізу таких дослідників:

А. Гінкул, А. Ткачук, Ю. Жуковська, Є. Удод, В. Мамоно�

ва, Н. Балдич та Н. Гринчук, інші. Аналіз наукових пуб�

лікацій з питань регіонального та місцевого розвитку в

Україні показав, що основна увага дослідників акцен�

тується лише на ролях та моделях створення й функціо�

нування агенцій регіонального розвитку. Зокрема, нау�

ковцями детально описано нормативну базу створення

АРР в Україні [3], розглянуто агенції місцевого еконо�

мічного розвитку в контексті становлення електронної

демократії [5] та як форму співпраці органів влади місце�

вого та регіонального рівнів в рамках розвитку та

was also determined that taking into account the course chosen by Ukraine for European integration,
it was the European model that was the basis for the development of regional development agencies
after 2015. The functions and purpose of existence are clearly correlated with European practices,
the same can be said about the approaches to stakeholders and founders. At the same time, agencies
in Ukraine do not currently operate at full capacity; The report summarizes the main problems,
challenges and obstacles to the full functioning of regional development agencies in the regions of
the country, focuses on the need to understand ways to increase the competitiveness of the region
and aspects of their achievement with a focus on stakeholders.

The key vectors of development of this institution in the country have been identified so that regional
development agencies can become a center for managing the strategic development of the region,
a platform that will allow transparent and systematic work to unlock each region's own socio�economic
potential and use all available means. capital; financial instruments; domestic and foreign
investments, etc.

Ключові слова: агенція регіонального розвитку, регіональний розвиток, інституційне забезпечення, дер�

жавна регіональна політика, конкурентоспроможність регіону.

Key words: regional development agency, regional development, institutional support, state regional policy,

competitiveness of the region.

підтримки процесу децентралізації [14]; закцентовано

увагу на ролі АРР у досягненні цілей Державної стра�

тегії регіонального розвитку [13] та наведено кращі

світові практики фінансування місцевого економічного

розвитку за рахунок максимального числа стейкхол�

дерів, зокрема й агенцій регіонального та місцевого

розвитку [4].

ВИОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Своєрідність АРР полягає в тому, що вони викону�

ють функцію "посередника" між місцевими та регіональ�

ними "громадами" підприємців та стратегічними наміра�

ми влади цих рівнів щодо соціально�економічного роз�

витку території. Саме тому результати їх функціонуван�

ня в світі найчастіше приносять позитивний ефект роз�

витку територій, за рахунок узгодження дій суб'єктів

регіонального розвитку, узгодження їх інтересів на шля�

ху до вироблення спільних цілей та дій. Водночас хоч

історія становлення АРР в Україні і налічує 20 років, про�

цес їх інституціоналізації досі триває, пройшовши в про�

цесі еволюції апробацію різних підходів. Саме тому ви�

никає необхідність дослідження проблемних аспектів у

діяльності АРР, факторів успіху та викликів, що поста�

ють у процесі набуття АРР інституційної спроможності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей, виокрем�

лення проблемних аспектів становлення агенцій регіо�

нального розвитку в Україні та формування пропозицій

щодо подальшого набуття АРР інституційної спромож�

ності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Процеси становлення АРР в Україні тісно пов'язані

з особливостями їх інституціоналізації в світі. В зв'язку
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з цим на особливу увагу заслуговує аналіз діяльності

АРР, як своєрідного інституційного феномену 80—90�х рр.

ХХ ст., філософія якого була запозичена в Європі з дос�

віду Сполучених Штатів Америки. Бо, попри форми та

моделі їх функціонування, як вказано в одному з доку�

ментів Європейської Комісії, "чи не єдиною спільною

рисою агенцій регіонального розвитку є зв'язок їх діяль�

ності з використанням внутрішнього потенціалу певної

географічної території" [16].

Європейська асоціація агентств розвитку (The European

Association of Development Agencies, EURADA) — міжна�

родна громадська організація, що координує діяльність

АРР в Європі, пропонує їх дефініцію як "будь�якої органі�

зації, основною місією якої є узагальнення колективного

інтересу до розвитку певної території. Саме тому АРР по�

винна мати чіткі зв'язки з місцевими чи регіональними орга�

нами влади, зокрема у питаннях управління, фінансування

чи визначення завдань розвитку території. Окрім того, АРР

повинно функціонувати на значній географічній території,

однак меншій, аніж територія усієї країни" [15].

Багато спостерігачів відзначають потенційно пози�

тивну роль АРР, так само як й інших спеціалізованих

інститутів, у процесах просторового розвитку як струк�

тур, що, на відміну від органів влади, не є політично за�

ангажованими і водночас не визначають філософією

свого існування отримання прибутку, що є природним

для комерційних підприємств.

АРР, окрім реалізації традиційної філософії фінан�

сового посередника між національним урядом та

підприємствами, розміщення їх виробництва на конк�

ретній території, почали здійснювати нову роль —

підтримки зростання конкурентоспроможності "місце�

вих" підприємств, пошуку інтегрованого підходу до роз�

витку території. З кінця 90�х років ці завдання були до�

повнені потребою залучення до цієї діяльності усіх со�

ціальних прошарків регіону, тобто активізації так зва�

ного "соціального капіталу".

Для визначення сутності АРР застосовують декіль�

ка підходів, що пояснюється різноманітністю ролей, які

вони виконують у різних країнах. Перший з них стверд�

жує, що за допомогою терміну "агенція регіонального

розвитку" можна узагальнити всі структури, окрім

органів влади та приватних підприємств, що залучені до

процесу розвитку певної території (громади, місцевості,

регіону), тобто цей термін використовується як відпо�

відник термінів "спеціальні інститути розвитку тери�

торій", "спеціальні інститути просторового розвитку".

Інший, так званий "класичний" підхід, сприймає АРР як

структури, створені на засадах партнерства між приват�

ним, державним і громадським секторами з метою ком�

плексного вирішення проблем певної території.

У сучасних європейських країнах активно функціо�

нують інституції регіонального розвитку (далі — ІРР).

Завдання, що вирішуються ІРР визначаються метою їх

функціонування, варіюються залежно від політико�еко�

номічних установок держави і особливостей того часу,

в якому вони створювалися.

На цій основі виділяють три моделі ІРР, що розріз�

няються за функціональною ознакою:

1) модель інституцій регіонального розвитку як

інструменту забезпечення регіонального вирівнювання

всередині країни;

2) модель інституцій регіонального розвитку як ос�

нови забезпечення економічного вирівнювання всере�

дині міжнародного об'єднання країн;

3) модель інституцій регіонального розвитку як

інструменту приєднання до провідних країн світу на

основі інноваційної економіки.

Закордонний досвід пропонує агентства як відпра�

цьовану форму інституційної підтримки регіонального

розвитку. Вони ефективно співпрацюють з місцевою та

центральною владами як фокусні центри стратегічного

планування та супроводження проєктів розвитку тери�

торій, забезпечують ефективну міжсекторну співпрацю

влади�бізнесу�громадськості та створюють якісно нове

економічне середовище.

Створення аналогічної мережі для підтримки про�

цесів регіонального розвитку в Україні було заплано�

вано Урядом на 2000 рік, але хибність підходу, що по�

лягав у штучному продукуванні агенцій без урахування

специфічних особливостей такого інституту як АРР, і

передбачав створення підзвітних облдержадміністра�

ціям структур, а також брак значних ресурсів, потрібних

для здійснення цього задуму, об'єктивно загальмував

процес.

На початку 2001 року з'явилося реальне підгрунтя

для створення мережі АРР в Україні і 9 липня 2001 року

цю ідею було реалізовано. Асоціація агенцій регіональ�

ного розвитку України об'єднала спочатку 17, на жов�

тень 2002 р. — 27 АРР, а на червень 2004 р. — 38 АРР

[2].

Впродовж 2001—2015 рр., завдяки діяльності в Ук�

раїні різних іноземних донорських організацій, що

підтримували розвиток демократії в українському

суспільстві, а також завдяки власним місцевим ініціати�

вам, практично у всіх областях України виникли та дія�

ли неприбуткові організації, що були аналогами (чи на�

ближалися до таких) агенцій регіонального розвитку.

Передумовою їхньої ефективної участі у процесах роз�

витку територій була активна співпраця з місцевими і

центральними рівнями виконавчої влади (в багатьох

випадках така співпраця була успішною, але нерозу�

міння владою ресурсу АРР переважало), і насамперед

з органами місцевого самоврядування, які за своєю при�

родою та функціями є відповідальними за розвиток пев�

них територій.

До особливостей того періоду варто віднести такі:

— організації, що діяли з метою сприяння регіональ�

ному і місцевому розвитку, майже не залучалися до роз�

робки місцевих та регіональних програм і стратегій роз�

витку та процесу їх подальшої реалізації;

— діяльність існуючих в Україні АРР і організацій,

що сприяли регіональному та місцевому розвитку,

здійснювалась переважно за рахунок фінансової

підтримки з боку іноземних і міжнародних донорів;

практична відсутність координації та узгодження діяль�

ності організацій, що позиціонували себе як АРР, на

регіональному рівні.

Зазначені аспекти актуалізували необхідність транс�

формації АРР в Україні відповідно до актуальних євро�

пейських стандартів. Водночас для регіонів України за�

конодавчо підтверджена можливість створення агенцій

з'явилася в 2015 році, коли Верховною Радою України

був ухвалений Закон України "Про засади державної
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регіональної політики" [8]. Прийняттям цього Закону

були закладені підвалини для формування в Україні

нової інституції — агенції регіонального розвитку та

визначено основні принципи державної регіональної

політики. Наступним кроком стало схвалення 11 люто�

го 2016 року Кабінетом Міністрів України Типового по�

ложення про агенцію регіонального розвитку [9], що ос�

таточно врегулювало законодавче поле для створення

та діяльності агенції. Відтепер визначена організацій�

но�правова форма для Агенції: "установа, засновника�

ми якої будуть відповідна обласна рада та обласна дер�

жавна адміністрація, а також регіональні громадські

організації, об'єднання підприємців, вищі навчальні за�

клади тощо"[9].

Відповідно до законодавства [9], агенція регіональ�

ного розвитку є неприбутковою (отримання прибутку не

є метою діяльності) та небюджетною (не фінансується

з Державного бюджету України) установою, що утво�

рюється на засадах партнерства між державним, при�

ватним та громадським секторами, організаціями робо�

тодавців та їх об'єднаннями.

Метою діяльності АРР є "…сприяння та організа�

ція регіонального розвитку, розвитку окремих тери�

торій області, громад та їх інфраструктури, і відпові�

дного об'єднання для цього організаційних та фінан�

сових ресурсів, які походять як з території області,

так і з�поза її меж, сприяння залученню інвестицій та

позик, формування позитивного іміджу регіону, на�

дання консультативних послуг, покращення інвести�

ційного клімату у регіоні, збір та розповсюдження

інформації, розробка та реалізація проєктів регіо�

нального розвитку та отримання фінансування для їх

реалізації" [9]. Відтак головна мета діяльності агенції —

ефективна реалізація державної регіональної

політики.

За період 2016—2020 рр. у регіонах України

сформувалась мережа АРР, дані про які представ�

лені в окремому розділі на офіційному веб�сайті

Міністерства розвитку громад та територій Украї�

ни [7], динаміку формування яких подано в таб�

лиці 1.

Так, як видно з таблиці 1, утворення АРР роз�

почалось у 2016 році. На початок 2021 року, у

23 регіонах прийняті рішення про заснування АРР,

у 21 регіоні АРР зареєстровані, вже працюють або

знаходяться в процесі формування.

Варто відмітити, що у всіх утворених АРР зас�

новником виступили відповідні обласні державні

адміністрації. Також у більшості АРР засновником

є відповідні обласні ради. Разом з тим, до засну�

вання АРР не долучалися обласні ради у Во�

линській, Дніпропетровській, Донецькій, Лу�

ганській та Львівський областях [7]. Співзаснов�

никами агенцій виступають регіональні торгово�

промислові палати, асоціації органів місцевого

самоврядування, вищі навчальні заклади та гро�

мадські організації. Так, наприклад, засновника�

ми Агенції у Вінницькій області є Вінницька облас�

на рада, Вінницька обласна державна адміністра�

ція, Асоціація органів місцевого самоврядування,

Вінницький національний технічний університет та

Вінницький національний медичний університет ім.

М.І. Пирогова [1].

Майже всі АРР утворені як недержавні установи,

однак АРР Львівської області утворена у організацій�

но�правовій формі "державна організація (установа,

заклад)". Зосередимо увагу, що відповідно до роз�

поряджень Кабінету Міністрів України від 20.11.2019

№ 1100 [10] та від 21.10.2020 № 1300 [11], на базі АРР

запроваджено реалізацію експериментального проєкту

щодо утворення та забезпечення функціонування уста�

нов "Агенція регіонального розвитку "Офіс євроінтег�

рації". Такий експериментальний проєкт реалізується у

Дніпропетровській, Полтавській, Хмельницькій та Хер�

сонській областях до 31 грудня 2021 року. Діяльність

АРР — "Офісів євроінтеграції" спрямовується на спри�

яння розвитку культурних та освітніх проєктів, бізнес�

контактів, а також економіки та інфраструктури із за�

лученням інвестицій та фінансової допомоги ЄС.

Втім, хоча процеси створення АРР і відзначалися

певною активність та цілепокладанням активізації за�

ходів державної регіональної політики в областях Ук�

раїни за їх сприяння, необхідно зазначити, що не всі

зареєстровані АРР здійснюють повноцінну діяльність.

За даними [6; 12] нині 10—12 АРР мають успішні при�

клади діяльності у певних сферах.

З однієї сторони, причиною такого стану справ є те,

що регіональна влада на сьогодні, в масі своїй, не ке�

рується планувальними документами розвитку та спря�

мовує усі наявні для регіонального розвитку кошти на

інвестування у заходи та проєкти, що не вимагають

участі агенцій регіонально розвитку в їх підготовці та

реалізації. З іншого боку, для того щоб АРР стали

реальним дієвим суб'єктом впливу на регіональний роз�

виток, рушієм підготовки та реалізації розвиткових

Рік  
заснування Назва АРР 

2016 Агенція регіонального розвитку Волинської області 
Агенція регіонального розвитку «Офіс Євроінтеграції» 
Дніпропетровської області* 
Агенція регіонального розвитку Чернівецької області 
Агенція регіонального розвитку Хмельницької області* 
Агенція регіонального розвитку Вінницької області 
Донецька агенція регіонального розвитку** 
Агенція регіонального розвитку Запорізької області 
Агенція регіонального розвитку Луганської області 
Черкаська Агенція регіонального розвитку 

2017 Агенція регіонального розвитку Полтавської області «Офіс 
Євроінтеграції»* 
Агенція регіонального розвитку Закарпатської області 
Агенція регіонального розвитку Чернігівської області 
Агенція регіонального розвитку Житомирської області 
Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області 
Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області 
Агенція регіонального розвитку Кіровоградської області 

2018 Агенція регіонального розвитку Рівненської області 
Агенція регіонального розвитку Київської області 

2019 Агенція регіонального розвитку Львівської області 
Агенція регіонального розвитку «Офіс Євроінтеграції» 
Херсонської області* 

2020 Агенція регіонального розвитку Одеської області 

Таблиця1. Динаміка утворення агенцій
регіонального розвитку в Україні

Примітка: *АРР беруть участь у реалізації експериментального про�
єкту щодо утворення та забезпечення функціонування установ "Аген�

ція регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції", затвердженого роз�
порядження Кабінету Міністрів України від 21.10.2020. № 1300.

** Агенція перебуває в процесі ліквідації.
Джерело: складено за даними [6].
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проєктів, необхідний гарантований

мінімальний рівень забезпеченості

агенцій фінансовими ресурсами, уком�

плектованість кадрами, які пройшли

відповідну фахову підготовку, участь

ключових стейкхолдерів регіонально�

го розвитку в управлінні та діяльності

АРР.

Як результат, окремі успішні ре�

зультати роботи АРР відзначаються,

зокрема до 2020 року це стосувалося,

здебільшого, їх діяльності у Чер�

каській, Вінницькій та Донецькій обла�

стях. Водночас вже в 2020 році, АРР

взяли участь у підготовці проєктів регі�

ональних стратегій розвитку на 2021—

2027 роки та проєктів планів заходів із

їх реалізації у 17 регіонах. Проте фор�

ма та ступінь участі АРР у підготовці

зазначених проєктів документів суттє�

во відрізняється між регіонами [6].

Найбільш чітко визначена робота АРР

у процесі стратегічного планування ре�

гіонального розвитку у Вінницькій об�

ласті, де агенція є виконавчим адміні�

стратором з питань модерування/фа�

силітації процесу розробки проєкту

стратегії та відповідальна за напрямок

смарт�спеціалізації. У Черкаській об�

ласті АРР координує процес розробки

стратегії та плану заходів. У Черні�

вецькій області АРР визначено співроз�

робником Стратегії та плану заходів з

її реалізації. Водночас Київська ОДА

відзначила формальну участь АРР у засіданнях робо�

чої групи з розробки проєктів РСР та плану заходів.

Отже в цілому ці установи ще не стали активними учас�

никами процесу реалізації державної регіональної пол�

ітики на місцях.

Якщо зосередитися на діяльності АРР у 2020 році

(табл. 2), то можемо побачити, що в частині областей

діяльність АРР не здійснювалась. Крім того, не зважа�

ючи на п'ятирічний процес становлення інституту АРР в

Україні, досі є регіони, що їх не створили.

Зважаючи на дані таблиці 2, можемо дійти виснов�

ку, що в цілому ці установи ще не стали активними учас�

никами процесу реалізації державної регіональної по�

літики в областях. Також цю тезу підтверджують дані

про джерела фінансування АРР в 2020 році [6]. Так, у

2020 році АРР залучали на забезпечення своєї діяль�

ності кошти з інших джерел. Надходження від надання

платних послуг у 2020 році отримали 9 АРР — Вінниць�

кої, Житомирської, Закарпатської, Львівської, Рівненсь�

кої, Тернопільської, Черкаської, Чернівецька, Чернігів�

ської областей. Найбільші надходження від надання

платних послуг отримали АРР Львівської (196,0 тис.

грн), Чернівецької (175,0 тис. грн), Черкаської (173,0 тис.

грн) та Закарпатської (147,5 тис. грн). Також низка АРР

отримали надходження до своїх бюджетів за рахунок

коштів міжнародної технічної допомоги: АРР Хмель�

ницької (735,2 тис. грн), Луганської (719,4 тис. грн), Тер�

нопільської (302,7 тис. грн), Черкаської (364,1 тис. грн),

Чернігівської (85,0 тис. грн) та Житомирської (4,6 тис.

грн) областей.

Все ж основним джерелом фінансування діяльності

АРР є кошти обласних бюджетів. Зокрема, у 2020 році

найбільші обсяги фінансування з обласних бюджетів

отримали АРР Київської (3500,0 тис. грн), Чернівецької

(1236,7 тис. грн), Черкаської (1229,0 тис. грн), Кіровог�

радської (1177,2 тис. грн), Житомирської (1068,8 тис.

грн), Хмельницької (1000,0 тис. грн), Закарпатської

(900,8 тис. грн) та Вінницької (830,0 тис. грн) областей.

Водночас упродовж 4 років (2017— 2020) фінансува�

лася з обласного бюджету діяльність АРР тільки в Чер�

каській, Житомирській, Вінницькій та Чернігівській об�

ластях. Проте у 2020 році не виділялися з обласних бю�

джетів кошти на фінансування АРР у Волинській, Дніп�

ропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано�Фран�

ківській, Луганській, Львівській, Полтавській областях.

АРР Одеської області утворена у листопаді 2020 року,

відтак кошти на її утримання з обласного бюджету не

виділялись.

Зважаючи на вищевикладене, АРР в Україні не змо�

жуть бути повноцінно створені та ефективно реалізову�

вати свої місію та завдання, поки на обласному рівні не

з'явиться розуміння, що підвищення конкурентоспро�

можності будь�якого регіону досягається через інвес�

тування ресусів місцевої влади та бізнесу у діяльність

за напрямами, що їх найкраще можна впроваджувати,

базуючись на платформі АРР. А саме: мобілізація усіх

АРР, що продемонстрували 
результати діяльності  

у 2020 році 

АРР, які у 2020 році не 
здійснювали діяльність 

Області, в яких відсутні 
АРР, станом на 
початок 2021 року 

Агенція регіонального розвитку 
Вінницької області; 
Агенція регіонального розвитку 
Житомирської області;  
Агенція регіонального розвитку 
Закарпатської області; 
Агенція регіонального розвитку 
Запорізької області; 
Агенція регіонального розвитку 
Івано-Франківської області; 
Агенція регіонального розвитку 
Київської області; 
Агенція регіонального розвитку 
Кіровоградської області; 
Агенція регіонального розвитку 
Луганської області; 
Агенція регіонального розвитку 
Львівської області; 
Агенція регіонального розвитку 
Рівненської області; 
Агенція регіонального розвитку в 
Тернопільській області; 
Агенція регіонального розвитку 
«Офіс Євроінтеграції» 
Херсонської області;  
Агенція регіонального розвитку 
Хмельницької області;  
Агенція регіонального розвитку 
Черкаської області;  
Агенція регіонального розвитку 
Чернівецької області; 
Агенція регіонального розвитку 
Чернігівської області

Агенція регіонального 
розвитку Волинської 
області;  
Агенція регіонального 
розвитку «Офіс 
євроінтеграції»; 
Дніпропетровської області; 
Донецька агенція 
регіонального розвитку 
(перебуває в процесі 
ліквідації); 
Агенція регіонального 
розвитку Одеської області 
(створена в кінці 2020 р.); 
Агенції регіонального 
розвитку Полтавської 
області «Офіс 
Євроінтеграції» 
 

Сумська область; 
Миколаївська область; 
Харківська область 

Таблиця 2. Дані про функціонування агенцій регіонального
розвитку в 2020 році

Джерело: складено за даними [6].
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регіональних стейкхолдерів (органів влади, бізнесу, гро�

мадськості) навколо виконання усіх цілей та завдань

визначених у регіональній стратегії розвитку та плані

заходів з її реалізації; розвиток людських ресурсів шля�

хом розвитку підприємницьких навичок, формування і

розвитку лідерських та комунікаційних навичок, інклю�

зивності соціальних груп, які традиційно не мають дос�

тупу до ринку праці або мають обмежений доступ, роз�

виток професійних кваліфікацій, орієнтованих на попит

регіонального ринку праці та забезпечення процесу на�

вчання та переорієнтації місцевого населення впродовж

життя; створення інфраструктури підтримки малого та

середнього бізнесу; надання технічної допомоги мало�

му та середньому бізнесу; надання консультацій та до�

помоги в організації нових підприємств; створення при�

вабливого бізнесового іміджу регіону; впровадження

інновацій, нових технологій та підтримку прикладних

технологічних досліджень; сприяння розвитку сільської

місцевості, зокрема створення фінансових інструментів

для фермерів та сільських підприємців; розвиток управ�

лінської спроможності органів місцевого самоврядуван�

ня [12].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

З метою створення в Україні гнучкої та стійкої сис�

теми інституційного забезпечення регіонального розвит�

ку, враховуючи досвід європейський країн, необхідно

реалізувати ряд заходів:

— окреслити чітку ієрархію та законодавчо визна�

чити статус регіонів відповідно до норм європейського

міжнародного права;

— завершити формування ієрархічної системи

органів регіонального самоврядування відповідно до

оновленої системи адміністративно�територіального

устрою країни з урахуванням специфіки кожного окре�

мого регіону країни. Адже, як випливає з аналізу закор�

донного досвіду, саме органи місцевого самоврядуван�

ня, як повноцінні представники населення регіону, заз�

вичай виступають ініціатором, рушієм та координатором

заходів регіонального розвитку, являючись їх кінцевим

споживачем;

— виробити власні механізми функціонування пуб�

лічно�владних інститутів на місцевому і регіональному

рівнях;

— розробити дієві механізми контролю за їх діяль�

ністю.

Вважаємо, що АРР повинні стати центром управ�

ління стратегічним розвитком регіону, майданчиком, який

дозволить прозоро і системно працювати над розкрит�

тям у кожному регіоні власного соціально�економічно�

го потенціалу і використання усіх наявних засобів для

цього — людського капіталу; фінансових інструментів

(наприклад, кошти Державного фонду регіонального

розвитку, обласного бюджету, донорів, кредитних ре�

сурсів); внутрішніх та іноземних інвестицій тощо. Окрім

того, діяльність агенцій регіонального розвитку має ста�

ти поштовхом до активізації міжрегіональної співпраці,

економічної взаємодії, розроблення та реалізації

спільних міжрегіональних проєктів. Для реалізації за�

значеного доречно внести відповідні зміни до Закону

України "Про засади державної регіональної політики"

та Типового положення про агенції регіонального роз�

витку (зокрема, щодо розширення можливостей агенцій

регіонального розвитку з надання платних послуг для

формування власних бюджетів розвитку).

З огляду на аналіз досвіду закордонних інституцій

регіонального розвитку, більшість яких продемонстру�

вали успішні результати лише за широкого залучення

до процесу місцевого економічного розвитку ЄС та

інших організацій�донорів, вважаємо за доцільне за�

провадити практику більш широкого залучення інсти�

туцій Європейського Союзу в процеси регіонального

розвитку України, як у якості фінансових донорів, так і

у якості носіїв кращих практик, вивчення та запровад�

ження яких дозволить уникнути помилок країн, що вже

пройшли аналогічні етапи розвитку. Це і складає осно�

ву для подальших досліджень.
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DEVELOPMENT OF THE MILITARY EDUCATION SYSTEM BASED ON THE DOTMLPFI
METHOD. LEGAL ASPECT

У статті окреслено метод оборонного планування на основі спроможностей для оцінювання сис�
теми військової освіти за складовими DOTMLPFI. Сформульовано поняття спроможності системи
військової освіти — "доктрини" (Doctrine). Підкреслено, що розвиток системи військової освіти в
інтересах підготовки кадрів сектору безпеки і оборони полягає у змінах складових системи та по�
требує державного регулювання.

Проведений аналіз та систематизовано результати реалізованих та запланованих змін у Закони
України, Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, які супроводжують розвиток сис�
теми військової освіти та є ключовою складовою спроможності "доктрини". Підкреслено, що по�
єднання змін у Закони України, Акти Президента України та Кабінету Міністрів України із змінами у
нормативні акти державних органів, до сфери управління яких належать заклади освіти військово�
го профілю, становитимуть основу правового механізму державного управління СВО.

The article states that the capability�based method of defence planning based on DOTMLPFI
components was used to evaluate the military education system.

The author emphasized that development of the military education system in the interests of training in
the security and defence sector requires changes in the components of the system and state regulation.

The capability of the "doctrine" military education system is the ability of the Laws of Ukraine, acts of
the President of Ukraine, acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine and regulations of state bodies, to
which educational institutions belong, to regulate relations between government agencies, educational
institutions and participants.

The analysis is carried out and the results of the implemented and planned changes in the Laws of
Ukraine, Acts of the President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine are systematized.

Amendments to the Law of Ukraine "On Education" have been elaborated, and new levels of military
education of officers are defined such as tactical, operational, strategic.

Amendments to the Law of Ukraine "On Higher Education" separate the concepts of "higher military
educational institution" and "higher education institution with specific conditions of study". Moreover,
the powers of state bodies in the field of security and defense are expanding.

Amendments to the Law of Ukraine "On Higher Education" have come into force regarding special
conditions of admission to higher education institutions for combatants, servicemen and other categories
in the interests of military educational institutions.

The Law of Ukraine "On Professional Pre�Higher Education" regulated the activities of military colleges
for sergeants.

The Decree of the President of Ukraine "On the Military Security Strategy of Ukraine" defined the tasks
of developing the military education system and training for the defence forces according to the NATO
principles and standards.

The Cabinet of Ministers of Ukraine approved a new Regulation on military lyceums, new licensing
conditions for educational activities, a new "Regulation on higher military educational institutions". In
the future, the "Concept for the development of the military education system" will be approved.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ АБО
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Стратегією національної безпеки України пріорите�

тами національних інтересів України та забезпечення на�

ціональної безпеки визначено відновлення територіаль�

ної цілісності у межах міжнародно визнаного держав�

ного кордону України та європейська і євроатлантична

інтеграція [1].

Напрямами реалізації цих пріоритетів є посилення

спроможностей Збройних Сил України, інших органів

сектору безпеки і оборони та розвиток особливого парт�

нерства з Організацією Північноатлантичного догово�

ру з метою набуття повноправного членства України в

НАТО.

Міністерству оборони України визначено повнова�

ження щодо організації в силах оборони заходів обо�

ронного планування та визначення засад військової кад�

рової політики у сфері оборони [2].

Оборонне планування — складова частина системи

державного стратегічного планування, що здійснюєть�

ся з метою забезпечення обороноздатності держави

шляхом визначення пріоритетів і напрямів розвитку сил

оборони, їх спроможностей, озброєння та військової

техніки, інфраструктури, підготовки військ (сил), а та�

кож розроблення відповідних концепцій, програм і

планів з урахуванням реальних і потенційних загроз у

воєнній сфері та фінансово�економічних можливостей

держави [2].

Отже, оцінювання спільних спроможності сил обо�

рони є складовою оборонного планування.

У збройних силах держав�членів НАТО для оціню�

вання спільних (об'єднаних) спроможностей застосо�

вується метод DOTMLPFI (Doctrine, Organization,

Training, Materiel, Leadership and Education, Personnel,

Facilities, Interoperability) [3; 4]. Оборонне планування

на основі спроможностей впроваджується у діяльність

сил оборони України [5; 6].

Підготовка кадрів для сил оборони здійснюється у

системі військової освіти (СВО), яка є складовою дер�

жавної системи освіти, тобто її діяльність регулюється

державою [7].

Міністерством оборони України впроваджується

низка проєктів розвитку окремих спроможностей військ

(сил), у тому числі, щодо розвитку системи військової

освіти [8; 9].

Проєкт розвитку СВО грунтується на методі

DOTMLPFI суть якого полягає у послідовній оцінці еле�

ментів системи за її складовими із подальшим проєктним

управлінням заходів розвитку елементів системи [8].

Так, опрацьовуються зміни до законодавства, розроб�

The author highlighted that further combination of amendments to the Laws of Ukraine, Acts of the
President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine with changes in regulations of state bodies
to which military educational institutions belong will form the basis of the legal mechanism of state
management of military education.

Ключові слова: військова освіта, система військової освіти, сили оборони, державне управління.

Key words: military education, military education system, defence forces, public administration.

ляються нові стандарти, проводиться апробація нових

освітніх програм військової підготовки, поступово

змінюється система управління, удосконалюється

інфраструктура та метеріально�технічне забезпечення,

тощо. Все це потребує регулювання з боку держави на

рівні Законів України, Актів Президента України та Ка�

бінету Міністрів України, інших нормативно�правових

актів та складає основу державного регулювання роз�

витку СВО.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ

Питання змін у законодавство та інші нормативно�

правові акти перебувають у полі зору науковців [8; 10—

12], водночас більшість пропозицій надаються у загаль�

ному вигляді без конкретизації та систематизації резуль�

татів впровадження змін.

МЕТА СТАТТІ
У статті автор ставить за ціль провести аналіз стану

змін у нормативно�правові акти, що супроводжують

розвиток СВО, систематизувати результати їх впровад�

ження та намітити перспективи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Система освіти являє собою сукупність складників

освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх про�

грам, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів ос�

віти та інших суб'єктів освітньої діяльності, учасників ос�

вітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а

також нормативно�правових актів, що регулюють відно�

сини між ними [5].

До нормативно�правових актів, що регулюють відно�

сини між органами управління, закладами освіти та учас�

никами освітнього процесу слід віднести: закони Украї�

ни, акти Президента України, акти Кабінету Міністрів Ук�

раїни, нормативно�правові акти державних органів, до

сфери управління яких належать заклади освіти, які

здійснюють підготовку військових кадрів сектору без�

пеки і оборони.

Отже, поняття спроможністі СВО — "доктрини"

(Doctrine) можна сформулювати, як здатність Законів

України, актів Президента України, актів Кабінету

Міністрів України та нормативно�правові актів держав�

них органів до сфери управління яких належать закла�

ди освіти регулювати відносини між органами управ�

ління, закладами освіти та учасниками освітнього про�

цесу з метою системних змін СВО.
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На сьогодні Міністерством оборони продовжуєть�

ся робота щодо внесення змін у законодавство та інші

нормативно�правові акти. Розглянемо результати, що

досягнуті та намітимо перспективи.

Проєктом Закону України "Про внесення змін до

деяких законів України щодо військової освіти і науки"

опрацьовані зміни до Закону України "Про освіту" [13].

Так, у статті 21�й в абзаці восьмому частини четвертої

слова "оперативно�тактичний або оперативно�стратегі�

чний" замінюються словами "оперативний, стратегіч�

ний". Отже, новими рівнями військової освіти офіцерсь�

кого складу є тактичний, оперативний, стратегічний.

Метою такої зміни є приведення рівнів військової

освіти в Україні до рівнів військової освіти збройних сил

держав — членів НАТО та подальша реалізація вимог

положень ст. 15 Закону України "Про національну без�

пеку України" щодо визначення засад військової кад�

рової політики, підготовки кадрів для виконання заходів

оборонного планування в силах оборони та підготовки

до спільних дій в міжвідомчих органах військового

управління за процедурами планування і прийняття

військових рішень стандарту НATO JOPP (Joint Opera�

tion Planning Process).

Проєктом Закону також вносяться зміни у Закон

України "Про вищу освіту", а саме частина перша статті

першої пункту шостого розділяє поняття "вищий

військовий навчальний заклад" та "заклад вищої освіти

зі специфічними умовами навчання". Це обумовлено

особливостями підготовки кадрів для сил оборони та

сил безпеки, які мають відповідні завдання та функції

[2], редакція, яка пропонується:

вищий військовий навчальний заклад (ВВНЗ) — за�

клад вищої освіти державної форми власності, який

здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку кур�

сантів (слухачів, студентів), ад'юнктів для подальшої

служби на посадах офіцерського (сержантського і стар�

шинського) складу з метою задоволення потреб Зброй�

них Сил України, інших утворених відповідно до законів

України військових формувань, центральних органів

виконавчої влади зі спеціальним статусом, Служби без�

пеки України, Служби зовнішньої розвідки України,

інших розвідувальних органів України, центрального

органу виконавчої влади, що реалізує державну політи�

ку у сфері охорони державного кордону;

заклад вищої освіти зі специфічними умовами на�

вчання (ЗВО СУН) — заклад вищої освіти державної

форми власності, який здійснює на певних рівнях вищої

освіти підготовку курсантів (слухачів, студентів), ад'юнк�

тів для подальшої служби на посадах начальницького

складу з метою задоволення потреб Міністерства

внутрішніх справ України, Національної поліції та цент�

рального органу виконавчої влади, що реалізує держав�

ну політику у сфері цивільного захисту, центрального

органу виконавчої влади, що забезпечує формування

та реалізує державну політику у сфері виконання кри�

мінальних покарань.

Також відпрацьовано зміни до статті 13 Закону Ук�

раїни "Про вищу освіту", які розширюють повноважен�

ня державних органів, що забезпечують формування та

реалізують державну політику у сфері безпеки та обо�

рони, до сфери управління яких належать ВВНЗ, ЗВУ

СУН, у частині встановлення особливого порядку та

вимог щодо управління закладом, діяльності та розме�

жування повноважень органів управління і громадсько�

го самоврядування, кандидатів на посади їх керівників

(заступників керівників), призначення та звільнення з

посад керівників (заступників керівників), змісту освітніх

програм, формування переліку спеціалізацій підготов�

ки здобувачів спеціалізованої освіти, вимог та конкурс�

ного відбору кандидатів на посади педагогічних, нау�

ково�педагогічних та наукових працівників, порядку

відрахування, переривання навчання, поновлення і пе�

реведення курсантів (студентів), слухачів, ад'юнктів (ас�

пірантів), нормативів чисельності курсантів, слухачів,

ад'юнктів (аспірантів), які навчаються на одну посаду

науково�педагогічного працівника.

Новою редакцією статті 44 Закону України "Про

вищу освіту" набули чинності зміни до умов прийому до

закладів вищої освіти [14].

Так, визначено, що брати участь у конкурсі в межах

установлених квот прийому до закладів вищої освіти

(наукових установ) України за результатами вступних

іспитів з конкурсних предметів мають право особи (за

їхнім вибором) [14]:

особи, яких законом визнано учасниками бойових

дій та які захищали незалежність, суверенітет і терито�

ріальну цілісність України, брали участь в антитерорис�

тичній операції (операції об'єднаних сил), забезпеченні

її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення на�

ціональної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

військовослужбовці військової служби за контрак�

том — при вступі до вищих військових навчальних за�

кладів та військових навчальних підрозділів закладів

вищої освіти.

Отже, нова редакція цієї частини умов прийому до

закладів вищої освіти розширила права вказаних кате�

горій, які не мали фізичної можливості пройти зовнішнє

незалежне оцінювання, коли в період його складання

виконували завдання в о та фактично позбавлялись пра�

ва вступу до закладів вищої освіти.

Також в умовах особливого періоду брати участь у

конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних

предметів при вступі на навчання на освітні програми в

галузі воєнних наук, національної безпеки, безпеки

державного кордону до військових закладів вищої ос�

віти та військових навчальних підрозділів закладів вищої

освіти також мають право [14]:

громадяни України, звільнені зі строкової служби, —

протягом року після звільнення;

студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання

вступити на навчання та в подальшому проходити служ�

бу за контрактом на посадах офіцерського складу;

вступники з числа випускників військових (військово�

морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово�фізич�

ною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу;

військовослужбовці військової служби за призовом

під час мобілізації, на особливий період.

Вказані зміни є елементом мотиваційного механіз�

му залучення найбільш вмотивованої та підготовленої

категорії громадян України до проходження військової

служби та складовою соціального захисту військово�

службовців.
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Зміни призвели до зростання частки військовослуж�

бовців військової служби за контрактом і випускників

військових (військово�морських) ліцеїв та ліцеїв з поси�

леною військово�фізичною підготовкою серед канди�

датів на навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО).

У сфері фахової передвищої освіти Законом України

"Про фахову передвищу освіту" [15] врегульовано питан�

ня діяльності військових коледжів сержантського складу.

Так, визначено, що фахова передвища військова

освіта є складником спеціалізованої фахової передви�

щої освіти та передбачає військово�професійну підго�

товку осіб рядового, сержантського (старшинського)

складу військової служби за контрактом, яка здійс�

нюється за освітньо�професійними програмами фахо�

вої передвищої освіти [15].

Також введені поняття "заклад фахової передвищої

військової освіти" та "заклад фахової передвищої осві�

ти із специфічними умовами навчання".

До першої категорії віднесені військові коледжі сер�

жантського складу, які здійснюють підготовку осіб на

військові посади сержантського (старшинського) складу.

Друга категорія це фахові коледжі із специфічними

умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для

потреб Міністерства внутрішніх справ України, Націо�

нальної поліції України, інших центральних органів ви�

конавчої влади, що реалізують державну політику у

сферах охорони державного кордону, цивільного за�

хисту, кримінально�виконавчої системи.

Державним органам, до сфери управління яких на�

лежать заклади фахової передвищої військової освіти,

надано право своїми актами визначати перелік військо�

вих спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка

фахівців, та встановлювати особливі вимоги до управ�

ління закладом, діяльності та повноважень педагогіч�

ної ради, кандидатів та порядку призначення на посади

їх керівників, порядку заміщення вакантних посад ко�

мандування і педагогічних працівників, реалізації прав і

обов'язків педагогічних працівників та осіб, які навча�

ються, порядку відрахування, переривання навчання,

поновлення і переведення осіб, які навчаються.

Набуття чинності та імплементація закону дозволи�

ло організувати підготовку сержантського (старшинсь�

кого) складу, зокрема з високотехнологічних спеціаль�

ностей у стислі терміни.

Питання розвитку СВО також регулюється Актами

Президента України.

Так, Указом Президента України затверджено

рішення Ради національної безпеки і оборони України

"Про Стратегію воєнної безпеки України" [15]. Страте�

гія чітко формулює завдання розвитку систем військо�

вої освіти та підготовки особового складу для сил обо�

рони, запровадження освітньо�професійних програм

підготовки офіцерського, сержантського та старшинсь�

кого складу з використанням досвіду бойових дій, ме�

тодики підготовки, принципів і стандартів НАТО.

Указом Президента України затверджено "Річну на�

ціональну програму під егідою Комісії Україна — НАТО

на 2021 рік". Програма визначає стратегічну мету реформ

у секторі оборони "професіоналізація сил оборони та ство�

рення необхідного військового резерву" та завдання "за�

безпечення централізованої підготовки особового скла�

ду сил оборони оперативного рівня (до 2025 року") [17].

Розглянемо зміни у актах Кабінету Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України у 2019 році

[18] ухвалені зміни у "Положення про військовий

(військово�морський) ліцей". Визначено, що військовий

(військово�морський) ліцей є закладом спеціалізованої

освіти II—III або III ступенів військового профілю для

дітей з 13 років. Отже, згадані заклади освіти набули

статусу закладу спеціалізованої освіти військового

профілю тобто включені до СВО.

Заміна слова "юнаків" на "дітей" надало право дівча�

там навчатись у військовому (військово�морському)

ліцеях, що є елементом реалізації політики гендерної

рівності.

Постановою Кабінету Міністрів України у 2021 році

затверджено єдине Положення про військовий (військо�

во�морський, військово�спортивний) ліцей та ліцей із

посиленою військово�фізичною підготовкою [19]. Отже,

всі вказані заклади об'єднані єдиними вимогами, а дія

положення поширюватиметься на ліцеї не лише

Міністерства оборони, а й Міністерства внутрішніх

справ, Міністерства освіти і науки, обласних рад.

Визначено, що вказані ліцеї є закладами спеціалізо�

ваної освіти, що забезпечує здобуття освіти військового

профілю для юнаків і дівчат з 13 років одночасно зі здо�

буттям базової та/або профільної середньої освіти, про�

ведення поглибленої допризовної та посиленої фізичної

підготовки і виховання в ліцеїстів готовності до військо�

вої служби. Документ регулює організацію діяльності

ліцеїв їхні завдання, структуру, склад учасників освітнь�

ого процесу, права та обов'язки особового складу.

Кабінетом Міністрів України затверджено нові

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності [20].

Ряд вимог та положень внесені в інтересах розвитку

СВО. Так, у вимогах до щодо педагогічних, науково�

педагогічних, наукових працівників, які забезпечують

реалізацію освітніх компонентів, передбачених освіт�

ньою програмою, з підготовки іноземців для ВВНЗ вста�

новлено вимогу щодо володіння англійською мовою за

мовним стандартом НАТО STANAG�6001 на рівні не

нижче CMP�2.

Така вимога сприятиме досягненню рівня підготов�

леності науково�педагогічних (педагогічних) працівників

потрібного для опанування та впровадження стандартів

НАТО, у тому числі шляхом опрацювання документів

англійською мовою.

Розширено перелік досягнень у професійній діяль�

ності науково�педагогічних, педагогічних та наукових

працівників для вищих військових навчальних закладів,

військових навчальних підрозділів закладів вищої осві�

ти такими параметрами [20]:

наявність статусу учасника бойових дій;

участь у міжнародних операціях з підтримання миру

і безпеки під егідою Організації Об'єднаних Націй;

участь у міжнародних військових навчаннях (трену�

ваннях) за участю збройних сил країн�членів НАТО.

Впровадження рекомендацій дозволить залучити до

освітнього процесу найбільш підготовлені та досвідчені

кадри та підвищити якість реалізації освітніх програм у

ВВНЗ.

Кабінетом Міністрів України ухвалено нове "Поло�

ження про вищі військові навчальні заклади" [21]. Цей

документ формулює завдання ВВНЗ, регулює його
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структуру, визначає питання управління закладом, ре�

гулює діяльність учасників освітнього процесу, фінан�

сово�економічні відносини в діяльності навчального

закладу, питання міжнародного співробітництва та кон�

тролю за діяльністю ВВНЗ. Прийняття нового Положен�

ня є елементом імплементації вимог сучасного законо�

давства у сфері освіти та національної безпеки в інте�

ресах розвитку СВО.

Реалізацію Концепції військової освіти в Україні у ре�

дакції Постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня

1997 р. № 1410 "Про створення єдиної системи військової

освіти" завершено у 2000 році [22]. Тому з набуттям чин�

ності Закону України "Про внесення змін до деяких за�

конів України щодо військової освіти і науки" буде ухва�

лено "Концепцію розвитку системи військової освіти".

Документ затверджуватиметься розпорядженням Кабіне�

ту Міністрів України та формуватиме мету, завдання, шля�

хи і способи розвитку СВО в інтересах підготовки військо�

вих кадрів сектору безпеки і оборони.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, у статті сформульовано спроможність

СВО "доктрини", як елементу методу DOTMLPFI, про�

ведений аналіз та узагальнення запланованих та реалі�

зованих змін у Закони України, Акти Президента Украї�

ни та Кабінету Міністрів України, що супроводжувати�

муть розвиток системи військової освіти.

У подальшому поєднання змін у Закони України,

Акти Президента України та Кабінету Міністрів України

із змінами у нормативні акти державних органів, до сфе�

ри управління яких належать заклади освіти військово�

го профілю становитимуть основу правового механіз�

му державного управління СВО.
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POLITIKAL PARTIES AND THEIR ROLE IN THE STATE— BUILDING AND SOCIOjECONOMIC
PROCESSES IN UKRAINE

У статті розглянуто та дано філософсько�економічний аналіз і оцінку історії створення полі�
тичних партій, розуміння їхньої сутності та ролі у суспільній трансформації, державотворчих та
соціально�економічних процесах в Україні. Обгрунтовано роль громадянського суспільства в
формуванні політичних партій. Проаналізовано періоди та динаміку створення політичних партій
і встановлено відсутність в Україні кінцевого нормативно правового акту, який регулював би
підходи до оцінки діяльності політичних партій. Доведено, що окремі політичні партії і їхні осе�
редки, серед яких є і провладні, стали на шлях політичної корупції та політичного бізнесу. Ак�
центовано на брак толерантності і співробітництва з іншими політичними силами і соціумом,
використання політичної й державної влади в суто популістських та власних інтересах, що при�
зводить до втрати довіри до них та розшарування суспільства.

The article considers and gives a philosophical and economic analysis and assessment of the history
of political parties, understanding of their essence and role in social transformation, state�building
and socio�economic processes in Ukraine. The role of civil society in the formation of political parties
is substantiated. The periods and dynamics of creation of political parties are analyzed and the
absence of a final normative legal act in Ukraine, which would regulate the approaches to the
evaluation of the activity of political parties, is established. It has been proven that certain political
parties and their branches, including the pro�government ones, have embarked on the path of political
corruption and political business. Emphasis is placed on the lack of tolerance and cooperation with
other political forces and society, the use of political and state power in purely populist and self�
interest, which leads to a loss of confidence in them and the stratification of society.

The relevance of the article is due not only to the problems of the transitional stage of Ukraine's
development, but also to the need to significantly increase the role of politics and political parties in
the life of Ukrainian society, which seeks to achieve harmony between it and the government. The
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Взаємодія громадянського суспільства та влади є

актуальною проблемою для молодих демократій, особ�

ливо для пострадянських держав. Адже без сильного

громадянського суспільства подальша розбудова де�

мократії, заснованої на загальнолюдських цінностях,

діалогу з владою на паритетних засадах неможлива.

Зазначена взаємодія сприяє становленню суспільства

рівноправних громадян, які, не будучи залежними від

держави, свідомо взаємодіють з нею заради спільного

блага. Останнє передбачає взаємне пристосування дер�

жавних, політичних і громадських структур, формуван�

ня механізмів досягнення компромісів, домовленостей

і угод, утвердження культури толерантності як необхі�

дного елементу ефективно діючої соціальної організації

та засобу гармонізації відносин між структурами гро�

мадянського суспільства і державою. Погоджуємося із

висновками О.Г. Курбатова, який стверджує, що вели�

ке значення для гармонізації суспільного життя в Ук�

раїні має реформування саме соціально�політичної сфе�

ри таким чином, щоб кращі представники народу були

представлені в політичній еліті [9, с. 150]. Маємо на увазі

еліти, що сповідує державотворчість, духовність і ке�

рованість не суто із особистих інтересів нехтуючи інши�

ми, що як іржа в'їлися в суспільну свідомість і буття.

Повноцінна нація повинна розбудовувати власну струк�

туру через створення умов розвитку соціального ресур�

су, соціального діалогу та соціально�трудових відносин.

Без сумніву основною ознакою політичних прав гро�

мадян є їхня участь в здійсненні народовладдя, участь

у політичному житті і політичній діяльності, реально

question of the place and role of the state in modern society is archivally important, because it is a
subject of government that ensures the organization and functioning of the entire socio�economic
system. Ukraine's permanent presence in the difficult socio�political and economic situation in which
it is almost all the years of its independence, the complications caused by economic crises and
Russia's aggression, makes us think about the factors that prevent all its citizens from living
comfortably and take its rightful place in European and world community.

In a state where both political and economic systems have changed, an ideological vacuum has
emerged, basic and socio�political values are being reconsidered, problems of social transformation
are exacerbated, new mechanisms of socialization of the individual as a citizen are emerging, another
— in the context of multiculturalism, globalization and the information revolution, which requires new
approaches to the formation of public policy, the search for a mechanism for reforming the activities
of public authorities.

"Здатність вибирати є найкоштовнішою з властивос�

тей розуму".

Т. Уайлдер

Ключові слова: держава, публічне управління, політика, політична партія, політична еліта, соціально �

економічна система, соціалізація, суспільна трансформація.

Key words: state, public administration, politics, political party, political elite, socio�economic system,

socialization, social transformation.

впливати на визначення та реалізацію засад внутрішньої

та зовнішньої політики держави. Це відповідає міжна�

родним стандартам, але, на жаль, в Україні воно носить

більше декларативного характеру, бо немає правових

важелів для їх реалізації. Науковець Д. Дзвінчук спра�

ведливо зазначає, що реформування політичного жит�

тя в Україні потребує підготовки і формування нового

покоління широкого спектру фахівців як державного,

так і партійного будівництва: "проведення політичної,

адміністративної та інших реформ вимагають, щоб такі

чинники, як компетентність, професіоналізм, інтелект,

творчість відігравали провідну роль у діяльності органів

державної влади та органів місцевого самоврядування"

[7, с. 9]. Звичайно цей процес є багатогранним і не тер�

пить шаблонності і кліше, а потребує як теоретичного,

так і прикладного політичного їхнього аналізування та

осмислення для обгрунтування управлінських рішень.

Тут наскоком лише через владні структури не обійтись.

На організацію і функціонування державної влади впли�

ває політична влада. Проте державна політика може

бути позитивною (влада дійсно робить для розв`язан�

ня проблем) або негативною (влада має намір і лише

декларує робити). Визнаючи Україну за демократичну

державу, ми опираємось на те, що демократія вимагає

цілковитої належності влади народові, а це означає, що

пересічні громадяни мають реальну владу і реально бе�

руть участь в управлінні справами держави і суспільства.

Європейська інтеграція як демократична відповідь на

виклики глобалізаційної доби посилює активізацію діа�

логу суспільства і влади, структур громадянського сус�

пільства. Водночас успіх діалогу безпосередньо зале�
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жить від спільних дій органів державної влади й об'єд�

нань громадян та їх готовності до співробітництва. Нау�

ковці зазначають, що "сьогодні діє потужна тенденція

розчинення держави в глобальних надструктурах, які

перетворюють державу на вторинний інститут політич�

ної системи" [3, c. 22]. Отже, в умовах демократії кон�

структивна співпраця суспільства та влади дозволяє мо�

білізувати соціальні ресурси для розв'язання суспільно

значущих проблем у загальнодержавному масштабі

здійснювати реальний вплив на державну політику. Між

тим український парадокс полягає в тому, що українці

зневірились, що держава спроможна забезпечити роз�

виток економіки та високу якість життя. Актуальність

статті обумовлена не лише проблемами перехідного

етапу розвитку України, а необхідністю суттєвого підви�

щення ролі політики і політичних партій в житі українсь�

кого суспільства, яке прагне до досягнення гармонії

взаємодії між ним і "владою".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження формування, сутності та значимості

партій і партійних еліт, їх боротьби за владу і роль у фор�

муванні суспільства та управління соціально економіч�

ним розвитком держави присвятили відомі вчені і полі�

тики В. Андрущенко, К. Ващенко, О. Бабкіна, В. Кре�

мень, О. Курбатов, В. Геєць, М. Михальченко, С. Теле�

шун, В. Горбатенко, В. Пустовойтенко та інші науковці.

Однак проблеми легалізації та діяльності партій зали�

шаються і на сьогодні, що є підгрунтям для подальших

наукових досліджень. Право на свободу об'єднань і

вільне висловлювання думок має основоположне зна�

чення для належного функціонування демократичного

суспільства. Політичні партії як колективні інструменти

вираження політичної волі повинні мати можливість по�

вною мірою користуватися такими правами.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ ПРОБЛЕМ
Вектор розвитку політичних сил в Україні намагаєть�

ся набути принципово нового значення у порівнянні з

першими роками становлення багатопартійності. Сьо�

годні постає питання: люди, які при владі — це випад�

ково наймані працівники, клан, каста, прошарок чи,

зрештою, клас. Ми спробуємо аналізувати лише сег�

мент, пов'язаний з партійним будівництвом, де партії

розглядаються і як джерело походження, і як засіб ле�

гітимації політичних персонажів. Аналізу потребує і

особливий феномен, адже жодна партія, як зазначає

К. Ващенко, з першопочатків незалежності не стала

фундаментом для нової стабільної політичної сили, в

кращому разі вони виявилися "будівельним матеріалом"

для нових партійних утворень [10, c. 5]. Проблемною

ситуацією є необхідність аналізу процесу росту багато�

чисельних партій і партійних еліт, їхньої ролі в форму�

ванні суспільної спільноти та соціально�економічному

розвитку Української держави. Венеційська комісія у

своєму висновку від 23 березня 2021 року загалом

підтримала поточні ініціативи щодо внесення змін до

законодавства про діяльність політичних партій Украї�

ни та зазначила, що ці ініціативи спрямовані на поси�

лення ролі, статусу й значущості політичних партій та

стимулювання розвитку демократичних політичних

партій як важливого інструмента демократичного вря�

дування.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування необхідності форму�

вання партій та партійних еліт, які відповідають атрибу�

тивним характеристикам і сучасним вимогам суспільства

для визначення основних шляхів подолання політичних

та соціально�економічних криз, формування особис�

тості і соціуму для забезпечення їхньої стійкості в по�

доланні криз, хаосу і абсурду, що існує у всіх сферах

життя в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В історії соціально�філософської думки накопиче�

ний чималий досвід осмислення проблеми формування

найбільш дієвої політичної еліти: "адже й починалася

соціальна філософія саме з обгрунтування найкращих

методів правління (конфуціанство) та найкращої фор�

ми правління (антична філософія). О. Курбатов зазна�

чає, що цей досвід може стати у великій нагоді для

осмислення шляхів формування такої еліти в Україні.

Усі ці вчення наголошують на необхідності приведення

політичних еліт у відповідність до своєї онтологічної сут�

ності" [9, c. 150]. У контексті сучасної української по�

літики існує чимало принципових питань, вирішення яких

пов'язане зі стратегічним вибором курсу держави.

Йдеться про вступ до НАТО, ЄС та конфлікт з Росією,

тощо. На внутрішньому порядку денному актуальними

залишаються завершення політичної реформи, удоско�

налення механізмів здійснення місцевого самоврядуван�

ня, судової системи, децентралізація і ін. Надзвичайно

важливо аби відповідь на кожне з цих питань давалася

не поспіхом, не під впливом ідеологічних штампів або

кон'юнктурних уподобань, а на основі всебічного ана�

лізу причин та наслідків, недоліків та переваг, можливих

альтернатив, маючи на меті реалізацію національних

інтересів України. Науковець К. Ващенко зазначає, що

"власне кажучи, політична наука як основа політичної

практики тим і відрізняється від "ідеологічної тріскотні"

доморощених політиків, що має у своєму арсеналі в

якості важливих засобів пізнання, його своєрідних

інструментів політичний аналіз і прогноз". Майстерність

володіння цими засобами відмежовує дійсних профе�

сійних політиків від "політиканів". На жаль, кількість

останніх в українській політичній практиці не зменшуєть�

ся, а тих, хто бажає отримати більш — менш досконалу

підготовку в царині політичної теорії та її практичного

застосування — не збільшується [10, c. 6].

За даними Міністерства юстиції, в Україні зареєст�

ровано 365 політичних партій. Майже половина з зареє�

строваних партій з'явилася за останні роки. В контексті

аналізу електоральної активності варто згадати статтю

24 Закону України "Про політичні партії", яка містить

вимогу до політичної партії брати участь у виборах на

загальнонаціональному рівні — народних депутатів і

Президента протягом десяти років. Якщо вони не вико�

нують цю вимогу, це є підставою для Мін'юсту зверну�

тися до суду з поданням про анулювання. "На сьо�

годнішній день ми нарахували 64 партії, реєстрацію яких

варто було б скасувати" — про це заявив директор де�

партаменту внутрішньої політики Міжнародного цент�
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ру перспективних досліджень Ігор Петренко на презен�

тації в Укрінформі дослідження МПЦД "ТОП�20 актив�

них та ефективних партій України". Він теж поінформу�

вав, що Україна посідає перше місце в Європі за

кількістю зареєстрованих політичних партій. Для по�

рівняння, він повідомив, що, приміром, у Словаччині

зареєстровано 56 партій, Румунії — 124, Російській

Федерації — 77, Молдові — 45, Латвії — 73, Литві —

38.

Водночас експерт акцентував, що довіра населен�

ня до політичних партій попри їх велику кількість пере�

буває на дуже низькому рівні. У цьому контексті він навів

дані соціологічного дослідження Центру Разумкова,

проведеного у березня ц.р., згідно з яким 76% українців

не довіряють політичним партіям, а близько 60% наших

співгромадян вважають, що жодна з партій не захищає

їхні інтереси.

Політичні партії нерідко повторюють помилки одна�

одної. Характерним є шлях НДП та СДПУ(о), які в різні

часи сприймались як "партія влади", а сьогодні знахо�

дяться на "задвірках" політикуму. Відзначаючи десяту

річницю НДП (22.02.2006 р.) її лідер В. Пустовойтенко

відзначав, що в історії розвитку партії чимало славних і

водночас непростих періодів— від розбудови, а в ній

налічується понад 300 тис. членів, піднесення та вели�

кої відповідальності за долю України, коли її представ�

ники очолювали Верховну Раду, Кабінет Міністрів, цен�

тральні, регіональні та місцеві органи влади. Саме се�

ред членів НДП були відомі політики й державні діячі:

І. Плющ, В. Ющенко, Ю. Єхануров, О. Дьомін, Є. Куш�

нарьов. А. Кінах, С. Куніцин, М. Сирота, Р. Безсмерт�

ний та інші. Саме проти цієї політичної партії був спря�

мований жорсткий адмінресурс та сформованих олігар�

хічних груп. Адже саме СДПУ(о) з її лідером В. Мед�

ведчуком, який очолював на той час адміністрацію пре�

зидента, стала "ліквідаторами" провідної ролі НДП.

Тотальне використання адміністративного ресурсу,

масовий похід у партію чиновництва, приватизація пар�

тійного керівництва, нехтування виконанням задекларо�

ваних програм і обіцянок народу та популізм є типовим

нашаруванням проблем "провладних" партій, адже май�

же подібна доля спіткала Партію регіонів, Батьківщи�

ну, Аграрну партію, Нашу Україну, Свободу і така доля

чекає і теперішніх "слуг народу", якщо її лідери не ско�

ристаються ретельним аналізом попереднього досвіду

партійного будівництва в Україні та відповідними про�

гнозними оцінками незалежних експертів.

Загалом за твердженням науковців в Україні станов�

лення партій проходило в чотири етапи. Перший припав

на 90�ті, у так званий період перебудови — створенням

альтернативних КПРС партії УРП, УХДП, Селянсько

демократичної, Демократичної, Ліберальної партії,

Партії зелених та Партії демократичного відродження

України. Другий період розпочався у 1992 році і був

спричинений прийняттям Закону "Про об`єднання гро�

мадян" і їх число досягло трьох десятків. Третій період

розпочався у 1994 році, коли партіям було дозволено

брати участь у виборах до Верховної Ради. До четвер�

того періоду можна віднести створення впливових партій

у 2002—2006 роках. Саме тоді значно зросла роль

партій у формуванні влади та пройшло їх зрощення з

олігархічним капіталом, а процес партійного будівниц�

тва перетворився на різновид бізнесу. Саме тоді фор�

мувались олігархічні проєкти, що відтіснили на другий

план партії, спричинили переродження політичної та

економічної систем країни. Крім того, у період перехо�

ду від тоталітарної до демократичної системи, орієнто�

ваної на ринкову економіку, з'явилися нові умови для

розширення корупції, у тому числі — політичної. Усе це

й успадкувала Україна з отриманням незалежності [10,

c. 191]. Чимало нових партій виникли після Помаранче�

вої революції та Революції Гідності. З'явилося нове гро�

мадянське суспільство, яке намагалося об'єднатися і ре�

алізувати свої ідеї та програми, що можна розглядати

п'ятим періодом становлення партій.

Сьогодні ми переконуємося наочно, що як і у ті роки

в Україні панує підкилимна політика впливових і на�

ближених до влади олігархічних політико економічних

угрупувань. Нестійкими залишаються різного роду полі�

тичні і виборчі блоки. За таких умов, констатує науко�

вець В. Андрущенко, проведення реальних політичних і

економічних реформ чекати марно [1, c. 173].

На думку автора, поява великої кількості і, зокре�

ма, штучних партій — це велика проблема, оскільки вона

підриває довіру до них загалом і, як наслідок, довіру

громадян до представницьких органів влади, що сфор�

мовані ними. Проблемою є і те, що окремі партії не пра�

цюють у виборчому форматі, а нерідко організовують

масові заходи: фестивалі, концерти, спортивні змаган�

ня; вирішують питання благоустрою, облаштовують ди�

тячі майданчики тощо. Натомість найменшу увагу при�

діляють розробці альтернативних проєктів рішень для

місцевої влади, зустрічам із виборцями та обговорен�

ню нагальних проблем для розробки альтернативної

політики. Більшість з них ігнорують поняттям, що полі�

тична партія — це свого роду недержавна структура�агент,

що здійснює вплив на формування і прийняття управ�

лінських рішень, є виконавцем інтересів певних соціаль�

них груп і знаходить свій статус у ідеологічних і політич�

них позиціях через свої прогарами та позиції щодо соц�

іальних, економічних і політичних проблем. З цього при�

воду О. Шестопал зазначає, що людина залучається до

політики саме для того, щоб стати частиною соціальної

спільності, осмислити почуття спільноти. Політика

позбавляє її самотності, дає відчуття сили й здібності

впливати на хід політичних процесів. Політична потре�

ба — це явище соціальне і не властиве всім людям, і

необов'язкове в системі цінностей кожного. Політолог

Рассел відзначав, що людські пристрасті та індивіду�

альні здібності відігравали в політичній історії головну

роль [11]. Автор статті солідарний із цим висновком і

вважає, що формування політичних інтересів не, що

інше як політична соціалізація індивідуума, адже осо�

ба, індивід є первинний суб`єкт політики. За сучасних

умов цей процес має включати ще й самостійну оцінку

особистістю традицій і переконань, усвідомлений вибір

моделей поведінки [1, с. 175].

З іншого боку, багатопартійність виступає як фор�

ма управління суспільством, при якій боротьба кількох

партій за владу є механізмом використання різних, іноді

протилежних інтересів, інакомислення з метою суспіль�

ного прогресу. Якщо різні партії готові вступити у ви�

борчу боротьбу за створення органів влади керуючись

загально прийнятими правилами, якщо народ — суве�



89

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ренний носій влади і розглядає самі вибори як засіб

вираження власної волі, то багатопартійність виступає

важливим чинником соціалізації і легітимізації існуючих

порядків [1]. Через певні обставини в Україні найбільш

впливовими стають партії універсального типу, які є

більш гнучкими, виникають навколо чітко окресленої

групи лідерів чи одного загальнонаціонального лідера,

здатного об'єднати різні верстви населення з їх частко�

во неспівпадаючими, але близькими до чільних загаль�

нонаціональних інтересами. Ці партії та їх лідери

підкреслено прагматичні, особливо в ідеології, будь�яка

догма для них�смерть, бо сковує ініціативу, гальмує рух

вперед до прогресу в повному розумінні цього слова.

Надання політичним партіям монопольного права на

формування більшості представницьких органів влади

зумовило проблему структурної розбудови партійних

осередків та їхньої діяльності на місцевому рівні, яка

має чітко виражену орієнтацію на партійну верхівку.

Ротація партій при владі, перехід правлячої партії в опо�

зицію і навпаки, а також механізм, що забезпечує такий

перехід, є важливим чинником динамічного розвитку

суспільства та особистості. Прагнучи до національної

єдності, українці, попри кількастолітню колоніальну

історію, довели і продовжують гідно та незламно дово�

дити і відстоювати своє право національної самоіден�

тифікації [1, с. 31]. Створення умов для динамічного,

збалансованого розвитку України та її регіонів має ста�

ти насущною метою державницьких політиків. Рефор�

ми і державна політика зобов'язані впровадити найваж�

ливішу мету — розвиток людського потенціалу. Голов�

на стратегічна мета реформ — створення комфортно�

го та безпечного середовища для життя людини в Ук�

раїні, і вона може бути досягнута шляхом побудови

ефективної системи влади на всіх рівнях (громада —

район — регіон), передачею максимально можливої

кількості повноважень на найближчий до громадянина

рівень громадам. Саме на цьому поприщі повинні пра�

цювати політичні сили. Саме це є наріжним каменем у

становленні України як суверенної, незалежної, демок�

ратичної та соціальної держави, а вибраний нею курс

на європейську інтеграцію зумовлюють необхідність

суттєво підвищити його дієвість. Тут доречними будуть

висновки науковців Т. Бутирської та Д. Дзвінчука про

те, що "найважливіша для цілісності держави категорія

соціальної зв'язаності характеризує єдність устремлінь

соціуму під час колективної діяльності, що є по — суті,

основним процесом державного будівництва" [2, с. 7].

Позитивний потенціал (у т.ч. для розвитку) спільноти

виникає як результат наявності довіри між її членами.

Саме соціальний капітал — норми, неформальні норми

або цінності, які роблять можливими колективні дії у

групах людей, — дозволяє соціальним групам, неуря�

довим організаціям власними ресурсами вирішувати

значну кількість локальних проблем, без звертання до

урядових структур. Це повинно стати аксіомою в діяль�

ності політиків і партій.

Ми відзначали, що основи діяльності людини —

особистості в політичному житті визначені необхідністю

задоволення політичних потреб: участі у формуванні та

вдосконаленні політичних структур, політичної системи

суспільства, в діяльності політичних партій, різних сус�

пільних формувань тощо. Особа, індивід є первинний

суб'єкт політики, а мірою політики, рушійним початком

політичної активності політичних партій, політичних

рухів, класів, націй тощо є сама особа, її інтереси,

ціннісні орієнтації й мета. Але одні люди у більшому

ступені виявляють політичну активність, інші — у мен�

шому, а треті взагалі намагаються "утекти" від політи�

ки. Це мене не стосується. Почекаю, подивлюся. Чому

це я маю робити? А що я казав! Одні прагнуть до утвер�

дження існуючого політичного ладу і виявляють конст�

руктивну політичну поведінку, інші, напроти, уживають

заходів, що спрямовані на його повалення, і демонст�

рують деструктивну позицію. Є і такі, які легко присто�

совуються до будь�якого політичного режиму і влади.

Така розмаїтість видів політичної поведінки багато у

чому обумовлена характером політичної соціалізації

особистості не лише в Україні. Соціологічні досліджен�

ня показують, що незначна більшість (до 60 відсотків)

населення цікавляться політикою, але лише третина з

них дуже цікавляться нею. Добра половина не довіря�

ють ні політикам, ні владі.

"Політика" за Аристотелем є узагальнення проблем

розвитку давньогрецьких держав, правлінь і урядів. В

античну добу її розглядали як одну з домінуючих сфер

діяльності, що визначає статус індивіда, можливість утвер�

дити свої сили та розум і грунтується переважно на двох

принципах: волі та традиції. У середні віки політику трак�

тували як вияв волі і дії Бога, а з початком епохи Відрод�

ження її починають трактувати як категорію, що пов'я�

зана з діями людини, боротьбу між силою і законом.

Якщо недостатньо дії закону, їх може замінити або до�

повнити сила. В Новий час Т. Гоббс, Д. Локк, Шарль Луї

де Монтеск'є визначають політику як стосунки з утвер�

дження людської свободи за рахунок права, розуму,

моралі. В XIX ст. політику визначають як мистецтво ви�

користання можливостей. майстерність самоуправлін�

ня полісу (міста), а подалі — "мистецтво управління"

державою і суспільством. Політика — це цілеспрямо�

вана діяльність у галузі взаємовідносин між різними

суспільними групами, державами й народами, пов'яза�

на із боротьбою за здобуття або утримання державної

влади, як знаряддя регулювання і формування цих сто�

сунків. Політика — це специфічний спосіб взаємодії

держави і суспільства. Саме з'єднуючою ланкою між

ними виступають політичні партії і суспільно�політичні

рухи. Політична партія — це зареєстроване згідно із

законом добровільне об'єднання громадян�прихиль�

ників певної загальнонаціональної програми суспільно�

го розвитку, що має своєю метою сприяння формуван�

ню і вираженню політичної волі громадян, бере участь

у виборах та інших політичних заходах. Право грома�

дян на свободу об'єднання у політичні партії для

здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволен�

ня політичних, економічних, соціальних, культурних та

інших інтересів визначається і гарантується Конститу�

цією України. Зміст і характер діяльності політичних

партій визначається не тільки інтересами соціальних

верств, представниками яких вони виступають, але й

рівнем культури, духовності і моралі, що в свою чергу

пов'язане з цінностями, які закладаються в основи ство�

рюваного ними суспільства. Не останню роль у цьому

відіграють національні цінності та національні інтере�

си.
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Зрозуміло, що значущість партій для політичного

життя розкривається у функціях, які вони виконують

стосовно суспільства і держави. В їх числі: активізація і

інтеграція великих суспільних верств; політична соціа�

лізація і формування суспільної думки; розробка полі�

тичної ідеології і програм розвитку суспільства; рекру�

тування у політичну еліту і висування лідерів; (у багать�

ох державах уряди і представницькі органи формують�

ся з членів великих політичних партій, а президенти і

прем'єр�міністри, як правило, з правлячих партій); мо�

білізація виборців на виборах; участь у боротьбі за

державну владу через вибори; здійснення державно�

го управління з приходом до влади або контроль за

діяльністю влади; рекрутування нових членів партії. При

цьому навіть опозиційні партії не вилучаються з проце�

су прийняття державних рішень. Адже висуваючи про�

грами економічних і соціально�політичних дій, критику�

ючи політику тих, хто стоїть при владі, опозиційні партії

забезпечують прозорість політики, контроль за правля�

чою партією. Завдяки політичній конкуренції зводять�

ся до мінімуму некваліфіковані дії влади. Задача опо�

зиції робити те, що влада не уміє, не може або не хоче.

Це в демократичних суспільствах. А що маємо в Україні?

А наша опозиція пробує робити те, що сама не може,

не хоче і не уміє. Тут варто відзначити, що навіть ведучи

військові дії, в основі економічної програми ОУН УПА

лежали загальнонаціональні інтереси українського на�

роду "пов'язання в цілому житті вільної творчої ініціа�

тиви праці й власності громадян — з ініціативою, влас�

ністю, організованістю й контролем держави — в одну

нерозривну цілість". У цьому зв'язку була поставлена

вимога ліквідації всяких соціальних привілеїв, загаль�

ного і повного забезпечення стариків, інвалідів, безплат�

ної лікарської опіки для цілого народу; допомоги бага�

тодітним родинам, підвищення якості харчування наро�

ду й життєвого рівня загалом.

Багатопартійність в Україні є особливою формою

політичної соціалізації та відродження громадянсько�

го суспільства. Більшість політичних партій — це ще не

інструмент політики, а школа становлення громадяни�

на незалежної держави. Частина з них, навіть тих, що

проходили бар'єр і ставали парламентськими партіями,

зникають, частина об'єднується. Деякі залишаться на

рівні політичних клубів. Але всі вони, і це потрібно зро�

зуміти, народжені потребами часу, щоб виконати нео�

ціниму роль і роботу — створити нову, здатну до само�

стійних дій особистість. Україна, мабуть, не зможе ми�

нути загальної тенденції: поступового згрупування

партій — і це триватиме до того часу, поки не сформуєть�

ся зріле громадянське соціально — структуроване су�

спільство, в якому домінуватимуть дві — три основні

партії або блоки партій. Іншими словами, поки не скла�

деться могутній середній клас, а місце нинішньої конф�

ронтаційної свідомості не займе консенсус і плюралізм

на кшталт Народної Ради у Верховній Раді України, яку

утворили Партія Демократичного відродження України

спільно з Народним Рухом і, яка стала фундатором і

гарантом демократичних перетворень, стабілізуючим

чинником законотворчих та державотворчих процесів.

Як зазначає К. Ващенко, з чим погоджується автор,

зміна умов політичного життя приводить до зміни по�

літичної культури, тому після проголошення незалеж�

ності України відбувається більш активне залучення гро�

мадян у сферу політичного життя суспільства. Важливу

роль можуть виконувати й інші чинники, зокрема:

1) менталітет населення, який визначається культурною

спадщиною або релігією; 2) рівень економічного роз�

витку країни, що залежно від розвиненості ринкових

відносин і приватного сектора, що обумовлює потребу

в більшому або меншому державному втручанні;

3) ступінь відкритості економіки; 4) рівень технологіч�

ного розвитку, що визначається наявністю або відсут�

ністю природних монополій, а також необхідністю у ре�

гулюванні деяких нових видів діяльності (наприклад,

фінансових ринків, зв'язку, транспорту); 5) і, нарешті,

якість апарату державного управління (якість обумов�

лює межі ефективного втручання урядів в економіку)

[10, c. 192].

Зрозумілим є і те, що система суспільних цінностей

базується на історичному досвіді та ментальності наро�

ду. Стосовно України, то варто взяти до уваги той факт,

що впродовж останнього століття (а це чотири поколін�

ня активних громадян) домінуючою ідеєю була ідея на�

ціонального визволення, ідея націоналізму у різнома�

нітних її проявах. На жаль, багатий досвід діяльності

перших українських партій маловідомий навіть тоді,

коли в нових умовах існування української незалежної

держави гостро стоїть питання формування нової істо�

ричної свідомості, політичної освіти та культури. Тепер

при наявності величезного числа конкуруючих і мало�

впливових політичних партій й організацій політична

соціалізація здійснюється стихійно і суперечливо. Ос�

новним її типом є конфліктний. При цьому особистість

усе більше втрачає зміст і цінність політичного життя,

знаходиться в постійному протиріччі з політичною ре�

альністю. Проте вихід зі сформованої ситуації залежить

від успіхів в економіці. Поки не почне ефективно пра�

цювати виробництво, поки не буде вчасно виплачувати�

ся гідна заробітна плата, поки не покращиться добро�

бут народу і не сформується на цій основі могутній се�

редній клас, доти ні про яку гармонійну модель політич�

ної соціалізації не може бути і мови. Перехід до такої

моделі вимагає спільності чи хоча б збігу основних інте�

ресів, а цього не можна досягти, не ліквідувавши про�

валля між багатством і бідністю. Доти, поки в країні не

будуть позитивно зважуватися соціально економічні

проблеми, люди, у тому числі ті, що знаходяться на по�

чаткових етапах політичної соціалізації, будуть зовсім

по�різному сприймати політичних лідерів, владу, уряд і

саму державу. Одні будуть говорити "цей наш уряд", інші —

"це їхній уряд". С. Бандера вважав, що "першою і го�

ловною передумовою участи в політичній консолідації

є те, щоб політичні угрупування керувалися одним ос�

новним політичним імперативом змагання за здійснен�

ня головної мети: Самостійної держави і з тією метою

підпорядковувати всі свої вужчі партійні інтереси" [2].

Звернення політичних діячів до "ручного" управління

державними справами замість дотримання законів,

внаслідок цього часте балансування на межі проблем,

що виникають спонтанно, неповнота програмно політич�

ного забезпечення діяльності, слабкий політичний

аналіз, а нерідко взагалі брак концептуального підгрун�

тя політичних рішень, зокрема вищих правових актів, які

сприяють нерівності процесу становлення української
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державності, спричинюють масову невдоволеність ре�

зультатами діяльності політичного корпусу країни.

Основним політичним пріоритетом інститутів дер�

жавної влади і громадянського суспільства має стати

подолання соціального безладу, узгодження свободи

кожного зі свободою всіх і забезпечення найвищої

ефективності в соціальному регулюванні державної вла�

ди та встановленні демократичного політичного поряд�

ку в суспільстві задля гарантування права, свободи, во�

левиявлення, справедливості, кваліфікованого управ�

ління, урахування інтересів меншості і свободи соціаль�

ної діяльності людей.

На жаль, сьогодні немає такої політичної сили, щоб

запропонувала загальну картину майбутнього розвит�

ку, яка б об'єднала нас усіх і стала основою для прими�

рення і спільних дій, щоб стати національною держа�

вою і суб'єктом глобального розвитку, стати країною

миру й соціальної гармонії і водночас мостом і брамою

між східною і західною цивілізаціями.

На думку більшості експертів (54,9%), Україна не

мала і не має чіткої стратегії реформування економіки,

що значно ускладнювало аналіз політичних процесів та

політичне прогнозування. Чверть експертів (23,7%) ви�

знає, що стратегію було сформульовано, але не реалі�

зовано на практиці. Майже шоста частина експертів

(13,8%) стверджує, що стратегію реформування еко�

номіки реалізовано з помилками. Тобто проголошувані

цілі (а вони таки проголошувалися, втілюючись у різних

документах — Постановах Верховної Ради, Указах Пре�

зидента, програмах діяльності уряду тощо), однак, не

становили того, що можна назвати стратегією [10,

c. 199].

Оголошення Л. Кучмою, після його обрання Прези�

дентом України, боротьби з організованою злочинністю

і корупцією було своєчасним і вкрай необхідним. На той

момент тіньовий сектор економіки за оцінками експертів

охоплював до 40%. Рекетирські угруповання взяли під

контроль більшість нових суб'єктів господарювання і

значну частину державних підприємств. Щорічно з Ук�

раїни нелегально вивозилося до З млрд доларів США.

Фактично, в Україні "сформувався не тільки "тіньовий

сектор" в економіці, але і паралельна нелегальна вла�

да, яка починала дублювати найважливіші функції дер�

жави" [10, c. 199]. Все це лягло в основу програмної

діяльності уряду під орудою В. Пустовойтенка, котрий

вперше сформував таку програму. На жаль, плани

Л. Кучми і уряду не було реалізовано належним чином і

в повному обсязі.

Прикро, що політичним силам в Україні і до нині так

і не вдалося досягти консенсусу щодо бачення голов�

ного вектору реформування, а тому за відсутності до�

мінуючої стратегії кожний наступний уряд, а вони зміню�

валися майже щороку, багато в чому ігнорував здобут�

ки і напрацювання попередника, змішуючи акценти у

шляхах та засобах реформування. Тут характерним є

приклад діяльності політичної сили яку очолювала і очо�

лює "вічний опозиціонер" Ю. Тимошенко. Перше її при�

значення керівником уряду проходило у гострій полі�

тичній боротьбі і протистоянні як в самій коаліції, так і у

Парламенті. Основними моментами, які характеризува�

ли внутрішньо економічну діяльність кабінету міністрів

Юлії Тимошенко, стали: (виконуючи передвиборчі обі�

цянки Президента В. Ющенка) популістські і економіч�

но не обгрунтовані підвищення зарплат, пенсій, сти�

пендій — в півтора�два рази, в 12 разів розміру "одно�

разової допомоги при народженні дитини", пенсії дітям

війни та інше. Була кампанія "Контрабанда — стоп", та

виведення з тіні "олігархічного бізнесу", що зачепили і

частину середнього бізнесу. В День Незалежності Ук�

раїни у виступі на Майдані президент Ющенко назвав

уряд Тимошенко "найкращим". Однак через два тижні

8 вересня 2005 р. він відправив цей уряд у відставку у

зв'язку із конфліктами всередині виконавчої влади та

зрадою ідеалів Майдану і інші гріхи.

Другий прихід у владу теж супроводжувався політич�

ними баталіями і припав на період світової фінансово�

економічної кризи 2008—2009 років. Своїми пріорите�

тами на посаді Прем'єр�міністра Тимошенко зробила

енергетичну безпеку та незалежність України, запровад�

ження бізнес — стимулів для розвитку альтернативних

джерел енергії, покращення інвестиційного клімату та

економічний розвиток держави, активну соціальну по�

літику, набуття Україною членства в найважливіших

світових організаціях i союзах та розвиток демократії.

З її боку була спроба взяти управління державою у свої

руки, але через політичну і економічну кризи в Україні і

у світі. цьому не судилось збутись. Будучи у владі впро�

довж багатьох років, Ю. Тимошенко була і є в постійній

опозиції "до влади". Наведене яскраво засвідчує, що

кожна політична сила прийшовши до влади ігнорує по�

передніми домовленостями і діє виключно в своїх вузь�

ко партійних інтересах. Там, де політики беруться вико�

нувати функції держави і управляти соціально економі�

чним розвитком, відзначає К. Ващенко — немає ні пол�

ітики, ні її розвитку [10, c. 198]. Підтвердженням зазна�

ченого є економічний стан України керований сьо�

годнішнім Урядом провладної більшості, який працює

без програми своєї діяльності, "досяг" спаду виробниц�

тва, росту безробіття, державних боргів та дефіциту

бюджету, характеризується численними непродумани�

ми кроками в ціноутворенні та соціальній сфері тощо.

Головний урок виборних кампанії усіх років очевид�

ний, оскільки проведені вибори не раз продемонстру�

вали, що політична еліта помітно відстає в своєму роз�

витку від суспільства, яке стрімко дорослішає. Саме цим

можна пояснити якщо не сенсаційні, то вже кожного

разу досить несподівані результати чергового волеви�

явлення. Але й після парламентських виборів стан справ

в Україні не набагато покращувався [10, c. 205]. По�

стійна проблема формування парламенту, коаліції, уря�

ду. Інтриги у відносинах Президент — ВР. Уряд існують

і до нині. Додаймо перехоплення корумпованими струк�

турами державної ініціативи щодо контролю над

найбільш прибутковими і життєво важливими галузями

економіки, що особливо спостерігається в останні де�

сять років, то стає зрозумілою роль партій у процесі

державотворення, їхньої ефективності в галузі еконо�

міки, аналізуванні політичних процесів та тенденцій.

Слід ураховувати і те, що в умовах перехідного су�

спільства корупція перебирає на себе функцію консолі�

дації політичних і господарських еліт, а також регламен�

тації їх діяльності, оскільки інші регулятори (ідеологія,

закон, релігія, мораль) або втрачають свою дієвість, або

взагалі не в змозі ефективно впливати на поведінку
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людей. Корупція проникає у вищі ешелони влади під час

виборів через незаконне фінансування виборчих кам�

паній. У результаті політики, які перемагають на вибо�

рах, члени їхніх команд, що "одержують у винагороду

високі посади, виявляються "під ковпаком" у тих, хто

фінансував виборчі кампанії"[10, c. 203]. На жаль, ко�

румпованість законодавчих органів в Україні стала звич�

ним явищем. Постійно розростаючись, вона руйнівно

впливає на все суспільство. Корупція перешкоджає пе�

реходу до фази економічного зростання: поширюється

тіньова економіка, різко знижується ефективність ви�

користання бюджетних коштів. Втрачається керованість

економікою й державною машиною і, як наслідок, зро�

стання соціальної напруженості. У політичній сфері ко�

рупція знижує політичну конкуренцію, призводить до

розчарування громадян у цінностях демократії. За умов

корумпованого суспільства в очах населення, з одного

боку, різко занепадає рівень легітимності державної

влади, а з іншого — посилюється вплив на економічну і

політичну сфери життя сублегальних владних структур.

ВИСНОВКИ
Політичні відносини і політична діяльність перебу�

вають у постійній системній взаємозалежності, хоча

вона також виявляється надто ускладненою у зв'язку з

особливостями кожного з її елементів, який є не про�

сто одиницею зовнішніх функціональних, просторових

і змістових зв'язків, але й сам являє собою відносно

автономну систему, що є підгрунтям для подальших на�

укових досліджень.

Джерелом законності політичної влади в Україні є її

роль і функція як суттєвого інструмента у встановленні

нового соціально�політичного порядку, що має виступа�

ти ефективним засобом підтримання демократії, захис�

ту гідності, честі, свободи громадян. Державна влада має

спрямовуватись на демократизацію і гуманізацію суспіль�

ного життя, реалізацію соціальної рівності і свободи на�

роду, а не бути їх запереченням чи протилежністю.

Звідсіля основним політичним пріоритетом інсти�

тутів державної влади і громадянського суспільства має

стати подолання соціального безладу, узгодження сво�

боди кожного зі свободою всіх і забезпечення найви�

щої ефективності в соціальному регулюванні держав�

ної влади та встановленні демократичного політичного

порядку в суспільстві задля гарантування права, свобо�

ди волевиявлення, справедливості, кваліфікованого

управління, урахування інтересів меншості і свободи

соціальної діяльності людей.

Людина виступатиме за утвердження в Україні де�

мократичних цінностей, свободи, справедливості та

рівності громадянських можливостей, адже ефек�

тивність регулятивної функції цих цінностей визначаєть�

ся, зрештою, тим, носії яких соціальних відносин висту�

пають суб'єктами цієї діяльності. Саме тому політичні

цінності — влада, свобода, права людини, справед�

ливість, солідарність, консолідація названі в партійній

термінології основними цінностями. Вони складають

ідеологічний базис політичних програм багатьох про�

відних партій світу, в тому числі і в Україні. Тут важливо

знати чи будуть зазначені політичні цінності єдиною

консолідуючою, соборною основою українського су�

спільства, щоб перетворити його на чесну, солідарну,

заможну націю, чи спрацює "найважливіша для

цілісності держави категорія соціальної зв`язаності, що

характеризує єдність устремлінь соціуму під час колек�

тивної діяльності, що є по�суті, основним процесом дер�

жавного будівництва".
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INSTITUTIONAL AND LEGAL MECHANISM FOR EjGOVERNANCE IN UKRAINE

У статті обгрунтовано, що розвиток електронного урядування є ефективним лише за наяв�
ності відповідної організаційної структури з чіткою системою суб'єктів (інститутів), що реалі�
зують політику в даному напрямі. Метою роботи є формування інституційно�правового механ�
ізму забезпечення електронного урядування для підвищення ефективності державних управл�
інських рішень в Україні в умовах цифровізації. Визначено головних суб'єктів у системі форму�
вання е�урядування (Міністерство освіти і науки України, Міністерство економіки України,
Міністерство юстиції України, Міністерства інформаційної політики України, Міністерство циф�
рової трансформації України та ін.). Визначено переваги діяльності для органів державної влади
та місцевого самоврядування, що успішно впроваджують електронне урядування (відкритість,
широке охоплення; орієнтація на потреби громадян як споживачів державних послуг). На осно�
ві узагальнення нормативно�функціональних повноважень суб'єктів державного управління за�
пропоновано організаційний механізм забезпечення електронного урядування в Україні, який
дозволить спростити адміністративні процеси в державному управлінні, мінімізувати корупційні
ризики, провести адміністративну реформу державного управління на засадах широкого впро�
вадження ІКТ та відповідного реінжинірингу державних функцій.

The article substantiates that the development of e�government is effective only in the presence
of an appropriate organizational structure with a clear system of entities (institutions) that implement
policies in this area. The aim of the work is to form an institutional and legal mechanism for e�
government to increase the effectiveness of public administration decisions in Ukraine in the context
of digitalization. The legislative basis for the formation and development of e�government in Ukraine
is the regulations of the Verkhovna Rada of Ukraine, the President of Ukraine, and the Cabinet of
Ministers of Ukraine. The main actors in the system of e�government formation have been identified
(Ministry of Education and Science of Ukraine, Ministry of Economy of Ukraine, Ministry of Justice of
Ukraine, Ministry of Information Policy of Ukraine, Ministry of Digital Transformation of Ukraine,
etc.).In fact, in the regulations of the central executive bodies, only the Ministry of Digital
Transformation of Ukraine has a clearly defined function regarding e�government, other provisions
only fix certain functions related to e�government. It has been proven that none of the existing central
executive bodies is able to solve the problems of building the information society and implementing
e�government on its own. The existing mechanism of the National Informatization Program does not
fully meet the needs of developing the information society in Ukraine and the introduction of e�
government. The advantages of activities for public authorities and local governments that
successfully implement e�government (openness, wide coverage; focus on the needs of citizens as
consumers of public services) are identified. Based on the generalization of regulatory and functional
powers of public administration, an organizational mechanism for e�government in Ukraine is
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Електронне урядування є інструментом розвитку та

демократизації інформаційного суспільства, впроваджен�

ня якого сприяє створенню умов для прозорого та відкри�

того державного управління. В основні цієї новітньої інте�

рактивної системи державного управління закладено прин�

ципи підзвітності, прозорості, відкритості. Електронне уря�

дування забезпечує ефективну взаємодію неурядових

організацій, громадян з органами державної влади за до�

помогою інформаційно�комунікаційних технологій.

Забезпечення модернізації національної політики

щодо розвитку електронного урядування є ефективним

лише за наявності відповідної організаційної структури з

чіткою системою суб'єктів (інститутів), що реалізують пол�

ітику в даному напрямі. Перехід до електронного уряду�

вання означає трансформацію усіх форм діяльності

органів влади, зміну їх структури, завдань та функцій. Успіх

реалізації цього переходу залежить від правильної стра�

тегії і тактики, координації та ефективної взаємодії усіх

суб'єктів цього процесу: уряду, бізнесу та громадськості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням дослідження інститутів електронного уря�

дування в Україні приділялось достатньо уваги різними

науковцями: Барегамян С.Х. [1], Горбулін В.П. [2], Гри�

цяк Н.В. [2], Загвойська О.В. [3], Орлова Н.С. [4; 5],

Семенченко А.І. [6], Ткачова Н.М. [7], Чукут С.А. [3] та ін.

Розвиток електронного урядування в Україні передбачає

цілеспрямовану узгоджену діяльність всіх органів держав�

ної влади та органів місцевого самоврядування. У зазна�

чених дослідженнях недостатньо уваги приділялось про�

блемі формування інституційно�правового механізму за�

безпечення електронного урядування з урахуванням фун�

кціональних повноважень органів державного управлін�

ня та особливостей вітчизняної державної політики.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є формування інституційно�правово�

го механізму забезпечення електронного урядування

для підвищення ефективності державних управлінських

рішень в Україні в умовах цифровізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Електронне урядування — це форма взаємодії

органів державної влади з суспільством, бізнесом за

допомогою інформаційно�комунікативних технологій з

метою підвищення ефективності такої взаємодії.

Діяльність у сфері інформатизації притаманна усім

організаціям, установам, органам місцевого самовря�

дування, державної влади незалежно від особливостей

функціонування та їх повноважень. В останні роки по�

proposed, which will simplify administrative processes in public administration, minimize corruption
risks, carry out administrative reform of public administration based on widespread ICT
implementation and appropriate reengineering of public functions.

Ключові слова: інформатизація, електронне урядування, суб'єкт управління, функціональні повнова�

ження, реформування.

Key words: informatization, e�government, subject of management, functional powers, reforming.

силилась конкуренція між органами державної влади за

повноваження в сфері електронного урядування, на�

слідком якої стала розпорошення серед інших органів

державної влади функцій головного суб'єкта управлін�

ня та децентралізація управління. Законодавчу основу

формування та розвитку електронного урядування в

Україні складають нормативно�правові акти Верховної

Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів

України. Головними суб'єктами в системі формування

е�урядування є Міністерство освіти і науки України,

Міністерство економіки України, Міністерство юстиції

України, Міністерства інформаційної політики України,

Міністерство цифрової трансформації України та ін.

Міністерство освіти і науки України є головним ор�

ганом з забезпечення реалізації та формування держав�

ної політики у сфері науки, освіти, інформатизації, інно�

вацій, інтелектуальної власності. Відповідно до покла�

дених на нього завдань Міністерство освіти і науки Ук�

раїни визначає пріоритетні напрями та перспективи роз�

витку з питань науки, освіти, інформатизації, інновацій,

інтелектуальної власності; забезпечує розвиток інфор�

маційного потенціалу України; забезпечує інтеграцію

інформаційних ресурсів, сфер інформатизації відпо�

відно до принципів захисту та збереження національ�

них інтересів; затверджує технічні регламенти, стандар�

ти, норми у сфері електронного документообігу, про�

грамного забезпечення, структуру інформаційних ре�

сурсів та обміну інформацією (єдині формати обміну

даними) для органів органів місцевого самоврядування

та державної влади; забезпечує функціонування та ве�

дення державних електронних реєстрів, баз даних та ін.

Міністерство економіки України є головним органом

у системі центральних органів виконавчої влади з за�

безпечення та формування реалізації державної політи�

ки соціального та економічного розвитку. Міністерство

економіки України розробляє пропозиції щодо визна�

чення основних напрямів розвитку системи надання ад�

міністративних послуг, бере участь у реалізації та фор�

муванні державної політики у сфері розвитку електрон�

ного урядування, інформатизації, побудови сучасного

інформаційного суспільства в державі, забезпечує ство�

рення системи національних інформаційних ресурсів,

впровадження сучасних ІКТ у межах своїх повноважень.

Міністерство юстиції України є головним органом з

забезпечення та формування, реалізації державної полі�

тики з використання електронного цифрового підпису,

правової політики, забезпечує здійснення технічного

регулювання у сфері електронного цифрового підпису

відповідно до законодавства.

Міністерство інформаційної політики є головним ор�

ганом у системі центральних органів виконавчої влади у

сфері забезпечення інформаційного суверенітету Украї�
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ни, зокрема, з питань забезпечення функціонування дер�

жавних інформаційних ресурсів, поширення суспільно

важливої інформації в Україні та за її межами. Головни�

ми напрямами державної інформаційної політики є: ство�

рення національних мереж та систем інформації; забез�

печення доступу громадян до інформації; зміцнення

фінансових, матеріально�технічних, наукових, правових,

організаційних основ інформаційної діяльності; створен�

ня загальної системи охорони інформації; забезпечення

ефективного використання інформації.

Державне агентство з питань електронного урядуван�

ня України є відповідальним за впровадження політики

Уряду щодо інформатизації, електронного урядування,

розвитку інформаційного суспільства, цифровізації

органів державної влади, використання та формування

національних електронних інформаційних ресурсів. Дер�

жавне агентство з питань електронного урядування Ук�

раїни разом з іншими органами державної влади та

міжнародними партнерами сприяють впровадженню

електронних послуг у багатьох сферах економіки — зе�

мельні послуги, будівництво, реєстрація бізнесу, еколо�

гія, оформлення державної допомоги, субсидій, тощо.

2 вересня 2019 року Постановою Кабінету Міністрів

Державне агентство з питань електронного урядування

України реорганізовано в Міністерство цифрової транс�

формації України, яке забезпечує:

реалізацію та формування державної політики у

сфері цифрової економіки, цифровізації, цифрових

інновацій, електронної демократії та електронного уря�

дування, розвитку інформаційного суспільства;

реалізацію та формування державної політики у

сфері розвитку цифрових прав та цифрових навичок

громадян;

реалізацію та формування державної політики у сфері

інтероперабельності та розвитку національних електрон�

них інформаційних ресурсів, відкритих даних, розвитку

телекомунікацій, інфраструктури широкосмугового дос�

тупу до Інтернету, бізнесу та електронної комерції;

формування та реалізацію державної політики у

сфері надання електронних довірчих послуг, адмініст�

ративних та електронних послуг, розвитку ІТ�індустрії;

виконання функцій центрального засвідчувального

органу шляхом забезпечення створення у сфері елект�

ронних довірчих послуг умов для функціонування

суб'єктів правових відносин [8].

Державний комітет телебачення і радіомовлення

України є головним органом з реалізації та формуван�

ня державної політики у сфері радіомовлення, телеба�

чення і в видавничій та інформаційній сферах приймає

участь у сприянні розвитку інформаційного суспільства,

формуванні єдиного інформаційного простору. Відпо�

відно до покладених на нього завдань проводить моні�

торинг інформаційного наповнення веб�сайтів органів

виконавчої влади та надає пропозиції зазначеним орга�

нам; реалізує завдання щодо забезпечення інформа�

ційної безпеки разом з іншими державними органами;

сприяє розвитку інформаційного суспільства.

Державне агентство з питань науки, інновацій та

інформатизації України, створене для реалізації дер�

жавної політики у сфері науково�технічної, наукової, та

інноваційної діяльності, використання та формування

національних електронних інформаційних ресурсів,

інформатизації, для розвитку інформаційного суспіль�

ства. Агентство організовує прогнозно�аналітичні до�

слідження тенденцій розвитку сфери інформатизації та

інформаційного суспільства.

Державна архівна служба України забезпечує реал�

ізацію державної політики у сфері діловодства, архівної

справи, функціонування та створення державної систе�

ми страхового фонду документації, затверджує та роз�

робляє вимоги до організації документообігу, оформлен�

ня організаційно�розпорядчих документів, у тому числі

передачі та підготовки документів поточного діловодства

до архівних підрозділів, електронного документообігу.

Національна комісія, що здійснює державне регулю�

вання у сфері зв'язку та інформатизації — орган держав�

ного регулювання у сфері інформатизації, телекомуні�

кацій, надання послуг поштового зв'язку та користуван�

ня радіочастотним ресурсом, що здійснює повноважен�

ня дозвільного органу, органу ліцензування, органу дер�

жавного нагляду та регуляторного органу (контролю).

Міжгалузева рада з питань цифрового розвитку,

цифрових трансформацій і цифровізації створена Ка�

бінетом Міністрів України 08 липня 2020 року. для реа�

лізації завдань розвитку інформаційного суспільства [9].

Основним завданням тимчасового консультативно�до�

радчого органу при Кабінеті Міністрів України є підго�

товка та подання Кабінетові Міністрів України пропо�

зицій щодо реалізації державної політики з питань роз�

витку інформаційного суспільства та інтеграції України

до глобального інформаційного простору.

Для координації реалізації Стратегії постановою

Кабінету Міністрів України від 18.05.2016 р. № 335 ство�

рено Координаційну раду з питань реформування дер�

жавного управління, до роботи якої залучені представ�

ники відповідних центральних органів виконавчої вла�

ди [10]. Очолює Координаційну раду віце�прем'єр�

міністр з питань європейської та євроатлантичної інтег�

рації України, який координує роботу залучених цент�

ральних органів виконавчої влади, відповідальних за

різні напрями реформи державного управління (у тому

числі — електронне урядування).

Фактично, лише Міністерство цифрової трансфор�

мації України в системі центральних органів виконавчої

влади має чітко визначену функцію щодо е�урядуван�

ня, інші положення лише фіксують окремі пов'язані з е�

урядуванням функції.

У сучасних умовах самостійно розв'язати проблеми роз�

будови впровадження електронного урядування та інфор�

маційного суспільства не в змозі один з існуючих централь�

них органів виконавчої влади. Існуючий механізм Національ�

ної програми інформатизації не повною мірою відповідає

впровадженню електронного урядування та потребам роз�

будови інформаційного суспільства в Україні. На основі уза�

гальнення нормативно�правового забезпечення та повно�

важень, функцій та завдань суб'єктів державного управлін�

ня визначимо інституційно�правовий механізм забезпечен�

ня електронного урядування в Україні (рис. 1).

Органи державної влади та місцевого самоврядуван�

ня, що успішно впроваджують електронного урядуван�

ня, мають такі переваги, як відкритість і широке охоплен�

ня; орієнтація на потреби громадян як споживачів дер�

жавних послуг. Дієвий інституційно�правовий механізм

впровадження електронного урядування з чітким визна�
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ченням повноважень інститутів у реалізації електронно�

го урядування дозволить спростити адміністративні про�

цеси в процесі діяльності органів державного управлін�

ня, мінімізувати корупційні ризики, провести адміністра�

тивну реформу державного управління на засадах ши�

рокого впровадження реінжинірингу державних функцій

та інформаційно�телекомунікаційних технологій.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження доведено, що

в умовах цифровізації діяльність у сфері забезпечення

електронного урядування притаманна усім органам дер�

жавної влади. Законодавчу основу формування та роз�

витку електронного урядування складають нормативно�

правові акти Верховної Ради України, Президента Ук�

раїни та Кабінету Міністрів України. Визначено, що го�

ловними суб'єктами в системі формування е�урядуван�

ня є Міністерство освіти і науки України, Міністерство

економіки України, Міністерство юстиції України,

Міністерства інформаційної політики України, Міністер�

ство цифрової трансформації України та ін.

Аналіз основних функцій, завдань та повноважень

органів державного управління в сфері електронного уря�

дування показав, що лише Міністерство цифрової транс�

формації України має чітко визначену функцію щодо е�

урядування відповідно до функціональних повноважень

установи. В умовах, коли самостійно розв'язати пробле�

ми розбудови впровадження електронного урядування не

в змозі один з існуючих центральних органів виконавчої

влади, запропоновано організаційний механізм забезпе�

чення електронного урядування в Україні. Зазначений

механізм сформовано на основі узагальнення норматив�

но�функціональних повноважень суб'єктів державного

управління. Визначено переваги діяльності для органів

Рис. 1. Інституційно�правовий механізм забезпечення електронного урядування в Україні
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державної влади та місцевого самоврядування, що успіш�

но впроваджують електронне урядування. Запропонова�

ний інституційно�правовий механізм впровадження елек�

тронного урядування з чітким визначенням повноважень

інститутів у реалізації електронного урядування дозволить

спростити адміністративні процеси в державному уп�

равлінні, мінімізувати корупційні ризики, провести адміні�

стративну реформу державного управління на засадах ши�

рокого впровадження реінжинірингу державних функцій

та інформаційно�телекомунікаційних технологій.
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Необхідність реформи в системі охорони здоров'я не викликає жодних сумнівів, оскільки за
роки незалежності Україні не вдалося істотно просунутися в напрямі вирішення всіх провідних
для систем охорони здоров'я цілей.

У статті проведено аналіз механізмів державного управління патологоанатомічною службою
в Україні та світі.

Виявлено, що процес ефективного функціонування патологоанатомічної служби системи
охорони здоров'я передбачає наявність як законів, так і підзаконних нормативно�правових актів,
матеріально�технічного забезпечення, кадрової підготовки і забезпечення ПАС.

Також виявлено і проаналізовано неврегульованість нормативно�правової бази до дотри�
мання міжнародних стандартів якості ISO серій 9000 та ISO 10000 в надані медичної допомо�
ги взагалі і в якісному та ефективному функціонуванні патологоанатомічної служби України
зокрема.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні останнім часом різко активізувалися дис�

кусії щодо напрямів та механізмів реформування, тоб�

то кардинальних змін у системі охорони здоров'я. На�

жаль, за роки незалежності Україні не вдалося істотно

просунутися в напрямі вирішення провідних для систем

охорони здоров'я цілей: поліпшення рівня здоров'я на�

селення та скорочення нерівності його показників між

різними соціально�економічними групами; справед�

ливість розподілу фінансових внесків, призначених для

надання медичних послуг; підвищення чутливості сис�

теми до задоволення потреб, безпосередньо не пов'я�

заних зі здоров'ям (повага до людини, почуття її гідності

та ін.) [1].

Частиною успішного процесу реформування галузі

є поінформованість фахівців усіх спеціальностей та осіб,

що уповноважені приймати управлінські рішення щодо

The need for reform in the health care system does not cause any doubt, since over the years of
independence, Ukraine failed to significantly advance in the direction of solving all the leading health
systems for the purposes.

The article analyzes the mechanisms of state administration of the pathoanatomical service in
Ukraine and the world.

Despite the existing scientific developments on the studied issues, in the scientific domestic
discourse have not yet acquired a holistic reflection theoretical aspects of the formation and
development of PAS, as an object of public administration. There are no solved PASS problems, and
Somes: there is no regulatory regulation (there is still no major order in Ukraine), insufficient funding,
outdated logistical support, there is no standardization in accordance with the international standards
of ISO Series 9000 and ISO 10000.

It has been found that the process of effective functioning of the pathoanatomical service of the
health care system involves the presence of both laws and regulatory legal acts, logistical support,
personnel training and the provision of PAS.

The non�regulatory regulatory framework for compliance with international standards of ISO series
9000 and ISO 10000 in the qualitative and effective functioning of the pathoanatomical service in
Ukraine is also revealed and analyzed.

Today, there are no standards and protocols of pathomorphological research in the country,
and the introduction of protocols developed in other countries has an unorganized nature and
has controversial results. The problem arises the lack of a quality control system and efficient
management. There are no developments in Ukraine for outlined issues.

In the pass, there is insufficient staffing with specialists conducting, systematic overload of
staff of all units. The tempo of the tributary of young specialists is much smaller than the needs
of staffing.

Increasing the efficiency of the functioning of the pathoanatomical service in the health care system
of Ukraine requires its structural reorganization with the subsequent establishment of the Pathology
Institute in Ukraine.

Ключові слова: державне управління, система охорони здоров'я, державне управління патологоана�

томічною службою України.

Key words: public administration, health care system, public administration of pathological service of Ukraine.

сучасних підходів управління змінами в системі охоро�

ни здоров'я, які підтвердили свою дієвість та ефек�

тивність при проведені експерименту в пілотних регіо�

нах (2010—2013 рр.).

Необхідність реформи в системі охорони здоров'я�

не, не викликає жодних сумнівів, оскільки за роки неза�

лежності Україні не вдалося істотно просунутися в на�

прямку вирішення всіх провідних для систем охорони

здоров'я цілей [2].

Все це потребує формування інноваційної траєкторії

розвитку патологоанатомічної служби, у реалізації якої

вагома роль відводиться використанню дієвих ме�

ханізмів державного регулювання та пошуку нових стра�

тегічних управлінських рішень у контексті реформуван�

ня системи охорони здоров'я України.

Внаслідок чого, виникає необхідність більш грунтов�

ного дослідження сутності, складу та особливостей
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функціонування патологоанатомічної служби як об'єкту

державного управління у сфері охорони здоров'я.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Слід зауважити, що зарубіжні й вітчизняні вчені у

своїх дослідженнях та публікаціях приділяють увагу те�

оретичним та практичним аспектам розвитку системи

охорони здоров'я та її державного управління. Це ви�

світлено у працях таких зарубіжних учених: А. Абраме�

шина, І. Ансоффа, Х. Віссема, П. Друкера, Дж. Пірса,

М. Портера та інші. До вітчизняних вчених які висвіт�

лювали ці питання, відносіть: М. Білинська, З. Гладун,

Д. Карамишев, Н. Кризина, І. Петрова, Я. Радиш, Г. Слаб�

кий, І. Солоненко, Н. Чала та ін. Дослідження особли�

вості державного регулювання патологоанатомічної

служби належать таким наукоцям: С., Гичка, І. Горелик,

С. Горюнова, В. Гринберг, В. Діброва, А. Дивиденко,

Л. Джулиан, Б. Єшмуротов, А. Іскандаров, Г. Касымо�

ва, А. Котуза, Д. Кулдашев, А. Пахлеванзаде, Л. Роша,

І. Сидоренко, В. Стеценко, З. Сальников, С. Тейлор,

В. Крисько, С. Шиман та ін.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Попри наявні наукові розробки з досліджуваної

проблематики, в науковому вітчизняному дискурсі ще

не набули цілісного відображення теоретичні аспекти

формування та розвитку ПАС як об'єкта державного

управління. Залишаються не вирішені проблеми ПАС, а

соме: відсутнє нормативно�правове регулювання (досі

нема основного наказу по ПАС в Україні), недостатнє

фінансування, застаріле матеріально�технічне забезпе�

чення, відсутня стандартизація відповідно да міжнарод�

них стандартів ISO серій 9000 та ISO 10000.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення аналізу механізмів дер�

жавного управління патологоанатомічною службою в

Україні та світі в сучасних умовах трансформації галузі

охорони здоров'я.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Окремі спроби галузевого реформування системи

охорони здоров'я шляхом введення нових відносин гос�

подарювання та організаційних моделей її функціону�

вання в Україні мають переважно локальний характер,

здійснюються безсистемно і без належного наукового

обгрунтування, недостатнього використання придатно�

го для України досвіду реформування аналогічних сис�

тем зарубіжних країн, а також без належного врахуван�

ня вітчизняних наукових розробок і нагромадженого

вітчизняного досвіду [3].

Із досвіду багатьох країн відомо, що якість не вини�

кає в процесі контролю, а планується та створюється

на кожному етапі виробничого процесу. Така концепція

передбачає постійну та планомірну діяльність, що спря�

мована на удосконалення процесів, у яких на кожному

етапі створюються якісні медичні послуги, а контроль

та оцінка якості послуг є тільки окремою ланкою із ком�

плексу елементів, необхідних для системи управління

якістю медичної допомоги.

Вченими доведено, що стандарти на системи управ�

ління якістю встановлюють вимоги і рекомендації до

управлінських процесів як складової загальної системи

управління підприємством і мають позитивний досвід ви�

користання в системах охорони здоров'я розвинених

країн світу (Г.Ш. Хімічева, Н.А. Пономаренко, 2010).

Реалізацією гармонізації систем стандартизації і

сертифікації займається Міністерство економіки Украї�

ни (Департамент Технічного Регулювання) за активної

участі регіональних органів. У їх діяльності використо�

вуються переважно нормативно�правовий і організа�

ційний механізми. Держава впроваджує такі міжнародні

стандарти в формі ДСТУ: ДСТУ ISO 9001:2009 "Виго�

товлення продукції" — Накази МОЗ України: від 28.09.

2012 № 752, від 02.03.2011 № 127, від 31.10.2011

№№ 734, 735, 736, 739, від 23.02.2012 № 132, УКПМД,

ДФ ЛЗ; Наказ МОЗ України від 06.08.2013 № 693; На�

кази МОЗ України: від 30.11.2012 № 981,від 07.07.2009

№ 484.

Стандарти застосовують у разі, коли якість про�

дукції значною мірою залежить від точності вимірювань.

Відомча патологоанатомічна служба (залізничників,

на водному транспорті, військова патологоанатомічна

служба) має ізольований характер від впливу та конт�

ролю системи МОЗ, що суттєво позначається на якості

прижиттєвої патоморфологічної діагностики хвороб та

створює питання у роботі онкологічної служби. Невідво�

ротній перехід до медичного страхування вимагає сут�

тєвих змін у організації патологоанатомічної служби.

Необхідні зміни організації служби, її технологічно�

го процесу. Запропоновані проєкти концепції реформу�

вання охорони здоров'я (зокрема, на прикладі Терно�

пільської області, 2014) мають фрагментарний харак�

тер щодо служби, не враховують особливості проведен�

ня патоморфологічних досліджень та створюють супе�

речливу систему патологоанатомічної служби в регіоні.

На сьогодні в країні повністю відсутні стандарти та

протоколи патоморфологічних досліджень, а впровад�

ження протоколів, розроблених в інших країнах, носить

неорганізований характер та має суперечливі резуль�

тати. Проблемою постає відсутність системи контролю

якості та ефективного управління. В Україні немає роз�

робок щодо окреслених питань.

Досвід ПАС Ізраїлю доводить, що децентралізація

служби, обов'язкова сертифікація відділень та лабора�

торій, передача основних питань атестації, акредитації,

ліцензування до органів професійного самоврядуван�

ня (асоціацій лікарів) є перспективним шляхом. Дотри�

мання стандартів патологоанатомічних досліджень —

не вирішене питання в Україні.

Загальновідомо, що стандарти допомагають забез�

печувати однакову якість медичних послуг. У всьому

світі стандартизація медичної допомоги — це динаміч�

на сфера. І патологічна анатомія не є винятком, існують

розроблені вимоги до патологоанатомічних досліджень,

прийняті у провідних з цих питань країнах, та міжна�

родні. Загальноприйнятими та визнаними є збірники

World Health Organization Classification of Tumors, що

укладаються групами експертів та періодично оновлю�

ються.

У США College of American Pathologists (CAP)

розробив стандарти патогістологічних досліджень
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для окремих локалізації, що переглядаються кожні

два роки.

Цим же шляхом пішла Великобританія, де законо�

творцем у сфері патологічної анатомії є The Royal College

of Pathologists (Королівський коледж патологів), який

засновано у 1962 році, щоб оптимізувати післядиплом�

ну підготовку у відносно молодій науці патології, з його

великим значенням у діагностичному процесі, а також

зростаючим спеціалізованим дослідженням у цьому.

Його основна функція — це нагляд за післядипломним

навчанням, а його спільна експертиза (FRCPath) визна�

на стандартною оцінкою придатності до практики у цій

галузі медицини.

Королівський коледж патологів є професійною

організацією членства, щоб зберегти стандарти та ре�

путацію британської патології, шляхом навчання, оцін�

ки, іспитів та професійного розвитку. Це зареєстрова�

на благодійність і не є союзом торгів. Його 11 000 членів

працюють у лікарняних лабораторіях, університетах у

всьому світі.

Ряд країн (Ізраїль, Франція, Польща) запозичили ці

розробки для своїх потреб та законодавчо закріпили.

Наголосимо, що у країнах с розвиненою ПАС та висо�

ким рівнем якості патологоанатомічних послуг важливу

роль у оцінці роботи підрозділів ПАС, розробці стан�

дартів, протоколів, класифікацій, удосконаленню

лікарів та впровадженню нових методик та технологій,

захисті прав патологоанатомів відіграють асоціації па�

тологоанатомів (патологів). В Україні заснована в 1993 р.

та в 1995 р. зареєстрована асоціація патологів України

проте вона не має очікуваної активності та не має по�

вноважень.

У Казахстані ПАС керується наказом Міністерства

охорони здоров'я і соціального розвитку Республіки

Казахстан від 25 лютого 2015 року № 97 "Про затверд�

ження Положення про діяльність організацій і (або)

структурних підрозділів системи охорони здоров'я, що

здійснюють патологоанатомічну діагностику [4] і Пра�

вил проведення патологоанатомиічного розвину" стан�

дартними задачами патологоанатомічних досліджень

(проведення патологоанатомічних розтинів трупів і до�

слідження операційно�біопсійного матеріалу). Відпові�

дно до пункту 3 статті 56 Кодексу Республіки Казахстан

від 18 вересня 2009 року "Про здоров'я народу і систе�

ми охорони здоров'я".

У ПАС прослідковується недостатня укомплекто�

ваність спеціалістами, що веде за собою, систематичне

перевантаження персоналу усіх підрозділів. Темп при�

тока молодих спеціалістів набагато менший від потреб

у кадровому забеспеченні. У 2017 році створилася не�

гативна ситуація з підготовкою молодих спеціалістів:

Міністерством охорони здоров'я Республіки Казахстан

було виключено із програми (б'юджетне фінансування)

перепідготовку зі спеціальності "патологічна анатомія".

Крім того, Наказом Міністерством охорони здоров'я і

соціального розвитку Республіки Казахстан від 18 трав�

ня 2015 року № 362, спеціальность "патологічна анато�

мія" виключена з переліку клінічних спеціальностей

підготовки в інтернатурі і резидентурі.

Значною мірою проблеми, які стоять перед пато�

логоанатомічною службою в Республіці Казахстан за�

галом, пояснюються відсутністю Стандарту органі�

зації патологоанатомічної діагностики і клінічної ци�

тології.

Послуги ПАБ містяться в межах гарантованого об�

сягу безкоштовної медичної допомоги, але в умовах

обов'язкоавого соціального медичного страхування,

патологоанатомічні дослідження набудуть особливого

значення для акредитації медичних організацій, ліцен�

зування медичних працівників, створення оптимальної

системи соціального захисту інтересів пацієнта і медич�

ного персоналу і відповідно патологоанатомічна діаг�

ностика повинна входити до програми обв'язкового

соціального медичного страхування.

У Латвії основною ланкою ПАС є патологоана�

томічні відділення ЗОЗ. У містах (областях, районах) на

базі централізованих ПАВ створюються ПАБ, які мають

статус самостійних установ системи охорони здоров'я і

підпорядковуються безпосередньо місцевому органу

системи охорони здоров'я.

ПАБ надає організаційно�методичну і консульта�

ційну допомогу відповідним відділенням лікарень регі�

ону, вивчає потреби ПАС у медичних кадрах, облад�

нанні, реактивах. ПАБ проводить наради і конференції

патологоанатомів, відпрацьовує пропозиції для відпов�

ідного органу охорони здоров'я з удосконалення показ�

ників служби та інше.

ПАБ є учбовими базами медичних інститутів, се�

редніх медичних учбових закладів. Багато ПАБ пере�

творені у найбільш перспективную форму — інститути

патології.

У Російській Федерації ПАС надає спеціалізовану

медичну допомогу, дослідження і послуги зі спеціаль�

ності "патологічна анатомія". Основою ПАС являються

організаційні структури, які фінансуються з державно�

го бюджету [5].

Основними організаційними структурами ПАС є:

— медичні організації особливого типу: республі�

канські, краєві, обласні, міські і районні (міжрайонні)

ПАБ, інститути патології (регіональні патологоана�

томічні інститути);

— патологоанатомічні відділения медичних органі�

зацій, клінік медичних вузів, науково�дослідних інсти�

тутів і клініко�діагностичних центрів незалежно від

підпоряткування, форм власності і джерел фінансуван�

ня;

— кафедри загальної патології і патологічної ана�

томії та інші підрозділи вищих навчальних закладів, на�

уково�дослідних інститутів, інших установ охорони здо�

ров'я, що займаються патологоанатомічними дослід�

женнями, незалежно від підпорядкування, форм влас�

ності і джерел фінансування [6].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Виходячи із проведеного аналізу, ми виявили недо�

ліки в патологоанатомічній службі, а саме: відсутність

основного наказу по ПАС в Україні; недостатнє і заста�

ріле матеріально�технічне забезпечення, що призводить

до різкого зниження рівня впровадження новітніх до�

сягнень науки, до погіршення якості прижиттєвої діаг�

ностики і до послаблення наукового потенціалу; недо�

статня кількість власних приміщень ПАС ускладнює ви�

конання збільшених обсягів робіт, впровадження нових
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технологій, розміщення сучасного обладнання, дотри�

мання нормативів протиепідемічного режиму і охорони

праці співробітників, необхідність оренди приміщень,

що призводить до фінансових затрат; недостатнє кад�

рове забезпечення (лікарями та середньою ланкою)

призводить до перенавантаження персоналу і відповід�

но до зниження якості виконуваних робіт.

Також у результаті проведеного аналізу, нами ви�

явлено, що зниження притоку молодих кадрів буде

збільшуватися у зв'зку з відсутнім навчанням зі спец�

іальності в інтернатурі і резидентурі, і з відсутності на�

вчання за рахунок бюджетних коштів.

Нами виявлено, що децентралізація муніципальної

ПАС веде до її стагнації і деструкції. Але поряд з цим в

умовах загального ресурсного дефіциту охорони здо�

ро'я, необхідно робити пошук рішень, які дозволять

підвищити ефективність службы при найменьших зат�

ратах. Пропонуємо включити патологоанатомічну діаг�

ностику в програму обов'язкового соціального медич�

ного страхування.

Підвищення ефективності функціонування патоло�

гоанатомічної служби в системи охорони здоров'я Ук�

раїни вимагає проведення її структурної реорганізації з

подальшим створенням Інституту патології в Україні.
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SOCIAL PROTECTION OF CIVIL SERVANTS

Статтю присвячено аналізу рівня нормативно�правового забезпечення соціального захисту
державних службовців, комплексу заходів, необхідних для вирішення соціальних питань для
даної категорії громадян на державному рівні. У статті проаналізовано особливості форм со�
ціального захисту державних службовців в Україні. Вказано специфіку норм законодавства у
зазначеній галузі. Розкрито наукові підходи до особливостей предмета наукового досліджен�
ня. Підкреслюється, що формами соціального захисту державних службовців соціально�побу�
тової спрямованості є: надання безвідсоткових позик на будівництво житла або придбання квар�
тир чи індивідуальних будинків; надання матеріальної підтримки працівникам у вирішенні со�
ціально�побутових проблем. Зазначається, що формою соціального захисту державних служ�
бовців пенсійного спрямування с є пенсія державних службовців, яка нараховується на особ�
ливих умовах. Особливість пенсійного забезпечення державних службовців зумовлена тим, що
воно здійснюється відповідно до чинного законодавства в загальному порядку українського
Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Зазначається, що соціаль�
ний захист державних службовців нині здійснюється за чотирма напрямами: матеріальний, со�
ціальний, охорона здоров'я, відпочинок та вихід на пенсію. Специфіка цих сфер зумовлена тим,
що низка форм соціального захисту поширюється лише на державних службовців і не є харак�
терною для інших категорій працюючих громадян. Водночас зазначається, що за останні роки
соціальний захист державних службовців багато в чому прирівнюється до соціального захисту
інших категорій працівників. Реалізація окремих напрямів захисту соціального характеру цієї
категорії громадян відбувається за допомогою конкретних видів соціального захисту, які пе�
редбачені чинним законодавством у різних формах. Окрім аналізованих, усі гарантії держав�
них службовців, що належать усім громадянам нашої держави, поширюються на державних
службовців.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державний авторитет та соціальний статус держав�

них службовців повинні бути досить високими через

суттєвість ролі впливу даної категорії працівників на

соціальні процеси в країні. З цією метою держава ство�

рює необхідні умови, вживає низку організаційних, пра�

вових, соціальних та економічних заходів та вибудовує

систему, що забезпечує державним службовцям висо�

кий рівень мотивації та захисту з метою залучення та

утримання найкращих кваліфікованих робітників для

формування професійної кадрової бази державних

органів. Доля демократичних реформ та закріплення їх

соціальної складової тісно пов'язані з розвитком дер�

жавної служби, оскільки на цій основі держава може

забезпечити економічний та соціальний добробут усь�

ого населення. Для успішного вирішення такого роду

проблем необхідні висококваліфіковані державні служ�

бовці, політично нейтральні, юридично та соціально за�

хищені, що діють, захищаючи інтереси людей, є неупе�

редженими, чесними, відкритими, здатними ефективно

спілкуватися і використовувати інформацію та ефектив�

но використовувати. Існуючий нині розрив у рівні життя

підприємців та працівників у комерційних структурах, з

одного боку, та більшості державних службовців, з

іншого боку, став основною прогалиною захисту дер�

жавних службовців, тому дана тема потребує грунтов�

ного вивчення та суттєвого доопрацювання [1].

The article is devoted to the analysis of the level of normative and legal provision of social protection
of civil servants, a set of measures necessary to address social issues for this category of citizens at
the state level. The article analyzes the features of forms of social protection of civil servants in
Ukraine. The specifics of the legislation in this area are indicated. Scientific approaches to the
peculiarities of the subject of scientific research are revealed. It is emphasized that the forms of
social protection of civil servants of social and domestic orientation are: the provision of interest�
free loans for housing construction or the purchase of apartments or individual houses; providing
material support to employees in solving social problems. It is noted that the form of social protection
of civil servants of the pension direction is the pension of civil servants, which is accrued on special
terms. The peculiarity of the pension provision of civil servants is due to the fact that it is carried out
in accordance with current legislation in the general order of the Ukrainian Law "On Compulsory State
Pension Insurance". It is noted that social protection of civil servants is currently provided in four
areas: material, social, health care, recreation and retirement. The specificity of these areas is due
to the fact that a number of forms of social protection apply only to civil servants and are not typical
for other categories of working citizens. At the same time, it is noted that in recent years the social
protection of civil servants is largely equated to the social protection of other categories of workers.
The implementation of certain areas of social protection of this category of citizens is through specific
types of social protection, which are provided by current legislation in various forms. In addition to
the analyzed, all guarantees of civil servants, which belong to all citizens of our state, apply to civil
servants.

Ключові слова: соціальний захист, державні службовці, державна служба, соціальне законодавство,

соціальне забезпечення.

Key words: social protection, civil servants, civil service, social legislation, social security.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання визначення характеристик державних

службовців як об'єктів соціального захисту має велике

значення для вивчення соціального захисту. Питання

щодо визначення специфіки правового регулювання

праці та соціального захисту державних службовців

свого часу були предметом досліджень В. С. Андрєєва,

С.С. Алексєєва, В.Б. Авер'янова, М.Г. Александрова,

О.М. Бандурки, О.Т. Барабаша, Б.К. Бегичева, Н.Б. Бо�

лотіної, П.А. Бущенко, Б.К. Венедиктов, В.І. Ярошенко

та інші вчені.

Тема державної служби в Україні, її проходження

посадовими особами, аспекти її організації та функ�

ціонування постійно обговорюються вченими та прак�

тиками (В.Б. Авер'янов, А.П. Гетьман, Г.О. Барабаш,

Н.Б. Болотіна, Є..М. Борщук, Н.М. Вапнярчук, Н.Ф. Доб�

рева, М.І. Іншин, І.І. Колосовська, Т.К. Корецька,

М.Б. Ріппа, Б.І. Сташків, Н.П. Топішко, О.М. Ярошенко

та ін.). Вчені з'ясували сутність та зміст державної служ�

би, правовий статус державних службовців, предмет та

спосіб правового регулювання відносин у цій галузі та

його засоби. У 2015 році законодавець прийняв нову

редакцію Закону України "Про державну службу". Це

підкреслює важливість державної служби та державних

службовців як основи для підвищення ефективності дер�

жавного управління в Україні. Слід зазначити, що пи�
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тання правового статусу державних службовців, сучас�

них форм та методів їх діяльності, ефективного управ�

ління персоналом установ державної служби, в тому

числі забезпечення належного соціального захисту, є

надзвичайно важливими для ефективності державного

управління, оскільки статус державних службовців на

даний момент є недостатньо забезпеченим, недостатня

розробленість правового положення державних служ�

бовців викликають у деяких працівників невпевненість

у законності, доцільності та раціональності своїх дій,

що призводить до соціальної та професійної апатії [2,

с. 359]. Питання соціального захисту державних служ�

бовців останнім часом набуває особливої актуальності

у міру погіршення соціально�економічної ситуації в

країні. Соціальний захист цієї соціальної групи повинен

забезпечувати досягнення відповідних цілей, зокрема,

створення необхідних умов для нормальної служби та

трудової діяльності та вжиття заходів щодо реалізації

функціональних та службових повноважень [3, с. 213].

Тому актуальним завданням сучасного соціального пра�

ва є з'ясування функцій соціального захисту державних

службовців в умовах змін у структурі та засобах регу�

лювання суспільних відносин.

Варто зазначити, що як у науковій літературі, так і в

чинному законодавстві досі не існує загальновизнаної

думки щодо характеристик державних службовців се�

ред інших об'єктів соціального захисту.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є характеристика соціального захисту

державних службовців, яка визначає напрями розроб�

ки правових норм, що регулюють відносини соціально�

го захисту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Професійна діяльність державних службовців спря�

мована на практичне виконання завдань та функцій дер�

жави, які були доручені компетентним державним орга�

нам. Як результат, державні службовці зазнають знач�

них фізичних та психологічних навантажень при вико�

нанні своїх службових обов'язків. Крім того, вони не�

суть підвищену відповідальність при здійсненні своїх

повноважень та мають додаткове обмеження ряду

конституційно встановлених прав порівняно з іншими

працівниками. Наприклад, згідно зі статтею 25 українсь�

кого Закону "Про запобігання корупції" від 14.10.2014

№ 1700�VII [1], посадовим особам забороняється вико�

нувати іншу оплачувану діяльність (крім викладацької,

науково�дослідної та творчої діяльності, медичної прак�

тики, викладацької та суддівської практики зі спорту),

вести підприємницьку діяльність, та входити до складу

правління, інших виконавчих або наглядових органів,

наглядової ради підприємства або організації, що має

на меті отримання прибутку. Така заборона безпосеред�

ньо впливає на фінансове та соціальне становище цих

людей, обмежуючи їх можливості. Тому слід підкрес�

лити, що необхідно запровадити додаткові гарантії со�

ціального захисту державних службовців. Отже, доціль�

но передбачити відповідні сфери та форми соціально�

го захисту цих осібна законодавчому рівні.

Професійний соціальний захист — це напрямок дер�

жавної політики щодо захисту груп осіб з урахуванням

їх інтересів та пріоритетів розвитку. З точки зору до�

цільності та ефективності, крім системи загального

соціального захисту громадян України, держава пропо�

нує посилені заходи професійного соціального захис�

ту. Важливо визначити кількість людей, які мають пра�

во на професійний соціальний захист державних служ�

бовців. Сюди входять особи, які працюють в органах

державної влади та інших державних установах, мають

державні повноваження та здійснюють обов'язки, не�

обхідні для функціонування держави.

Система соціального захисту державних службовців

однакова для всіх осіб, які набули цього статусу, неза�

лежно від організаційно�правового рівня органу, в яко�

му здійснюються їх повноваження, а також обсягу та

характеру компетенції в конкретній положення. Недо�

ліком такої системи є відсутність єдиного законодавчо

регламентованого переліку посад, який би надав мож�

ливість визнати відповідних осіб державними службов�

цями. Професійний соціальний захист — це державне

забезпечення, метою якого є створення додаткових та

посилених гарантій для працівників, пов'язаних зі

здійсненням трудової діяльності, та людей, які більше

не виконують таку діяльність через природні та про�

фесійні ризики. Термін "професійний соціальний захист"

краще відображає суть видів допомоги державним

службовцям, ніж "спеціальний", який традиційно вико�

ристовується науковцями, що займаються відповідни�

ми питаннями [2].

Основні завдання соціального захисту державних

службовців полягають: у компенсації встановлених за�

коном обмежень їх трудових прав за допомогою додат�

кової матеріальної підтримки; стимулювання бажання

таких осіб виконувати важливі для держави трудові обо�

в'язки; компенсація втрачених засобів до існування за

обставин, передбачених законодавством; забезпечен�

ня стабільності кадрового складу у організаціях та уста�

новах державної служби.

Об'єктивними обставинами, що визначають підви�

щений рівень соціального захисту державних служ�

бовців, є: зміст їх роботи, що характеризується важли�

вістю завдань, які вони вирішують щодо управління дер�

жавою, а також підвищений емоційний стрес; особли�

вості правового статусу цієї групи людей, що знаходять

своє відображення в обмеженнях, накладених законом

на державну службу з метою запобігання конфлікту між

приватними інтересами державних службовців та су�

спільними інтересами.

Правовий статус державних службовців у сфері

соціального захисту населення випливає із їх загально�

го та специфічного правового та адміністративно�пра�

вового статусу. На основі аналізу прав та обов'язків по�

сад на державній службі можна стверджувати, що не

всі державні службовці можуть здійснювати державні

повноваження. Ми вважаємо, що поняття "державна

служба" та "служба в державній установі" не можна

ототожнювати, оскільки послуга в державних устано�

вах одночасно надається працівниками державного

органу, які:

а) виконують трудову діяльність (працівники);

б) здійснюють діяльність на державній службі

(службовці). Також неможливо ототожнювати "дер�

жавні органи" (де працюють насамперед державні служ�
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бовці) і "державні підприємства, установи, заклади,

організації" (де працюють працівники, а не державні

службовці).

Держава, яка пропонує соціальний захист держав�

ним службовцям, пропонує його у певних сферах, що,

на нашу думку, доцільно встановити з норм чинного за�

конодавства про державну службу.

Якщо напрям соціального захисту чиновників відоб�

ражає спрямування дії соціального захисту, то форма є

їх зовнішнім проявом. С.М. Сінчук та В.Я. Бурак трак�

тує організаційно�правові форми соціального захисту

як способи його фінансування та здійснення. Важливість

організаційно�правових форм соціального забезпечен�

ня вчені бачать у тому, що вони забезпечують найбільш

раціональний розподіл коштів через систему соціаль�

ного забезпечення на основі принципу соціальної спра�

ведливості [3, с. 100]. З цієї позиції можна зробити вис�

новок, що кожна конкретна форма описує конкретний

спосіб здійснення соціального захисту. Тобто під фор�

мою соціального захисту посадової особи, згідно з цим

підходом, слід розуміти спосіб здійснення соціального

захисту. "Принцип соціальної справедливості" у цьому

контексті полягає в тому, що форми соціального захис�

ту державних службовців відповідають Конституції Ук�

раїни і що певні державні службовці позбавлені певних

прав у зв'язку з їх службовою діяльністю.

Таким чином, напрям соціального захисту держав�

них службовців відображає напрям соціального захисту

та форму соціального захисту державних службовців —

спосіб його реалізації. Для визначення напрямів та форм

соціального захисту державних службовців звернемось

до положень Закону України "Про державну службу"

від 10 грудня 2015 р. № 889�VIII [4]. Ми наголошуємо,

що норми цього акту передбачають конкретні сфери та

форми соціального захисту. Слід зазначити, що дер�

жавні службовці підпадають під ті самі соціальні га�

рантії, що держава передбачає для соціального захис�

ту свого населення. Однак першим кроком у цьому дос�

лідженні є аналіз сфер та форм соціального захисту,

спеціально призначених для державних службовців

згідно з чинним законодавством.

У чинному Законі України "Про державну службу"

законодавець лише зазначив, що розмір, випадки та

процедури забезпечення такого соціального захисту

визначаються Кабінетом Міністрів України.

Формами соціально�побутової спрямованості со�

ціального захисту державних службовців є:

— надання безвідсоткових позик на будівництво

житла або придбання квартир чи індивідуальних бу�

динків;

— надання матеріальної підтримки працівникам у

вирішенні соціально�побутових проблем — різновид

грошової допомоги при вирішенні різних особистих про�

блем, що надається один раз на рік у розмірі середньо�

місячної заробітної плати на підставі особистої заяви.

Підсумовуючи, ми узагальнюємо дослідження соціаль�

но�побутового напряму соціального захисту державних

службовців, виділяючи такі його особливості:

1) соціально�побутова орієнтація реалізується у ви�

гляді безвідсоткової позики на житло чи придбання

квартир індивідуальні будинки та матеріальна допомо�

га;

2) "надання службового житла", задеклароване За�

коном України "Про державну службу", наразі не вико�

нується;

3) виплата матеріального забезпечення обмежуєть�

ся обліком заробітної плати і не проводиться частіше

одного разу на рік.

Оздоровчо�рекреаційний напрям соціального захи�

сту державних службовців пов'язаний з наданням відпу�

сток цій категорії громадян. Грошова підтримка у ви�

падку оплачуваної щорічної основної відпустки — це

свого роду оздоровчо�рекреаційний напрямок соціаль�

ного захисту державних службовців, який випливає із

рівня середньомісячної заробітної плати з урахуванням

посадового окладу державного службовця, надбавок,

премій, доплат та компенсацій. Кожен державний служ�

бовець може користуватися цим видом соціального за�

хисту раз на рік, оскільки має право на базову щорічну

оплачувану відпустку тривалістю 30 календарних днів.

Його особливістю є розрахунок суми, яку слід виплати�

ти державному службовцю. Законодавець використо�

вує формулювання "середньомісячна заробітна плата",

яке викликає певні питання, оскільки зарплата держав�

ного службовця складається з ряду компонентів і струк�

турована інакше, ніж заробітна плата інших категорій

працівників. Як ми виявили у дослідженні, кожен дер�

жавний службовець має право на справедливі грошові

виплати в разі надання щорічної основної оплачуваної

відпустки.

До особливостей соціального захисту державних

службовців оздоровчого спрямування належать:

1) реалізована лише в одній формі — фінансова

підтримка у наданні базових щорічних оплачуваних

відпусток;

2) розрахунок суми забезпечення, виходячи із се�

редньомісячної заробітної плати.

Останній визначений напрям соціального захисту

державних службовців, — це сфера пенсійного забез�

печення. Так, відповідно до статті 1 українського Зако�

ну "Про загальнообов'язкове державне пенсійне стра�

хування" від 07.09.2003 р. № 1058�IV [6], пенсія — це

щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загаль�

нообов'язкового державного пенсійного страхування,

яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею

передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнан�

ня її особою з інвалідністю, або отримують члени її сім'ї

у випадках, визначених цим Законом. У контексті дер�

жавної служби пенсія є єдиним видом соціального за�

хисту, який надається державному службовцю після

закінчення державної служби, а не під час служби. На�

приклад, Закон України "Про державну службу" від 16

грудня 1993 р. № 3723�XII [7] передбачає, що держав�

ним службовцям спеціально забезпечуються пенсії. Зок�

рема, стаття 37 цього нормативного акта передбачає,

що чоловіки віком від 62 років мають право на пенсію

державного службовця. Тобто вік виходу чоловіків на

пенсію не збігався з віком, вказаним в Законі України

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страху�

вання". Пенсія державним службовцям у частині, що не

перевищує розмір пенсії із солідарної системи, який

призначається відповідно до Закону України "Про за�

гальнообов'язкове державне пенсійне страхування",

виплачувався за рахунок коштів Пенсійного фонду Ук�
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раїни, а частина пенсії, що перевищувала цей розмір, —

за рахунок коштів Державного бюджету України.

Отже, у процесі дослідження нами було визначено

такі форми соціального захисту державних службовців

(рис. 1).

Підсумовуючи дослідження форм соціального за�

хисту державних службовців, варто зазначити таке.

Нами встановлено, що нині соціальний захист держав�

них службовців здійснюється в чотирьох напрямах: ма�

теріальному, соціально�побутовому, оздоровчо�рекре�

аційному та пенсійному [8, с. 213].

Специфіка перерахованих напрямів зумовлена тим,

що ряд форм соціального захисту є характерними лише

для державних службовців і не є характерними для

інших категорій працюючих громадян, наприклад, ма�

теріальне та соціально�побутове забезпечення. Водно�

час звернемо увагу на те, що за останні роки соціаль�

ний захист державних службовців був у багатьох момен�

тах зрівняний із соціальним захистом інших категорій

працівників [8, с. 213].

Реалізація кожного з напрямів здійснюється за до�

помогою конкретних видів соціального захисту, які пе�

редбачені чинним законодавством у різних формах. При

цьому варто враховувати, що нами проаналізовано лише

спеціальні напрями та форми соціального захисту дер�

жавних службовців. Окрім проаналізованих, на держав�

них службовців поширюються всі ті гарантії соціально�

го захисту, які належать усім громадянам нашої держа�

ви.

Отже, спираючись на один із важливіших принципів

права соціального забезпечення — загальність, який

знаходить вираження в законодавстві, зазначмо, що

кожна людина в Україні має право на соціальне забез�

печення. Особи, які провадять (або провадили) суспіль�

но корисну діяльність, зокрема й державні службовці,

мають право на соціальне забезпечення в системі дер�

жавного страхування, а ті, хто з об'єктивних чи суб'єк�

тивних причин не провадив такої діяльності, мають пра�

во на матеріальну допомогу та соціальне обслуговуван�

ня в системі державної соціальної допомоги. Відповід�

но до цього принципу соціальне забезпечення має охоп�

лювати всіх фізичних осіб, які проживають на території

України.

Соціальний захист державних службовців скла�

дається з правотворчої діяльності державних органів

щодо видання норм права, в яких закріплюється:

коло державних службовців і членів їхніх сімей, які

користуються правом на соціальний захист; об'єк�

тивних обставин, що приводять у дію механізм соці�

ального захисту; джерел фінансування; відповідно�

го обсягу соціальних виплат; особливих видів, форм

і способів надання заходів соціального захисту; по�

рядку здійснення і захисту соціально�економічних і

соціально�культурних прав указаної категорії грома�

дян, а також відповідальності у випадку їх порушен�

ня.

Водночас метою соціального захисту державних

службовців, на наш погляд, є досягнення належного

рівня соціальної захищеності кожного державного

службовця та, в установлених законом випадках, членів

його сім'ї. Важливо наголосити на тому, що становлен�

ня України як соціальної, правової держави, визнання

людини як найвищої соціальної цінності, проголошен�

ня курсу на соціально орієнтовану ринкову економіку

— все це пов'язано з реальною політикою органів вла�

ди щодо забезпечення гідного рівня життя своїх грома�

дян.

Соціальною є держава, яка гарантує людині належні

соціально�економічні та соціально�культурні права ство�

ренням необхідних умов для їх реалізації та здійснює

соціальну політику на засадах соціальної справедли�

вості і в інтересах всього суспільства.

Під соціальною політикою в юридичній літературі

розуміють систему правових, організаційних та інших

заходів державних і недержавних установ та органі�

зацій, що враховують економічний потенціал країни і

спрямовані на підтримання соціальної стабільності в

суспільстві, створення умов для постійного зростання

добробуту працездатних осіб і забезпечення належно�

го рівня життя тих, хто через непрацездатність чи інші

Рис. 1. Класифікація форм соціального захисту державних службовців

Джерело: побудовано автором.

Форми соціального захисту державних службовців 

Матеріальні форми  Соціально-побутові форми 

Пенсійна форма – пенсія державного 
службовця 

Оздоровчо-рекреаційна форма – грошова 
допомога під час надання щорічної основної 
оплачуваної відпустки 

надбавка за вислугу років 

надбавка за ранг державного службовця

доплата за додаткове навантаження

компенсація

премія 

надання безвідсоткового кредиту для 
житлового будівництва або придбання 
квартир чи індивідуальних житлових 
будинків 

надання службовцям матеріальної 
допомоги для вирішення соціально-
побутових питань
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життєві обставини не має достатніх засобів до існуван�

ня [8, с. 24].

Водночас соціальна справедливість означає рівні

можливості громадян користуватися конституційними

правами на працю, освіту, охорону здоров'я, відпочи�

нок та ін. Сучасний цивілізований світ намагається більш

послідовно здійснювати принцип рівності громадян.

Україна не є винятком, оскільки у ст. 24 Конституції за�

кріпила положення, що всі громадяни мають рівні кон�

ституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Відповідно до цього соціальний захист, гарантований

Конституцією України та врегульований законодавчи�

ми та підзаконними актами України, поширюється на

кожного її громадянина, безперечно, що й на держав�

них службовців і членів їхніх сімей.

Утім, через об'єктивні причини виникає необхідність

диференційного підходу до регулювання соціального

захисту державних службовців. Диференціація прово�

диться за допомоги прийняття спеціальних нормативних

актів, що поширюються тільки на певні групи населення

та категорії працівників, у нашому випадку — тільки на

державних службовців. Така диференціація не супере�

чить ідеї соціальної справедливості, більше того, вона

дозволяє досягти більше реальної рівності порівняно з

тією, що встановлюється загальним законодавством,

яке поширюється на всіх без винятку громадян. Слід

зазначити, що за допомоги державного регулювання

співвідношень обсягів прав і пільг, якими володіють ок�

ремі категорії громадян, підтримується їхня сумарна

рівноправність. "Фактична (соціальна) рівність у чомусь

нерівних осіб досягається у спосіб суспільного визнан�

ня істотної різниці між людьми, яку обумовлено об'єк�

тивними причинами, і надання певних додаткових прав,

пільг і переваг, що дозволяють компенсувати зазначе�

ну різницю" [9, с. 66].

Отже, під соціальним захистом державних служ�

бовців розуміється діяльність держави щодо встанов�

лення та реалізації гарантій соціально�економічних і

соціально�культурних прав державних службовців з

метою досягнення належного рівня соціальної захище�

ності кожного державного службовця та, в установле�

них законом випадках, членів його сім'ї, яку також спря�

мовано на забезпечення процесу формування і розвит�

ку професійних якостей та задоволення матеріальних і

моральних потреб згідно з тим соціально�правовим ста�

тусом, який вони посідають у суспільстві. З огляду на

запропоноване визначення можна чітко окреслити і

об'єкт соціального захисту державних службовців — це

соціально�культурні та соціально�економічні права

службовця як працівника, матеріальні блага і послуги,

що надаються державою для забезпечення професій�

ної групи та членів їхніх сімей усією повнотою прав гро�

мадян держави та компенсації обмежень і заборон, що

випливають із умов проходження відповідного виду дер�

жавної служби. Вкрай важливо підкреслити, що найваж�

ливішою умовою соціальної захищеності особистості є

закріплення в нормативно�правових актах її соціально�

культурних і соціально�економічних прав, реалізація

яких сприяє підвищенню добробуту громадян, закріп�

ленню принципу соціальної справедливості та безпеч�

ного існування. На державних службовців поширюєть�

ся дія загальних нормативних актів, які регулюють со�

ціальний захист усіх громадян без винятку. Це, так би

мовити, базовий рівень, до якого відносять такі основні

законодавчі акти, як Конституція України, Кодекс за�

конів про працю України, Закон України "Про статус і

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи", інші загальні законодавчі

та підзаконні нормативно�правові акти. Але державні

службовці потребують також диференційного підходу

у регулюванні соціального захисту, що випливає без�

посередньо зі спеціальних цілей і завдань певного дер�

жавного органу, характеру службово�трудових функцій,

специфіки їхнього правового статусу. Отже, необхідно

зазначити, що особливістю національного законодав�

ства з питань соціального захисту державних служ�

бовців є, по�перше, відсутність належної систематизації;

по�друге, велика кількість нормативних актів, які поряд

із регулюванням інших відносин, що складаються під

час проходження державної служби, регулюють і по�

ложення соціального захисту державних службовців та

членів їхніх сімей; по�третє, суто декларативний харак�

тер деяких норм; по�четверте, відсутність механізму

запровадження окремих норм у життя та наявність ба�

гатьох прогалин і недоробок у чинному законодавстві.

Крім того, більшість нормативно�правових актів, прий�

нятих до проголошення Конституції України, не відпо�

відають реаліям сьогодення. Не менш важливою про�

блемою, яка впливає на ефективність вирішення постав�

лених перед державними органами проблем, є недо�

статнє фінансування їхніх потреб з боку держави.

ВИСНОВКИ
Таким чином, аналіз світового досвіду та стану су�

спільних відносин показує, що сучасне суспільство не

може нормально функціонувати і розвиватися поза дер�

жавою, державного апарату і обумовлених ними рамок

поведінки. Цілком виправдано одним із пріоритетних зав�

дань кадрової політики вважати створення системи соц�

іального захисту та соціального забезпечення держав�

них службовців як особливої категорії громадян. Також

необхідно зазначити, що особливістю національного за�

конодавства з питань соціального захисту державних

службовців є велика кількість та відсутність належної

систематизації нормативних актів, які поряд із регулю�

ванням інших відносин, що складаються під час проход�

ження державної служби, регулюють і положення соц�

іального захисту державних службовців. Окремі поло�

ження законодавства про соціальний захист державних

службовців носять декларативний характер, позбавлені

конкретних гарантій та не передбачають відповідальності

за їхнє невиконання. Зокрема, слід звернути увагу на

відсутність єдиної концепції розвитку державної систе�

ми соціального захисту державних службовців. Як і ба�

гато авторів, ми схильні вважати, що з огляду на значен�

ня виконуваних державними службовцям трудових

функцій, держава повинна посилити гарантії їхньої соц�

іальної захищеності. Державній службі України, яка за�

безпечує законність політичних рішень, цілісність держа�

ви як інституту, належить особлива роль у побудові су�

часної правової держави європейського типу, утверд�

женні демократичної моделі державного управління.

Тому проблема створення ефективної системи держав�

ної служби набирає сьогодні особливої ваги.
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THEORETICAL FUNDAMENTALS OF THE STUDY OF THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM
IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH OF UKRAINE

У статті обгрунтовуються теоретичні засади дослідження системи публічного управління у сфері громадсь�
кого здоров'я України через упровадження наукових засад формування ефективної системи публічного
управління.

Починаючи з 1991 р., Україна здійснює динамічний і складний демократичний перехід до нової якості
політично організованого, відповідального суспільства, в якому поступово підвищуються рівень політичної
участі громадян, ступінь забезпечення їх прав і свобод, адекватності державного управління потребам сус�
пільного розвитку. При цьому успішність сучасних трансформаційних процесів якісного покращення най�
важливіших сфер суспільства зумовлюється насамперед вибором найдоцільнішої моделі демократії, що
має забезпечити оптимальне співвідношення між громадянським суспільством і демократичною держа�
вою та, відповідно, чітко визначити місце й роль громадянина у процесах вироблення основ внутрішньої
(меншою мірою зовнішньої) стратегії розвитку країни [16, с. 3].

Реформування сфери охорони здоров'я України вимагає вирішення надзвичайно важливого й невідклад�
ного завдання — підготовки магістрів з публічного управління та адміністрування у сфері охорони здоров'я.

Державна політика України в галузі охорони здоров'я — це комплекс прийнятих загальнодержавних рішень
чи взятих зобов'язань щодо збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я населення України як
найважливішої складової її національного багатства шляхом реалізації сукупності політичних, організацій�
них, економічних, правових, соціальних, культурних, релігійних, наукових, профілактичних та медичних
заходів з метою збереження генофонду української нації, її гуманітарного потенціалу та врахування вимог
нинішнього і майбутніх поколінь в інтересах як конкретної людини (особистості), так і суспільства загалом.

The article substantiates the theoretical foundations of the study of the public administration system in the field
of public health of Ukraine through the introduction of scientific principles of forming an effective public
administration system.

Since 1991, Ukraine has been making a dynamic and complex democratic transition to a new quality of politically
organized, responsible society, in which the level of political participation of citizens, the degree of ensuring their
rights and freedoms, the adequacy of public administration to social development needs are gradually increasing.
The success of modern transformational processes of qualitative improvement of the most important spheres of
society is determined primarily by the choice of the most appropriate model of democracy, which should ensure
the optimal relationship between civil society and democracy and, accordingly, clearly define the place and role of
citizens. measure of external) development strategy of the country [16, p. 3].

Reforming the healthcare sector in Ukraine requires solving an extremely important and urgent task � training
masters in public administration and administration in the healthcare sector.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зміни, які сьогодні відбуваються в нашій державі,

науковці Національної академії державного управлін�

ня при Президентові України — укладачі науково�ана�

літичної доповіді "Інституціоналізація публічного управ�

ління в Україні" — визначають початком інституціона�

лізації вітчизняної моделі демократії, за якої відбуваєть�

ся перехід від традиційної системи державного управ�

ління до нової формації вітчизняного державотворен�

ня — публічного управління. Принципова ж відмінність

публічного управління від державного управління, на їх

думку, полягає в тому, що воно являє собою спільну

діяльність органів державної влади та органів місцево�

го самоврядування з політично активними суб'єктами

громадянського суспільства і ринкової економіки щодо

формування й реалізації політики розвитку держави та

її адміністративно�територіальних одиниць [3].

Механізми публічної політики — це ті механізми, які

забезпечують можливості представлення та узгоджен�

ня позицій заінтересованих сторін у прийнятті політич�

ного, політико�управлінського рішення. Для вироблен�

ня програм публічної політики важливим є: спосіб, у який

актуалізується проблема, виходить на публічний та

інституційний порядок денний та набуває ознак суспіль�

но значимої; наскільки заінтересовані сторони мають

можливість користуватися каналами доступу до прий�

няття рішень; чи є ці канали; чи існують зворотні зв'яз�

ки між суб'єктом і об'єктом прийняття рішень тощо [15].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми державного управління у сфері охорони

здоров'я та громадського здоров'я розглядаються у

працях багатьох українських науковців: Л. Жаліло, І. Со�

лоненко, А. Сердюк, Б. Волос, О. Кунгурцев, О. Марти�

нюк, Н. Солоненко, В. Авер'янов, В. Колпаков, В. Мос�

каленко, М. Музика, Л. Самілик, О. Хамходера та баго�

то інших., хто займається дослідженням саме управ�

лінських аспектів громадського здоров'я, В. Бабенко,

О. Бобришева, В. Долот, Н. Науменко, О. Пухкал та

І. Гущук досліджують проблеми теорії громадського

The complex process of transformation of Ukrainian society, state building and the formation of democratic
governance is accompanied by the restoration of spiritual foundations, the search for new theoretical and
methodological foundations and the opening of new horizons of development.

State policy of Ukraine in the field of health care is a set of national decisions or commitments to preserve and
strengthen the physical and mental health of the population of Ukraine as the most important component of its
national wealth through the implementation of a set of political, organizational, economic, legal, social , cultural,
religious, scientific, preventive and medical measures to preserve the gene pool of the Ukrainian nation, its
humanitarian potential and take into account the requirements of present and future generations in the interests
of both individuals (individuals) and society as a whole.

Ключові слова: публічне управління, механізми публічної політики, освіта, сфера охорони здоров'я, гро�

мадське здоров'я.

Key words: public administration, mechanisms of public policy, education, health care, public health.

"Управління — це система органів та установ,
призначених здійснювати рішення політичної влади.

…Відколи виникла система державного управління,
 люди прагнуть реформувати її".

Бернар Гурне "Державне управління"

здоров'я у розрізі модернізації управління в даній сфері,

Т. Бахтеєва, М. Литвиненко та Р. Богатирьова у своїх

роботах аналізують проблемні питання функціонуван�

ня системи охорони здоров'я.

Проте станом на сьогодні немає єдиного теорети�

ко�правового підходу до визначення концептуальних

засад публічного адміністрування у цій сфері суспіль�

них відносин. Саме тому ми вважаємо, що вивчення і

окреслення особливостей публічного адміністрування

у сфері охорони здоров'я та визначення пріоритетних

напрямів поліпшення цієї діяльності є вкрай важливим,

необхідним і перспективним напрямом дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування теоретичних

засад дослідження системи публічного управління у

сфері громадського здоров'я України через упровад�

ження наукових засад формування ефективної систе�

ми публічного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На думку науковців, основою публічного управлін�

ня є міжсекторальна взаємодія. На сучасному етапі роз�

витку України одним із головних факторів, що визнача�

ють перспективи суспільства й державності, є культура

взаємин держави, бізнесу та суспільства в напрямі по�

силення соціальної спрямованості економіки. Це пов'я�

зано з тим, що в багатьох країнах світу публічні відно�

сини в трикутнику "влада — бізнес — суспільство" є

потужним джерелом розвитку як економічної системи

загалом, так і вирішення соціальних проблем зокрема.

Світ сьогодні зрозумів, що найбільш впливовим важе�

лем на шляху впровадження сталого розвитку є корпо�

ративна соціальна відповідальність, яка має не менше

значення, ніж розвинута економічна інфраструктура,

політична стабільність або втілення в життя проєктів

інноваційного розвитку. Як стверджують укладачі мо�

нографії "Публічна політика та суспільні зміни в Україні

в контексті євроінтеграції", в публічному дискурсі все

менше уваги приділяється таким поняттям, як мо�

ральність, справедливість, рівність, відповідальність,
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відкритість, публічність не кажучи вже про соціальну

справедливість або соціальну рівність. Відбувається

поступове знецінення понять, які традиційно відносять

до суспільної моралі. Моральний бік суспільних проблем

залишається на узбіччі публічного дискурсу. Це не

тільки є симптомом кризи, а й вказує на характер су�

спільних трансформацій. Якщо відсутнє переосмислен�

ня того, що відбувається, то не виникає і нової теорії,

яка спробує пояснити, суть процесів. Теорія повинна ви�

никати паралельно з розвитком реальності й саме на цій

основі повинна грунтуватися стратегія майбутніх пере�

творень [15, с. 11 — 12 ].

Складний процес трансформування українського

суспільства, розбудова державності та становлення де�

мократичного врядування супроводжується відновлен�

ням духовних підвалин, пошуком нових теоретико�ме�

тодологічних засад діяльності та відкриттям нових го�

ризонтів розвитку. Реформування системи державного

управління вимагає глибокого усвідомлення стратегії

подальших змін держави й суспільства, ставить нові зав�

дання із вдосконалення способу мислення, стверджен�

ня нових ідей, концепцій та методологічних моделей [3].

На сучасному етапі соціально�економічного розвит�

ку України освіта посідає особливе місце, бо поклика�

на забезпечити підготовку суб'єктів соціальної дії до

вирішення невідкладних завдань, які стоять перед люд�

ством [18 ].

Саме тому освіта в сучасному світі є одним із засад�

ничих чинників підвищення добробуту суспільства, за�

безпечення національної конкурентоспроможності й

національної безпеки та стійкого розвитку економіки.

А розуміння освіти як системи освітніх послуг, як вітчиз�

няного та світового ринків освітніх послуг в контексті

сервісної держави набуває, про що стверджують до�

слідники, дедалі більшого поширення. Ніщо так наочно

не ілюструє небезпечні тенденції життя нашої країни,

як характерні процеси, що відбуваються в освіті. Ско�

рочення кількості учнів та студентів, зниження стан�

дартів та якості освіти, перевантаження вчителів, зак�

риття шкіл, училищ, "оптимізація" вищих навчальних

закладів, численні випадки корупції та плагіату — все

це очевидні свідчення "вимивання" людського потенці�

алу, тісно пов'язані з труднощами економіки і нераціо�

нальної політики, які все ще не вдається подолати.

Навіть якщо динаміка цих процесів різна у різних регіо�

нах, наслідки так чи інакше зачіпають усіх.

На сучасному етапі соціально�економічного розвит�

ку України освіта посідає особливе місце, бо поклика�

на забезпечити підготовку суб'єктів соціальної дії до

вирішення невідкладних завдань, які стоять перед люд�

ством. У контексті викладеного вище, слід наголосити

на тому, що в гуманістичній концепції "людського капі�

талу" небезпідставно стверджується, що вкладення в

освіту�це ключ до економічного, а отже, і соціального

прогресу. Саме тому освіта має бути найголовнішим

пріоритетом державної політики. Виходячи з цього, дер�

жава має не тільки усвідомлювати важливість національ�

ної освіти, а діяти на випередження — формувати свою

державницьку позицію щодо збереження та підтримки

своєї інтелектуальної еліти [17; 18].

Автор поділяє думку укладачів навчального посібни�

ка "Міжсекторальні взаємодії як основа публічного

управління" про те, що сьогодні Україна потребує прин�

ципово нової системи взаємодії влади, бізнесу та інсти�

тутів громадянського суспільства, заснованої на парт�

нерських взаємовідносинах, яка є необхідною умовою

виконання узгоджених управлінських рішень щодо роз�

в'язання суспільних проблем. Міжсекторальні парт�

нерські відносини і цілеспрямоване об'єднання ресурсів

значною мірою розширюють простір варіантів вирішен�

ня соціальних, економічних, освітніх, культурних про�

блем суспільства. Водночас значні вигоди від такої взає�

модії отримує не тільки суспільство, а й усі суб'єкти,

залучені до розробки і реалізації проєктів [11, с. 24].

Як відомо, розвиток охорони здоров'я в Україні в ХХ ст.

відбувався в складних соціально�політичних умовах. За

останні сто років Україна пройшла шлях від перебуван�

ня свого Східного регіону в складі Російської, а Західно�

го — Австро�Угорської імперії та Польщі до проголошен�

ня Української Народної Республіки (1917), її автономії

та возз'єднання з Західноукраїнською Народною Рес�

публікою в єдину соборну Україну (1919), через понад

70�річне перебування в складі колишнього СРСР до про�

голошення Акту про незалежність (1991) [14, с. 13].

Проблема збереження й зміцнення здоров'я насе�

лення за всіх часів була однією із ключових у суспільстві.

Здоров'я нації — це показник цивілізованості держави,

що відображає рівень її соціально�економічного роз�

витку, головний критерій доцільності та ефективності

всіх сфер діяльності людини. Наразі в Україні тенден�

ція погіршення здоров'я населення набула загрозливо�

го рівня. Це зумовлено збідненням значної частини на�

селення, погіршенням екологічної ситуації, розповсюд�

женням здоров'яруйнівних стереотипів поведінки, зни�

женням доступності до якісних медичних послуг, здо�

ров'явитратністю сучасної системи освіти [4—6].

Особливу занепокоєність викликає стан здоров'я

дітей, шкільної та студентської молоді. Аналіз статис�

тичних даних свідчить, що всього лише 5 % випускників

шкіл є практично здоровими, 40 % школярів хронічно

хворі, 50 % мають морфо�функціональні відхилення, до

80 % страждають на різні нервово�психічні розлади.

Тільки 5 % юнаків допризовного віку не мають медич�

них протипоказань до проходження військової служби.

У зв'язку з цим проблема вивчення механізмів

здоров'я та шляхів його збереження є надзвичайно ак�

туальною. Розуміння суті здоров'я з позицій фізично�

го, психологічного, соціального й духовного благопо�

луччя дозволить виявити філософські, культурологічні,

медико�біологічні й психолого�педагогічні аспекти його

формування [7, с. 3].

Умови життя сучасної людини, як відомо, висува�

ють актуальні завдання вдосконалення наукового ана�

лізу проблем її здоров'я. Людина — найвища цінність

суспільства, а здоров'я, носієм якого вона є, зумовлює

гармонійний розвиток людини і тим самим є запорукою

всебічного розвитку суспільства.

Здоров'я людини — соціальна цінність, невід'ємна

частина суспільного багатства, і від суспільства зале�

жить, як здоров'я використовується, охороняється і

відтворюється. Аналіз здоров'я людини стає необхід�

ною умовою розкриття і вдосконалення людських

здібностей і можливостей як рушійної сили та найвищої

мети суспільного прогресу [8, с. 98—109; 9].
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Проблема здоров'я людини — одна з найбільш

складних комплексних проблем сучасної науки. В од�

них працях обговорюється саме поняття "здоров'я", в

інших досліджуються клінічні аспекти порушень здоро�

в'я, треті присвячені дослідженню факторів, що визна�

чають здоров'я, самостійну групу становлять праці, що

розглядають шляхи й засоби відновлення, збереження

і розвитку здоров'я. Невелику частку досліджень скла�

дають теоретико�методологічні дослідження проблем

здоров'я. Сучасною тенденцією в пізнанні здоров'я є

міждисциплінарні дослідження, що підвищує їхню тео�

ретичну й практичну ефективність. Значну роль у ви�

вченні проблем збереження здоров'я здорової людини

відіграла інтегральна наука валеологія. Але попри роз�

виток валеологічних досліджень, практично для всіх

робіт, присвячених здоров'ю, більша увага приділяєть�

ся показникам патології, аніж здоров'я. По інерції три�

ває аналіз переважно негативного боку діалектичної

єдності "хвороба�здоров'я". У той же час на прямі по�

казники здоров'я мало звертається уваги, що призво�

дить до однобічного тлумачення проблеми людського

здоров'я та факторів, що його детермінують.

Показники патології залишаються основою стратегії

сучасної державної системи охорони здоров'я. Панівні

принципи профілактики й диспансеризації виключно

орієнтовані на державну реєстрацію хвороб і смертей

(звідки походить відомий вислів про те, що немає здо�

рових, а є недообстежені).

У час науково�технічного, соціального й інформа�

ційного розвитку цивілізації, зростання різноманітних

ризиків, увага науковців має бути переорієнтована на

здорову людину. Основним завданням сучасної валео�

логічної та медичної науки в нашій країні має стати ви�

роблення довгострокової стратегії збереження населен�

ня України й найшвидшого відновлення його здоров'я.

Особливу актуальність посідають дослідження з розроб�

ки фундаментальних основ індивідуального здоров'я, а

саме: міждисциплінарні дослідження механізмів здоро�

в'я та факторів, що на нього впливають; створення баз

валеологічної інформації; математичних моделей; екс�

пертних систем оцінювання показників здоров'я; інтелек�

туального забезпечення здоров'язбереження.

Визначення практичних шляхів здоров'язбережен�

ня потребує виявлення сутності ключового поняття

"здоров'я". Наші розвідки свідчать про наявність по�

над 450 визначень здоров'я людини, сформульованих

фахівцями з різних наукових дисциплін. При цьому до�

слідники виділяють шість основних типів сутнісних еле�

ментів визначення здоров'я:

1) здоров'я як норма функціонування організму на

всіх рівнях його організації;

2) здоров'я як динамічна рівновага (гармонія) жит�

тєвих функцій організму;

3) здоров'я як повноцінне виконання основних со�

ціальних функцій, участь у житті суспільства й активна

трудова діяльність;

4) здатність організму адаптуватися до умов навко�

лишнього середовища, що змінюється;

5) відсутність патологічних змін і нормальне само�

почуття;

6) повне фізичне, духовне, розумове й соціальне

благополуччя.

Одночасно з цим треба зазначити, що дотепер немає

загальноприйнятого визначення поняття "здоров'я люди�

ни". Багато дослідників традиційно продовжують вважа�

ти, що розв'язання цього завдання є виключно проблемою

медико�біологічних наук. Але відзначимо, що здоров'я

людини є також проблемою філософії, соціології, психо�

логії, педагогіки та низки інших наук. Брак конструктив�

ного та уніфікованого підходу до визначення здоров'я

створює труднощі й невизначеність у результатах науко�

вих досліджень з оцінки впливу різних факторів на здоро�

в'я, визначення рівня здоров'я та компетентного пошуку

оптимальних шляхів здоров'язбереження.

Аналіз різних визначень поняття "здоров'я" засвід�

чив, що більшість авторів уважає здоров'я станом орга�

нізму людини. У деяких працях здоров'я визначається

іншими смисловими термінами: взаємодія, рівновага,

властивість, показник, явище, можливість, процес тощо.

Всупереч усталеним визначенням здоров'я через клас

станів та пасивних процесів, дослідник.

В. Ліщук, зокрема, вважав, що здоров'я має пояс�

нюватися з позицій концепції активного самозбережен�

ня та саморозвитку організму. Правда, група інших до�

слідників переконані в тому, що "стан повного благопо�

луччя" приводить до зниження напруження організму і

його систем, тобто до падіння його резистентності, тому

стан благополуччя може призвести до нездоров'я. Не�

задоволеність, прагнення до самовдосконалення, су�

против злу, підтримання і творіння добра є невід'ємни�

ми передумовами здорового тіла і духу. Нижній рівень

суб'єктивного відчуття благополуччя, як і верхній —

об'єктивного статку, можливостей, мають бути актуалі�

зованими, виходячи з рівня збереження й збільшення

здатності організму до самозбереження й відтворення.

Повне благополуччя як результат низької имогливості

чи претензій "райського" комфорту є несумісним зі здо�

ров'ям [10].

І. Брехман, як відомо, одним із перших запропону�

вав інформаційно�психологічне трактування сутності

здоров'я, розуміючи це як здатність людини зберігати

відповідну віку стійкість до різких змін кількісних і якіс�

них параметрів потоку сенсорної, вербальної і структур�

ної інформації. Академік В. Казначеєв підкреслював, що

здоров'я — це цілісний багатовимірний динамічний стан,

що розвивається в процесі реалізації генетичного по�

тенціалу в умовах конкретного соціального й екологіч�

ного середовища і дозволяє людині в різному ступені

здійснювати її біологічні та соціальні функції; процес

збереження і розвитку фізіологічних властивостей, по�

тенцій психічних і соціальних; процес максимальної три�

валості життя при оптимальній працездатності й соціаль�

ної активності [19, с. 55]. Це визначення можна вважа�

ти найбільш вдало представленим із позицій цільових

функцій будь�якого суспільства.

У контексті викладеного вище, потрібно окремо зу�

пинитися на викладі розуміння автора проблеми духов�

ного здоров'я.

Здоров'я в сучасному суспільстві розглядається як

глобальна проблема, яка на рівні соціуму визначає його

можливості щодо виживання, а на індивідуальному —

можливості особистості щодо самоактуалізації. Особ�

ливої значущості феномену здоров'я надає його без�

посередній зв'язок із духовними основами розвитку
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людини. Саме духовне здоров'я в умовах ціннісної кри�

зи цивілізації стає основним чинником відновлення гар�

монійних стосунків людини із собою, суспільством та

природою і розв'язання глобальних проблем сучасності

[2, с. 16—26].

Аналіз наукових досліджень (А. Богуша, Ю. Бойчу�

ка, В. Науменка, В. Сучка та ін.) дозволив визначити їхні

спільні ознаки та специфіку кожного з них. Установле�

но, що поняття "духовність" та похідні від нього, хоча і

відображають єдину реальність, мають мінливий історич�

ний зміст у контексті відмінностей культури [1; 2; 12; 13].

Відповідно і поняття "духовне здоров'я" може інтер�

претуватися в досить широкому діапазоні характерис�

тик. На сьогодні найбільш актуальні дослідження духов�

ного світу людини безпосередньо пов'язані з пробле�

матикою духовного здоров'я, оскільки першочергови�

ми є завдання подолання духовної кризи сучасної циві�

лізації. Духовне здоров'я в контексті функціонування

різноманітних форм духовного життя в соціумі дослід�

жується передусім як соціальна обумовленість духов�

ної діяльності та суспільної свідомості.

Духовне здоров'я, як і будь�яке інше поняття, полі�

аспектне у своїй змістовій характеристиці. Розуміння

сутності духовного здоров'я дозволяє забезпечити

адекватне розуміння "цілісності" як фундаментального

поняття особистості та її духовного світу і є інтегрова�

ною характеристикою як суб'єкта освітньої діяльності,

уміщуючи в собі інтелектуальний, морально�етичний,

емоційно�вольовий та естетичний аспекти. Гармонійна

єдність цих аспектів характеризує емоційно�чуттєве,

позитивне ставлення суб'єкта до світу, мистецтва, ото�

чуючих людей, природи, самого себе.

Духовне здоров'я індивіда залежить від складників

духовної культури людства — освіти, науки, мистецтва,

релігії, моралі, етики. Тому його рівень визначатиметь�

ся особистісною потребою у засвоєнні системи ціннос�

тей та якістю мотиваційно�ціннісного ставлення до

складників духовної спадщини суспільства. Духовне

здоров'я є інтегральним утворенням і синтезує не лише

психічні чи душевні якості, а всі особистісні характери�

стики, оскільки його носієм є особистість, а не психіка,

інтелект чи свідомість. У зв'язку з цим духовне здоро�

в'я не може бути однозначно інтерпретоване через певні

ознаки та характеристики, а являє собою постійно

змінну та багатовимірну реальність буття людини з ура�

хуванням як внутрішніх духовних чинників її поведінки,

так і соціокультурного контексту життєдіяльності [2; 12;

13].

Отже, духовність із позиції філософів є ціннісним

виміром буття внутрішнього та зовнішнього в їх єдності,

у співвіднесенні з Вічністю, з вічним Абсолютом, а не з

повсякденністю, з устремлінням до Істини, Добра, Кра�

си, із творчістю й свободою.

Інша позиція в трактуванні духовності у психологів,

які вважають, що вона — не інтелектуальність, неіде�

алізм, не чиста мораль, не релігійність і не емоційність.

Водночас усе це в сукупності становить велику цінність,

підготовку до самодисципліни, саморозвитку й очищен�

ня себе від усякого зла. Вони розуміють її як творчу

здатність особистості до самореалізації та самовдос�

коналення, що зумовлюється такими особливостями

когнітивно�інтелектуальної, чуттєво�емоційної та воль�

ової сфер, які є необхідними для успішного формуван�

ня та реалізації потреби в цілеспрямованому пізнанні й

ствердженні в її життєдіяльності істини, загальнолюдсь�

ких етичних і естетичних цінностей, усвідомленні єдності

себе і Всесвіту. На думку психологів, духовність є інтег�

рованою якістю особистості, ієрархією метамотивів і

потреб, виходячи з яких особистість оцінює себе, інших,

довкілля, а найсуттєвішими для духовного розвитку

особистості є такі потреби: самоповага, пізнання світу,

себе, сенс життя, сприймання й створення краси,

здійснення добра та справедливості, досягнення пси�

хічної досконалості [1].

Рівень духовності, на якому ми перебуваємо, отри�

мує своє відображення в наших взаєминах із навко�

лишнім світом і самим собою. Він проявляється в моде�

лях довільних відповідей. Тому одним із головних

інструментів духовного росту є постійний контроль,

розуміння наших відповідей, нашої поведінки. Людина,

оволодіваючи вмінням аналізу своїх довільних відпові�

дей, вчиться культури мислення, розуміти свої почуття,

осмислювати порядність і емоційну цілісність, проявля�

ти в потрібний момент волю, рішучу дію, якщо вона мо�

рально виправдана.

Духовність або духовний світ людини успішніше

формується на основі здорового організму. Здоров'я

тіла забезпечує людині не лише високу працездатність,

творче довголіття, але й помітно впливає на її інтереси,

погляди, спосіб мислення. Воно слугує джерелом ду�

ховної бадьорості, оптимізму, упевненості в собі та своїх

творчих можливостях, пробуджує інтерес до нових ду�

ховних цінностей, стає важливою умовою культурного

розвитку людини. З іншого боку, духовне в людині

здійснює зворотний вплив на її фізичний стан і може

стати джерелом прагнення до здорового способу жит�

тя. Духовні цінності, ідеї та знання нерідко стають тією

спонукальною силою, яка докорінно змінює спосіб жит�

тя людини. Здоровий спосіб життя органічно входить у

сферу прекрасного, набуваючи, крім практичної, есте�

тичну цінність.

Людина, яка піклується лише про здоров'я свого тіла

й забуває про "здоров'я духу", ігноруючи прийняті в

суспільстві моральні норми й цінності, іде шляхом тва�

ринних інстинктів. Отже, неможливо досягнути духов�

ного здоров'я без підтримання тілесного здоров'я, і

навпаки. Порушення людиною гармонії між фізичним і

духовним негативно впливає на обидві сфери її життя.

Люди тягнуться до тих, хто випромінює доброту,

любов, світло, тепло, позитивну енергію. Лікарі стверд�

жують, що добрі, веселі, енергійні люди довше живуть і

менше хворіють. Спокій, урівноваженість, чуйність, доб�

рота, порядність, ввічливість характеризують здорову

людину. З нею легко жити, приємно спілкуватися. Такі

люди вміють жити в гармонії, у злагоді з самим собою,

з іншими людьми. Вони веселі та щасливі, успішно

розв'язують свої проблеми. Емоційно врівноважені

люди сповнені щастя й любові, а головне — духовного

здоров'я, яке має таке велике значення для повноцін�

ного життя.

Духовна складова людини є не тільки основою її

здоров'я, але й основою благополуччя тих, хто її ото�

чує. Духовне здоров'я людини формується багатьма

чинниками.
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Традиційними є вплив батьків, їхній світогляд, пере�

конання, культура, традиції, побут. Не останню роль

відіграє національна внутрішня політика держави. У га�

лузі освіти вона спрямована на забезпечення комплекс�

ного формування здоров'я. Це положення відображаєть�

ся в низці державних нормативних документів і покладе�

но в основу формування здорової особистості з висо�

ким рівнем громадянської відповідальності, готової до

самостійного вибору власного місця в житті [12].

Державна політика реалізується через освітні за�

клади: дошкільні, шкільні, позашкільні, вищі навчальні

заклади різних рівнів акредитації.

На жаль, стратегії держави з цього питання ще не

вироблено, як наступництва, взаємодії, координації дій.

Але вільне місце довго вакантним не буває. Його запов�

нює примітивна, розважальна, неукраїнська ерзац�куль�

тура. Юне покоління росте на прикладах віртуальних ге�

роїв мультфільмів, непереможних фантастичних людей�

мишей, голівудських поліцейських суперменів. Духовне

здоров'я формується шляхом виховання в особистості

позитивного спілкування, запобігання конфліктам, акцен�

туючи увагу на моральній вихованості як одній з важли�

вих характеристик людини й суспільства. Духовне вихо�

вання та здоров'я повинно базуватися на природних ре�

альних явищах, спілкуванні з довкіллям, дослідженням

його з усіх сторін. Якщо держава зможе обмежити вплив

на дітей електронних засобів масової інформації, то ба�

гато проблем у формуванні духовного здоров'я людини

буде вирішено без особливих зусиль [13 ].

За визначенням Всесвітньої організації охорони

здоров'я, під поняттям "здоров'я" слід розуміти як стан

повного фізичного, душевного і соціального благопо�

луччя, а не тільки відсутність хворіб і фізичних дефектів.

У центрі уваги громадського здоров'я є запобігання

і управління захворюваннями, травмами та іншими ста�

нами, пов'язаних зі здоров'ям, шляхом нагляду і пропа�

гування здорового способу життя, здорових громад та

навколишнього середовища. Багато захворювань можуть

бути попереджені за допомогою простих і немедичних

методів. Наприклад, дослідження показали, що простий

акт миття рук з милою може попередити багато інфек�

ційних хворoб [19]. У інших випадках, лікування хворо�

би або контроль її збудника може мати надзвичайно

важливе значення для запобігання його поширення на

інших, наприклад, під час спалаху інфекційного захво�

рювання або зараження продуктів харчування чи систе�

ми водопостачання. Прикладами звичайних заходів гро�

мадського здоров'я є комунікаційні програми громадсь�

кого здоров'я, програми вакцинації та роздавання пре�

зервативів. Такі та подібні заходи вносять значний вклад

у здоров'я населення і збільшення тривалості життя.

Існує велика нерівність у доступі до охорони здо�

ров'я та ініціатив у сфері охорони здоров'я між розви�

неними країнами і країнами, що розвиваються. У остан�

ніх інфраструктура громадського охорони здоров'я все

ще формується.

Грунтуючись на викладеному вище, автор вважає,

що перспективними напрямами подальших досліджень

є обгрунтування ролі та місця новостворених терито�

ріальних громад щодо формування нових програм гро�

мадської охорони здоров'я щодо зниження захворю�

ваності та інвалідності.

ВИСНОВКИ
Процес реформування та оптимізації державної

політики України в галузі охорони здоров'я в глобалі�

заційному суспільстві повинен включати такі стра�

тегічні напрями регулювання: приведення національ�

ного законодавства з охорони здоров'я у відповідність

із законодавством Європейського Союзу; розробку та

затвердження концепції стратегічного планування га�

лузі охорони здоров'я в Україні; створення ефектив�

них механізмів державного регулювання приватного

сектора системи охорони здоров'я, забезпечення

якості та ефективності його діяльності; визначення і

законодавче закріплення обсягу гарантованих держав�

них зобов'язань щодо безоплатної медичної допомо�

ги; перехід на багатоканальну систему фінансування

медичної галузі; розробку концепції поступового пе�

реходу на домінуючі принципи доказової медицини,

запровадження формулярної системи як якісно ново�

го підходу до розв'язання проблеми раціонального

використання ліків та ефективного забезпечення на�

селення лікарськими засобами; підтримку фінансово

фундаментальних та прикладних наукових досліджень

у галузі охорони здоров'я; підвищення вимог до підго�

товки наукових кадрів, забезпечення раціонального

використання науково�інформаційних ресурсів у галузі

охорони здоров'я.
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INTELLECTUAL PROPERTY IN MEDICAL PRACTICE

Реформування системи охорони здоров'я в Україні передбачає впровадження інноваційних
медичних технологій, що пов'язано з розробкою, правовою охороною та використанням інте�
лектуальної власності. У статті визначено сутність інноваційної власності, розглянуто норма�
тивні акти, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності в Україні. Досліджено
види об'єктів інтелектуальної власності, які використовуються у медичній практиці, та їх склад.
Визначено, що основними об'єктами інтелектуальної власності є об'єкти авторського права
(наукові праці; конструкторсько�технологічна документація на медичні прилади та інструмен�
ти; звіти про доклінічні і клінічні обстеження лікарських засобів і медичних виробів; графічні
матеріали; аудіовізуальні демонстрації; фотографічні твори і слайд�фільми, що ілюструють
сучасні медичні технології) та об'єкти патентного права (медичні винаходи, до яких відносять�
ся пристрої для лікування та діагностики; лікарські засоби; штами мікроорганізмів, що засто�
совуються для діагностики захворювання або лікування; біотехнологічні винаходи тощо). До�
ступ до нововведень у медичній галузі пов'язаний із правом інтелектуальної власності, яке по�
кликане забезпечити збереження і захист нововведень при їх використанні в медичній прак�
тиці, передбачити справедливий розподіл одержаної вигоди. У статті обгрунтовано необхідність
посилення правового забезпечення авторських і патентних прав із врахуванням специфіки ме�
дичної галузі, у якій об'єкти інтелектуальної власності пов'язані з впливом на живий людський
організм і результатом такого впливу є поліпшення якості життя людини. Цінність (корисність)
інтелектуального продукту у медичній практиці як для власника патенту, так і для суспільства
проявляється в результаті його реалізації. Розглянуто форми комерціалізації об'єктів інтелек�
туальної власності, зокрема продаж прав власності, передачу прав на використання на підставі
ліцензійного договору і комерційну реалізацію об'єктів інтелектуальної власності у формі ноу�
хау. Розглянуто переваги використання договорів комерційної концесії під час реалізації
об'єктів інтелектуальної власності в медичній галузі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Бурхливий розвиток глобальних інформаційних тех�

нологій, становлення інформаційного суспільства та

інтенсивний розвиток постіндустріальної економіки зу�

мовили зростання ролі результатів інтелектуальної

діяльності людини, як об'єкта інтелектуальної власності,

та їх комерціалізації.

Основним пріоритетом реформування системи охо�

рони здоров'я в Україні є впровадження високотехно�

логічних наукомістких медичних технологій, що пов'я�

зано з розробкою, правовою охороною та використан�

ням інтелектуальної власності як важливої складової

інноваційних процесів, направлених на адекватне медич�

не обслуговування пацієнтів за умов обмежених еконо�

мічних ресурсів.

Розвиток медичної науки і медичних технологій ви�

магає правового забезпечення належної реалізації ав�

торських і патентних прав суб'єктів інтелектуальної влас�

ності і водночас дотримання основних прав і свобод

людини. Специфіка медичної галузі полягає в тому, що

об'єкти інтелектуальної власності пов'язані з впливом

на живий людський організм і результатом такого впли�

ву є поліпшення якості життя людини. Тому при

співвідношенні інтересів суб'єкта інтелектуальної влас�

ності і пацієнта слід дотримуватись етики медичного ви�

нахідництва.

Право інтелектуальної власності покликане забез�

печити збереження і захист нововведень при їх викори�

станні в медичній практиці, передбачити справедливий

розподіл одержаної вигоди. В умовах нових суспільних

Reforming the health care system in Ukraine involves the introduction of innovative medical
technologies related to the development, legal protection and use of intellectual property. The article
defines the essence of innovative property, considers the regulations governing relations in the field
of intellectual property in Ukraine. The types of intellectual property used in medical practice and
their composition are studied. It is determined that the main objects of intellectual property are the
objects of copyright (scientific works; design and technological documentation for medical devices
and instruments; reports on preclinical and clinical examinations of medicines and medical devices;
graphic materials; audiovisual demonstrations; photographic works and slide films illustrating modern
medical technologies) and objects of patent law (medical inventions, which include devices for
treatment and diagnosis; drugs; strains of microorganisms used to diagnose disease or treatment;
biotechnological inventions, etc.). Access to innovations in the medical field is related to intellectual
property rights, which are designed to ensure the preservation and protection of innovations in their
use in medical practice, to provide a fair distribution of benefits. The article substantiates the need
to strengthen the legal protection of copyright and patent rights, taking into account the specifics of
the medical field, in which intellectual property is associated with the impact on the living human
body and the result is improved quality of life. The value (usefulness) of an intellectual product in
medical practice for both the patent owner and society is manifested as a result of its implementation.
Forms of commercialization of intellectual property, including the sale of property rights, transfer of
rights to use under a license agreement and commercial sale of intellectual property in the form of
know�how. The advantages of using commercial concession agreements in the sale of intellectual
property in the medical field are considered.

Ключові слова: об'єкт інтелектуальної власності, патент, ліцензія, авторське право, патентне пра�

во, власник патенту, комерціалізація.

Key words: intellectual property, patent, license, copyright, patent law, patent owner, commercialization.

і економічних відносин результати інтелектуальної

діяльності є ефективним правовим механізмом у конку�

рентній боротьбі лікувальних закладів та відіграють

важливу роль у маркетингу і рекламі медичних послуг і

виробів.

Особливої актуальності дане дослідження набуває

у світлі прийняття Закону України "Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України (щодо реформи

патентного законодавства)" (№ 2259), яким забезпечу�

ються права і законні інтереси суб'єктів правовідносин

у сфері створення, правової охорони і використання

об'єктів інтелектуальної власності, в тому числі і в ме�

дичній галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Різні аспекти інтелектуальної власності досліджу�

вали вітчизняні та зарубіжні вчені Греков Є.А., Греко�

ва М.М., Кашинцева О., Мухопад В.І., Пономарьова О.О.

та ін. У наукових працях досліджувались питання комер�

ціалізації інтелектуальної вартості (Мухопад В.І.), про�

блеми патентування методів діагностики і лікування у

контексті прав людини (Кашинцева О.), особливості

реалізації майнових прав інтелектуальної власності у

сфері медицини (Пономарьова О.О.), патентування спо�

собів лікування та методів діагностики організму люди�

ни (Греков Є.А., Грекова М.М.). Водночас вимагає більш

поглибленого дослідження склад об'єктів інтелектуаль�

ної власності, що використовуються у медичній прак�

тиці та їх захист.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сутності інте�

лектуальної власності, складу об'єктів інте�

лектуальної власності, що використовуються

у медичній практиці, їх правового захисту і

комерціалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Медична практика — це вид господарсь�

кої діяльності у сфері охорони здоров'я, який

провадиться закладами охорони здоров'я та

фізичними особами — підприємцями з метою

надання медичної допомоги та медичного

обслуговування на підставі ліцензії (п. 4) [7].

Таким чином, з цього визначення випли�

ває, що сферою здійснення медичної практи�

ки є сфера охорони здоров'я; підставою —

ліцензія на здійснення господарської діяль�

ності з медичної практики; метою проваджен�

ня медичної практики — надання медичної

допомоги та медичного обслуговування; сто�

ронами правовідносин — медична установа

(медичний працівник) і пацієнт.

Зміст поняття "медична практика" вклю�

чає медичну допомогу та медичне обслугову�

вання. Медична допомога — діяльність про�

фесійно підготовлених медичних працівників,

спрямована на профілактику, діагностику, лікування та

реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєн�

нями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагіт�

ністю та пологами. Медичне обслуговування — це діяль�

ність закладів охорони здоров'я та фізичних осіб —

підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну

ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охо�

рони здоров'я, що не обов'язково обмежується медич�

ною допомогою [10]. Поняття "медичне обслуговуван�

ня" ширше і включає медичну допомогу.

У медичній практиці будь�який процес повинен бути

направлений на надання високотехнологічної медичної

допомоги, а отже, на поліпшення якості життя пацієнтів.

Оптимальне вирішення цього завдання вбачається в інно�

ваційному розвитку медичної галузі, що передбачає впро�

вадження у медичну практику нових методів профілак�

тики, діагностики та контролю захворювань, медичних

препаратів та інструментів, оригінальних медичних тех�

нологій, наукових досягнень, що мають високий рівень

конкурентоспроможності порівняно з існуючими.

Доступ до нововведень у медичній галузі пов'яза�

ний із правом інтелектуальної власності.

У вузькому розумінні інтелектуальна власність —

це права на конкретні результати інтелектуальної твор�

чої діяльності людини у будь�якій галузі (виробничій,

науковій, літературній і т.д.), а також права індивідуал�

ізації юридичної особи, продукції, виконаних робіт або

послуг [11].

У широкому розумінні інтелектуальну власність

можна трактувати, як сукупність прав на інтелектуаль�

ний продукт, змістом якого є унікальна цінність (ко�

рисність), яку власник отримує в процесі реалізації своїх

прав. Інтелектуальний продукт повинен бути унікальним,

володіти особливими споживчими властивостями, які за�

безпечують йому переваги над конкурентами. Іншими

словами, інтелектуальна власність — це виняткове пра�

во громадянина на результати своєї інтелектуальної

діяльності. Розробник інтелектуального продукту може

обмежувати його використання, встановлювати моно�

польну ціну, отримуючи надприбутки [3].

У таблиці 1 наведено основні нормативні акти, які

регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності

в Україні, у тому числі й у медичній практиці.

Об'єктами інтелектуальної власності є результати

творчої діяльності людей. Слід зазначити, що в законо�

давстві, яке регулює охорону права інтелектуальної

власності, немає чіткої класифікації об'єктів інтелекту�

альної власності. У ст. 420 Цивільного Кодексу України

[19] лише наведений приблизний їх перелік. Тому умов�

но об'єкти інтелектуальної власності можна об'єднати

в чотири групи:

1. Об'єкти авторського права (книги, брошури,

статті, виступи, лекції, промови, доповіді, комп'ютерні

програми тощо).

2. Об'єкти патентного права, тобто об'єкти, які охо�

роняються шляхом видачі патенту (винаходи, корисні

моделі та промислові зразки).

3. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обо�

роту і продукції, яка ними виробляється (фірмові най�

менування, торговельні знаки).

4. Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності

(наукові відкриття; раціоналізаторські пропозиції; сор�

ти рослин, породи тварин; комерційна таємниця) [1].

У медичній практиці об'єктами інтелектуальної влас�

ності є авторське право і медичні винаходи, що відно�

сяться до об'єктів патентного права.

Авторське право виникає безпосередньо в момент

створення твору (у медицині доцільно використовувати

Конституція 
України [6] 

«Громадянам гарантується свобода літературної, 
художньої, наукової та технічної творчості, захист 
інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, 
моральних і матеріальних інтересів, що виникають у 
зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. 
Кожний громадянин має право на результати своєї 
інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може 
використовувати або поширювати їх без його згоди, за 
винятками, встановленими законом» (ст. 54)  

Цивільний Кодекс 
України [19] 

Дає роз’яснення інтелектуальної власності, об’єктів та 
суб’єктів права інтелектуальної власності, авторського 
права, суміжних прав, наукового відкриття, винаходу 
тощо 

Закон України  
«Про авторське 
право і суміжні 
права» [14] 

Регулює відносини, пов’язані з виникненням (набуттям) 
прав на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, 
використанням таких об’єктів, розпорядженням 
майновими правами і охороною майнових прав на ці 
об’єкти, а також охороною особистих немайнових прав 
творців 

Закон України  
«Про охорону прав 
на винаходи і 
корисні моделі» [15] 

Регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і 
здійсненням прав на винаходи і корисні моделі в Україні 

Закон України 
«Про охорону прав 
на знаки для товарів 
і послуг» [16] 

Регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і 
здійсненням прав на торговельні марки в Україні 

Закон України  
«Про охорону прав 
на промислові 
зразки» [17] 

Регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і 
здійсненням права власності на промислові зразки в 
Україні 

Таблиця 1. Законодавство України з питань
інтелектуальної власності
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термін "наукова праця") і не вимагає державної реєст�

рації. Авторське право діє протягом усього життя авто�

ра і 70 років після його смерті [14].

Об'єктами авторського права в медичній практиці є:

— всі матеріали, які застосовуються при публічних

виступах — тези, доповіді, лекції;

— результати проведених досліджень з певної ме�

дичної проблеми — наукові статті, дисертації, моно�

графії, анотації;

— конструкторсько�технологічна документація на

медичні прилади та інструменти;

— звіти про доклінічні і клінічні обстеження лікарсь�

ких засобів і медичних виробів, нормативні документи;

— рекламні проспекти, методичні посібники та ке�

рівництво для лікарів;

— графічні матеріали — рисунки, креслення, ілюс�

трації, що демонструють лікувальний процес;

— аудіовізуальні демонстрації, наприклад, хірургі�

чного або інших видів медичних втручань, фотографічні

твори і слайд�фільми, що ілюструють сучасні медичні

технології;

— комп'ютерні програми лікувально�діагностично�

го профілю [20].

У сфері медицини авторське право не повинно мо�

нополізуватися автором і використовуватись тільки ним,

а покликане задовольняти інформаційні, наукові та

освітні потреби суспільства. Використання авторсько�

го права у медичній практиці передбачає захист особи�

стих немайнових та майнових прав автора. Відносини,

що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням ав�

торського права регулюються Законом України "Про

авторське право і суміжні права" [14].

Особисте немайнове право належить тільки автору,

тобто фізичній особі. Воно включає право на визнання

людини автором; право перешкоджати посяганню на

авторське право, що може завдати шкоди честі чи ре�

путації автора; інші особисті немайнові права. Особ�

ливість реалізації цього права у сфері медицини поля�

гає у можливості назвати метод лікування чи досягнен�

ня на честь його автора, наприклад, компресійно�дист�

ракційний апарат Ілізарова названий іменем вченого,

хірурга�ортопеда Г. А. Ілізарова [12, с. 86].

Майнове право включає виключне право на викори�

стання твору; виключне право на дозвіл або заборону

використання твору іншими особами; інші майнові пра�

ва інтелектуальної власності, встановлені законом.

До об'єктів патентного права у медичній практиці

відносять винаходи. Винахід — це результат інтелек�

туальної діяльності людини у будь�якій сфері технології,

що має новизну, винахідницький рівень і промислову

придатність. Новизна винаходу не обмежується терито�

ріальними рамками, вона повинна мати абсолютний

світовий характер. Оцінюється новизна не тільки за ра�

ніше зареєстрованими винаходами чи корисними моде�

лями, але й за загальнодоступними джерелами інфор�

мації, включаючи публікації і статті. Винахідницький

рівень — неочевидний спосіб отримання технічного

рішення, яке не повинно випливати з існуючого рівня

техніки. Промислова придатність — можливість вико�

ристання винаходу в лікувальному процесі.

Найбільш поширеними об'єктами винаходів у ме�

дичній практиці є продукт (пристрій, речовина) або про�

цес (спосіб): пристрої для лікування та діагностики;

лікарські засоби; штами мікроорганізмів, що застосо�

вуються для діагностики захворювання або лікування;

біотехнологічні винаходи тощо.

До медичних пристроїв належать: пристрої та апа�

рати для діагностичних та лікувальних цілей; хірургічні,

офтальмологічні та інші спеціальні інструменти; облад�

нання операційних, лабораторій, діагностичних та інших

кабінетів; пристрої для фізіотерапії та масажу; рентге�

нівська апаратура; медичні вироби: протези, шини, бан�

дажі, слухові апарати тощо [4, с. 6].

Особливість винаходів, які використовуються у ме�

дичній практиці полягає в тому, що їх застосування пря�

мо пов'язане із правом пацієнта на охорону здоров'я і

на життя. Тому для подальшого використання медичних

винаходів у медичній практиці проводиться їх медико�

біологічне або клінічне дослідження (випробування).

Клінічне дослідження — це наукове дослідження за

участю людей, яке проводиться з метою оцінки ефек�

тивності та безпеки нового лікарського препарату або

розширення показань до застосування вже відомого

лікарського препарату, отримання даних про небажані

реакції організму людини, на застосування лікарсько�

го препарату, про взаємодію з іншими лікарськими пре�

паратами тощо. Клінічні дослідження можуть також

вивчати ефективність і безпеку нових інвазивних (у тому

числі хірургічних) і неінвазивних методів лікування і діаг�

ностики. Препарат, який не пройшов клінічних дослід�

жень, не може бути зареєстрований і виведений на ри�

нок.

Медичні винаходи повинні відповідати етичним ви�

могам, тобто не суперечити принципам гуманності й сус�

пільної моралі. Пацієнтів можна включати в наукове

дослідження тільки після того, як вони отримали повну

інформацію про його суть та перспективи, та надали

усвідомлену добровільну інформовану згоду [5].

Пономарьова О.О. справедливо зазначає, що про�

блема етики винаходів у медичній практиці є окремим

напрямом досліджень медичного права та медичної де�

онтології, зокрема це питання постає щодо репродук�

тивного клонування, репродуктивних технологій [12].

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і

здійсненням права власності на винаходи регулюються

Законом України "Про охорону прав на винаходи і ко�

рисні моделі" [15] та ч. 2 ст. 459 Цивільного Кодексу

України [19]. Згідно із законом виключне право на ви�

нахід засвідчується патентом. Патент — це охоронний

документ, який засвідчує пріоритет, авторство і виключ�

не право на винахід (корисну модель). Термін дії патен�

ту на винахід становить 20 років від дати подання заяв�

ки до Національного органу інтелектуальної власності,

а патенту на корисну модель — 10 років від дати подан�

ня заявки. Щоб отримати патент, об'єкт обов'язково

повинен пройти етапи формальної і кваліфікаційної ек�

спертизи на відповідність умовам правової охорони.

На відміну від авторського твору, який практично

не можна повторити, об'єкти патентного права (прист�

рій, спосіб, речовина) можуть бути розроблені іншими

особами абсолютно незалежно від першого розробни�

ка. У зв'язку з цим охорона цих об'єктів базується на

дещо інших принципах, ніж охорона авторського пра�

ва:
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1. Визнання за патентовласником виключного пра�

ва на використання запатентованого об'єкта, тобто ви�

користання його іншими особами можливе лише на

основі договору або закону.

2. Дотримання розумного балансу між інтересами

патентовласника і інтересами суспільства. З цією метою

патентне право, як правило, обмежує права патентов�

ласника шляхом встановлення терміну і території дії

патенту, за межами яких розробка надходить у загаль�

не користування. Створюються умови для ознайомлен�

ня будь�яких зацікавлених осіб з новітніми розробка�

ми. Законом встановлюються випадки так званого

вільного використання розробок, у тому числі для про�

ведення наукових експериментів, для разового викори�

стання ліків за рецептами лікаря тощо.

3. Надання правової охорони лише тим розробкам,

які за результатами проведеної експертизи офіційно

визнані винаходами. Для отримання патентної охорони

зацікавлена особа повинна подати у Патентне відомство

відповідної країни патентну заявку з усіма необхідними

документами. Велике значення в патентному праві має

поняття пріоритету, якого немає в авторському праві.

4. Патентним законодавством визнаються і охоро�

няються права і інтереси не тільки патентовласників, а

й творців винаходів. Зокрема, при розробці службових

винаходів право на отримання патенту належить робо�

тодавцю, а розробникам гарантується винагорода за

його використання. За розробниками визнаються не�

майнові авторські права на створений ними об'єкт [9,

с. 67—68].

Патентна система надає винахідникам виняткові

права, що дозволяють їм не допускати інших осіб до

використання їх винаходів і отримати завдяки цьому

дохід від своєї інноваційної діяльності.

Патентування в медичній сфері має такі переваги:

— надання правової охорони для самого винаходу,

лікарського засобу, пристрою, а не на документацію,

що характерно для авторського права;

— захист від недобросовісної конкуренції;

— чітке датування початку виняткових прав (дата

подання заявки на отримання патенту), на відміну від

авторських творів (момент створення наукового твору),

що дозволяє знизити ризики при виникненні судових

суперечок;

— можливість комерціалізації об'єкта інтелектуаль�

ної власності (передача прав на нього за ліцензією, дого�

вором комерційної концесії, договором відчуження з вип�

латою винагороди — як разової, так і на постійній основі),

що дозволяє окупити інвестиційні вкладення на створен�

ня, виробництво і застосування медичних винаходів;

— підвищення інвестиційної привабливості, здійс�

нення грантової підтримки для наукових розробок;

— можливість використання патентів як публікацій

на здобуття наукового ступеня; офіційне підтверджен�

ня новизни розробок при захисті дисертації;

— отримання права на участь у конкурсах винахід�

ників і на виставках, в інноваційних салонах національ�

ного і міжнародного рівня;

— поява нових медичних технологій, що раніше за�

стосовувалися як методичні рекомендації;

— підвищення рівня і значущості досліджень для

медичного закладу.

Проте, через складність і тривалість патентування в

галузі медицини, доцільно використовувати й норми

авторського права.

У вітчизняній медичній практиці можна отримати

патент на медичне устаткування, на лікарські засоби, на

дизайнерські рішення в галузі медицини.

Медичний пристрій (апарат, інструментарій, присто�

сування) можна запатентувати як винахід чи як корисну

модель. В описі до патенту зазначається набір конст�

руктивних елементів, з яких він складається, властивості

(форма, матеріал і т.д.), взаємозв'язки між елемента�

ми, а також можливість виконання ними будь�яких дій.

Лікарські препарати, що використовуються в ме�

дичній практиці, можна запатентувати як винахід (об'єкт

"речовина"). В описі зазначається якісний і кількісний

склад елементів, вказується їх вміст у процентах від маси

(об'єму), чи в частках.

Зовнішній вигляд виробів, що використовуються в

медичній практиці, (дизайн приладів, оформлення

лікарських засобів) можна запатентувати як промисло�

вий зразок. Патент на промисловий зразок охороняє

естетичні особливості виробів (форму, текстуру, ху�

дожнє оформлення елементів).

Ключовим моментом реформування патентного за�

конодавства в Україні є вилучення способів діагности�

ки, лікування і хірургічних методик з переліку патент�

ноздатних об'єктів. Згідно із Законом України "Про

охорону прав на винаходи і корисні моделі" [15] не мо�

жуть бути видані патенти на:

— хірургічні чи терапевтичні способи лікування

людини, способи діагностики організму людини;

— процеси клонування людини;

— процеси змінювання через зародкову лінію ге�

нетичної ідентичності людей;

— використання людських ембріонів для промис�

лових або комерційних цілей.

— інші методи, які суперечать нормам моралі.

Саме такий підхід у сфері патентування лікарських про�

цедур спостерігається у більшості країн світу. В Україні існу�

вала монополія на нові способи діагностики, лікування,

профілактики, реабілітації. Їх можна було запатентувати як

винахід чи як корисну модель. Вилучення способів і методів

лікування з об'єктів патентування дозволить усунути

конфлікт між інтересами власника патенту (лікаря, медич�

ного закладу) та інтересами пацієнта, невід'ємним правом

якого є можливість обирати способи і методи лікування [2].

Політика держави у сфері правової охорони винаходів у

медицині та фармації формуватиметься на засадах пріори�

тетності інтересів суспільства у доступі до лікування над

майновими правами інтелектуальної власності.

Медичні технології у світі є одними з найбільш по�

пулярних з точки зору патентування через їх високу тех�

нологічність, тісний зв'язок з наукою, корисність та за�

требуваність для суспільства. У таблиці 2 наведена ста�

тистика подання заявок на винаходи в Україні за період

2010 р. — 2020 р. (кінець І кварталу). Напрям "Медичні

технології" включає продукти, медичні прилади, апара�

ти, які використовуються для діагностики, лікування і

профілактики хвороби.

За досліджуваний період за напрямом "Медичні тех�

нології" в Укрпатент подано 2264 заявки на винаходи

(4,9%) та 12694 заявки на корисні моделі (13,25%). Як
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бачимо, корисні моделі більш привабливі для патенту�

вання в Україні. Порівняно з 2010 роком спостерігаєть�

ся тенденція до зменшення кількості поданих заявок як

на винаходи (на 1460), так і на корисні моделі (на 601),

відповідно, зменшилась і кількість поданих заявок за

напрямком "Медичні технології", хоча по заявках на

винаходи в окремі роки (2013, 2016, 2018) спостеріга�

лось зростання.

В умовах пандемії коронавірусу очікується підви�

щення патентної активності за напрямком "Медичні тех�

нології". Бізнес і уряд об'єдналися, щоб побороти на�

слідки пандемії, а це відкриває широкі можливості для

винахідників і розробників у галузі медицини.

Надзвичайно гостро стоїть проблема комерціалі�

зації інтелектуальної власності, під якою розуміють ко�

мерційний обмін результатами інтелектуальної діяль�

ності між власником (творцем) інтелектуального продук�

ту і користувачем (споживачем), за якого відповідно до

умов договору користувач виплачує винагороду влас�

нику об'єкта інтелектуальної власності.

Передача інтелектуального продукту означає, що їх

покупець стає власником виняткових прав і економічно

зацікавлений у їх комерційному використанні з метою

отримання прибутку. Водночас, при передачі об'єкта

інтелектуальної власності відчужується лише матеріаль�

но�речова форма нових знань, але сама ідея, що лежить

в основі об'єкта інтелектуальної власності, завжди за�

лишається у її автора. Цінність (корисність) інтелекту�

ального продукту в процесі його використання зростає.

Від цього виграє як власник інтелектуального продук�

ту, так і суспільство в цілому.

Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності

відбувається в таких формах:

— поступка виключного права (продаж прав) —

дана форма комерціалізації об'єктів інтелектуальної

власності майже аналогічна комерціалізації товару і є

процесом відчуження�привласнення інтелектуального

товару і прав власності на нього;

— передача прав на використання — здійснюється

на підставі ліцензійного договору, за яким одна сторо�

на (ліцензіар) надає право на обсяг, характер і термін

використання прав щодо об'єкта інтелектуальної влас�

ності іншій стороні (ліцензіату), який виплачує відпові�

дну винагороду у формі роялті;

— комерційна реалізація об'єктів інтелектуальної

власності у формі ноу�хау.

Для вибору оптимального варіанту проводяться

маркетингові дослідження, які включають вивчення та

аналіз конкурентоспроможності винаходу; досліджен�

ня конкурентного ринкового середовища і перспектив

його розвитку протягом усього життєвого циклу вина�

ходу [9, с. 228—229]. Враховуючи специфіку резуль�

татів інтелектуальної діяльності, проводяться патентні

дослідження, пов'язані із визначенням технічного рівня

і тенденцій розвитку інноваційних об'єктів, їх патентос�

проможності, патентної чистоти, конкурентоспромож�

ності на основі патентної інформації. Патентна інфор�

мація є сукупністю відомостей про результати науково�

дослідної, проєктно�конструкторської та інших видів

творчої діяльності, заявлених чи визнаних відкриттями,

винаходами чи корисними моделями. Крім того, патен�

тна інформація містить відомості про охорону прав ви�

нахідників, власників патентів, дипломів і свідоцтва [9,

с. 234].

У процесі комерціалізації об'єкта інтелектуальної

власності його правовласник отримує дохід, який харак�

теризує ефективність комерціалізації інтелектуальної

власності, яка значною мірою залежить від безперерв�

ного просування інтелектуального продукту за усіма

стадіями інноваційного процесу [13].

Пономарьова О.О. у контексті комерціалізації

об'єктів інтелектуальної власності розглядає договірні

та позадоговірні форми реалізації майнових прав інте�

лектуальної власності у сфері медицини [12].

Договір замовлення на створення об'єктів авторсь�

кого права у сфері медицини передбачає, що автор зо�

бов'язується створити науковий медичний твір відпові�

дно до вимог другої сторони і передати їй твір.

На підставі договору замовлення на створення

об'єктів патентного права власник патенту може пере�

давати виключне право на винахід будь�якій особі, яка

стає його правонаступником. За договором винахідник

зобов'язується створити за завданням замовника (у

медичній галузі — фармацевтичних компаній,

підприємств, дослідних установ) новий пристрій (техно�

логію) та конструкторську документацію на нього, а

замовних зобов'язується прийняти виконану роботу й

оплатити її.

Кількість заявок на винаходи Кількість заявок на корисні 
моделі 

Рік  
Всього 

за 
напрямом 
«Медичні 
технології»

 
% 

 
Всього 

за 
напрямом 
«Медичні 
технології»

% 

2010 5310 228 4,29 10679 1536 14,38 
2011 5247 209 3,98 10437 1489 14,27 
2012 4944 190 3,84 10229 1619 15,83 
2013 5418 272 5,02 10176 1447 14,22 
2014 4813 213 4,43 9384 1573 16,76 
2015 4495 226 5,03 8620 1087 12,61 
2016 4093 254 6,21 9559 1050 10,98 
2017 4047 210 5,19 9117 969 10,63 
2018 3968 262 6,60 9120 989 10,85 
2019 3850 200 5,19 8459 935 11,05 
Всього: 46185 2264 4,90 95780 12694 13,25 

Таблиця 2. Статистика поданих заявок
на винаходи та корисні моделі за напрямом "Медичні технології"

Джерело: складено автором на основі [18].
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До ліцензійного договору власник патенту вдаєть�

ся у тих випадках, коли у нього недостатньо коштів для

того, щоб вивести свій інтелектуальний продукт на ри�

нок. За ліцензійним договором одна сторона надає

іншій стороні дозвіл на використання об'єкта права інте�

лектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених

за взаємною згодою сторін [19].

З метою виходу на міжнародний медичний ринок,

все частіше укладаються договори комерційної концесії,

за якими одна сторона (правовласник) зобов'язується

надати другій стороні (користувачеві) за плату (роялті)

право користування відповідно до її вимог комплексом

належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або)

продажу певного виду товару та (або) надання послуг

[19]. Користувач отримує перевірену на практиці кон�

цепцію і методику ведення медичного бізнесу під вже

відомою торговельною маркою і платить правовласни�

ку частину прибутку.

Переваги договорів комерційної концесії полягають

у вигодах, які отримують обидві сторони договору: пра�

вовласник має можливість швидко розширити ринок

своїх товарів і послуг, а користувач отримує вже готову

бізнес�ідею (торгівельну марку, ноу�хау у веденні ме�

дичного бізнесу, послідовність виконання процедур),

яку йому потрібно лише втілити.

На сьогодні в Україні ще мало технологій медично�

го бізнесу реалізуються на основі договорів комерцій�

ної концесії.

Позадоговірними формами реалізації майнових

прав інтелектуальної власності в медичній сфері є при�

мусова, відкрита та добровільна ліцензії.

Примусова ліцензія — це письмове повноваження

на використання об'єкта інтелектуальної власності, що

видається незалежно від волі патентовласника на

підставі рішення відповідного державного органу [19].

У медичній галузі України примусове відчуження прав

на винаходи (примусове ліцензування) здійснюється з

метою забезпечення здоров'я населення (запроваджен�

ня примусового ліцензування медпрепаратів для бо�

ротьби з COVID�19).

Добровільна ліцензія — це дозвіл на використання

об'єкта права інтелектуальної власності, який надає патен�

товласник користувачу за виплату ліцензійної винагороди

або безкоштовно. Добровільна ліцензія дає право вико�

ристовувати інтелектуальний об'єкт у певній галузі, на кон�

кретній території і впродовж певного терміну.

Рішення про відкриту ліцензію приймається право�

вовласником самостійно. У медичній практиці прикла�

дом відкритої ліцензії є викладення у вільний доступ

відео та аудіо матеріалів із операційних втручань та

інших медичних маніпуляцій.

Реальний ринок інтелектуальної власності в Україні

практично відсутній, не дивлячись на значний заділ за�

патентованих медичних винаходів і розробок. Медичні

заклади і окремі винахідники втрачають великі кошти

через інтелектуальне піратство, відсутність надійної

системи захисту інтелектуальної власності.

Прискоренню комерціалізації об'єктів інтелектуаль�

ної власності в медичній практиці сприятимуть такі за�

ходи:

— посилення правової охорони нових медичних

розробок і винаходів;

— пошук партнерів;

— надання медичних розробок спеціалістам для

схвалення (дистриб'юторам, провідним спеціалістам

галузі, до якої належить винахід, представникам медич�

них асоціацій, керівникам вищої управлінської ланки

системи охорони здоров'я);

— отримання дозволу на використання медичних

винаходів на тій чи іншій території;

— поширення медичних розробок (проведення май�

стер�класів, навчання колег з використанням даного

медичного винаходу, публікації у спеціалізованих ме�

дичних виданнях, виступ на науково�практичних конфе�

ренціях).

Активному розвитку ринку інтелектуальної влас�

ності перешкоджає відсутність єдиних стандартів оцін�

ки об'єктів інтелектуальної власності, що може бути

темою подальших наукових досліджень.

ВИСНОВКИ
Об'єкти інтелектуальної власності у медичній прак�

тиці є основною умовою високої якості медичних по�

слуг, які надаються населенню. Посилення інноваційної

активності в галузі медицини вимагає патентного захи�

сту об'єктів інтелектуальної власності. Наукові розроб�

ки і винаходи у медичній сфері повинні більш активно

виходити на ринок інтелектуальної власності і приноси�

ти користь розробнику і суспільству. Реалізація прав

інтелектуальної власності у сфері медицини зачіпає інте�

реси не лише майнового характеру, але і особисті пра�

ва, моральні й духовні інтереси людини.
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Статтю присвячено узагальненню теоретичних підходів до поняття та змісту інтересів дер�
жави та територіальних громад на місцевому рівні в Україні. На основі узагальнення сформу�
льовано авторське розуміння понять "інтереси держави" та "інтереси територіальних громад".
Зважаючи на положення актів законодавства, виокремлено види інтересів держави та терито�
ріальних громад в Україні. Встановлено, що як інтереси держави, так і територіальних громад
стосуються всіх напрямів та сфер суспільного життя, однак їх межі в цих сферах суттєво різнять�
ся. Акцентовано увагу на тому, що процеси децентралізації державної влади обумовлюють
звуження інтересів держави у соціальній сфері на місцевому рівні, тоді як процеси демократи�
зації розширюють межі інтересів територіальних громад в адміністративно�політичній та еко�
номічній сферах на місцевому рівні.

An important scientific task today is the theoretical understanding of the interests of the state and
territorial communities at the local level in Ukraine, as well as the status of the subjects of their
implementation. This is due to the fact that the state not only assigns the solution of certain issues to
territorial communities or bodies formed by them, but also carries out a constant redistribution of
powers between local authorities in favor of local self�government. Accordingly, the formulation of
the author's approach to the definition of "state interests at the local level" and "interests of local
communities at the local level" based on the analysis of theoretical developments on their scientific
understanding, as well as grouping of these interests and separation of subjects are their goals of
this scientific research. Based on the generalization, the author's definition of the concepts "interests
of the state at the local level" as perceived and enshrined in legislation is formulated as the functions
and powers of public authorities in relation to local development and "interests of territorial
communities at the local level" as perceived and enshrined in legislation or existing in the form of
customs or established practice, the tasks of residents of territorial communities, as well as local
governments formed by them or the state on local development issues. It is established that both the
interests of the state and territorial communities apply to all areas and spheres of public life, but
their boundaries in these areas differ significantly. Emphasis is placed on the fact that the processes
of decentralization of state power cause a narrowing of the interests of the state in the social sphere
at the local level, while the processes of democratization expand the boundaries of the interests of
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territorial communities in the administrative, political and economic spheres at the local level. The
subjects of realization of the interests of the state and territorial communities at the local level in
Ukraine include local state administrations and local self�government bodies. It is noted that other
public authorities take these interests into account in the process of rule�making and resource
provision of administrative�territorial units.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Маючи на меті гарантування зовнішньої та внутріш�

ньої безпеки, прав і свобод людини і громадянина, дер�

жава в актах законодавства визначає коло питань, що

становлять її інтерес. Будучи закріплені в завданнях,

функціях та повноваженнях органів державної влади чи

інших державних інституцій, інтереси держави стосу�

ються всіх напрямів та видів її діяльності: зовнішньої і

внутрішньої політики, економічної, соціальної та адмі�

ністративно�політичної сфер. Водночас процеси децен�

тралізації та демократизації державного впливу, а та�

кож особливості історичного розвитку, втілюються в

формуванні інтересів жителів адміністративно�терито�

ріальних одиниць місцевого рівня. За таких обставин

держава не лише закріплює вирішення певних питань

за територіальними громадами чи утвореними ними

органами, а й здійснює постійний перерозподіл повно�

важень між місцевими органами влади на користь місце�

вого самоврядування. Саме в цьому напрямі здійснюєть�

ся формування, закріплення та зміна меж інтересів між

державою та територіальними громадами і в Україні.

Відповідно, на сьогодні важливим науковим завданням

є теоретичне осмислення цих інтересів та їх меж, а та�

кож статусу суб'єктів їх реалізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Наукові публікації з питання інтересів держави та

територіальних громад на місцевому рівні в Україні, а

також їх забезпечення, включають широкий спектр дос�

ліджень таких питань, як державні інтереси, національні

інтереси, територіальні інтереси, інтереси територіаль�

них громад, зміст повноважень місцевих органів вико�

навчої влади, статус місцевих органів виконавчої влади

та питань організаційного забезпечення, функціонуван�

ня органів публічної влади. Стосовно таких понять, як

національні інтереси, територіальні інтереси, інтереси

територіальних громад, слід виокремити розробки та�

Ключові слова: держава, інтерес, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, повнова�

ження, територіальна громада, функція.

Key words: state, interest, body of state power, body of local self�government, powers, territorial community,

function.

ких науковців: Бутченко Т., Іжнін І., Кубко А., Лиска О.,

Панькевич Р. та Шарий В. Так само питання функціону�

вання місцевих органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування, а також розподілу між ними

повноважень було предметом широкого кола наукових

досліджень, представниками якого є Борденюк В., Ва�

сильєва О., Крусян А., Онупрієнко А., Чапала Г., Чер�

нов С. та ін. Попри такий науковий інтерес, в сучасних

умовах перерозподілу повноважень на користь місце�

вого самоврядування в Україні, теоретичне осмислен�

ня інтересів держави та територіальних громад на місце�

вому рівні, актуалізується.

Слід відмітити, що у наукових дослідженнях пробле�

ма співвідношення інтересів держави і територіальних

громад вирішується не однозначно. Одними науковця�

ми, зазначається, що державні та місцеві інтереси

співпадають, оскільки єдиним джерелом влади є народ.

Такий підхід базується на позиції, що у суспільстві

цілісною системою вищого рівня по відношенню до

органів виконавчої влади, і до органів місцевого само�

врядування об'єктивно виступає держава, яка є

спільністю людей, що проживають у межах окремої те�

риторії, і, відповідно, "територіальні громади переста�

ють бути джерелом влади, відмінної від тієї влади, дже�

релом якої є народ. Народ як першоджерело влади та

органи місцевого самоврядування відповідно до свого

функціонального призначення наділяються лише відпо�

відними повноваженнями на здійснення завдань держа�

ви у відповідних сферах" [2, с.40].

Але такий підхід є, скоріше, виключенням. Досить по�

ширеною є інша точка зору щодо необхідності законодав�

чого розмежування інтересів держави та локальних, вра�

ховуючи, що "поняття питань місцевого значення є дуже

широким, недостатньо визначеним і на практиці обме�

жується здебільшого змістом повноважень" [5, с.129].

І тому слід погодитися з думкою Чапали Г. про те,

що "неможливість розмежування справ місцевого та

справ державного значення, їх окремого визначення, …

у своїй основі має саме проблематичність чіткого роз�

поділу інтересів держави та інтересів територіальної

громади. Як справедливо зазначається у літературі, ні

суспільна значимість, ні простір дії, ні групи об'єктів,

залучених до кола правового регулювання, не можуть

бути достатнім критерієм для розмежування державно�

го та муніципального, оскільки носять відносний харак�

тер" [15, с.130].
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Формулювання авторського підходу до визначен�

ня понять "інтереси держави на місцевому рівні" та "інте�

реси територіальних громад на місцевому рівні" на ос�

нові аналізу теоретичних напрацювань щодо їх науко�

вого розуміння, а також здійснення групування цих інте�

ресів та виокремлення суб'єктів їх здійснення і є цілями

цієї наукової розвідки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Енциклопедія державного управління не містить

загального поняття "інтерес", визначаючи при цьому такі

поняття, як "інтереси державні", "інтереси національні",

"інтереси політичні", "інтереси соціальні" та "інтереси

особистості" [6, с. 269—276].

Будченко Т. відмічає, що "одні автори розуміють під

інтересом явище об'єктивного порядку, процес форму�

вання якого не збігається з усвідомленням… Інші до�

слідники вважають, що інтерес містить усвідомлення

суб'єктом потреб і засобів їх задоволення, які існують

в об'єктивній дійсності" [4, с. 37]. Екстраполюючи ці за�

гальні підходи до поняття інтерес до держави та тери�

торіальних громад насамперед вважаємо, що він може

виступати виключно як явище суб'єктивного характеру.

Суб'єктивність у цьому випадку слід розглядати як

втілення в інтересі розуміння та бачення розвитку дер�

жави і територіальних громад їх представниками —

органами державної влади, органами місцевого само�

врядування та жителями територіальних громад. Відпо�

відно, інтерес держави та територіальних громад набу�

ває характеру соціального, політичного, правового чи

економічного, що і обумовлює вивчення його різними

науками: соціологією, філософією, політологією, юри�

дичною та економічною.

Водночас, саме завдяки науці державного управ�

ління з'являється можливість узагальнити різне науко�

ве бачення та забезпечити комплексність наукового ро�

зуміння категорій "інтереси держави" та "інтереси те�

риторіальних громад".

У теоретичних розробках розуміння науковцями

державного інтересу, різниться. Так, Кубко А. під дер�

жавними інтересами розуміє "визнані, сформульовані,

санкціоновані державою у правових нормах інтереси,

що мають загальносуспільний (публічний) характер,

тобто грунтуються на загальносуспільних потребах, за�

доволення яких необхідне у певних історичних умовах,

в яких знаходиться держава, та мають державно�пра�

вові засоби реалізації даних потреб [9, с. 46].

Бутченко Т., яка підійшла до визначення державного

інтересу через інтереси суспільства, суспільні потреби,

особливості функції держави та відмітила, що "державні

інтереси опосередковують діалектичний, суперечливий

взаємозв'язок інтересів суспільства та суб'єктів держав�

ної влади (певних особистостей, груп) і виступають рушій�

ною силою поступального розвитку форми держави, на�

самперед, як засобу соціальної інтеграції" [42, с. 5].

Іжнін І., з посиланням на норми Закону України "Про

основи національної безпеки України", що втратив

чинність, визначав, що головний національно�держав�

ний інтерес налічував три елементи: воєнну безпеку,

економічне процвітання та розвиток, державний суве�

ренітет як основу контролю над певною територією та

населенням [8].

Ковбасюк Ю. та Ткачук Р. під державними інтере�

сами розуміють форму відображення суспільних по�

треб, що визначаються внутрішніми та зовнішніми умо�

вами функціонування держав [6, с. 269].

Узагальнюючи ці підходи, слід відмітити, що нау�

ковці вкладають у поняття державного інтересу зде�

більшого або ж юридичний (формалізація нормами пра�

ва) або ж соціальний (опосередкування суспільного інте�

ресу) зміст. Водночас Будченко Т., хоча і акцентує ува�

гу на суспільному характері державного інтересу, од�

нак вказує, що "джерело відмінності державних інте�

ресів від суспільних полягає в суперечливому відобра�

женні загальносоціальних потреб, що здійснюється

суб'єктами державної влади — індивідами та соціаль�

ними групами, що домінують у суспільстві і мають ре�

альну можливість визначати напрямки і характер дер�

жавної політики. З одного боку, будь�які панівні групи

об'єктивно змушені координувати різні, часто проти�

лежні особисті та соціально�групові інтереси і в такий

спосіб відображати суспільні потреби, з іншого — вони

можуть підпорядковувати цей процес власним інтере�

сам" [4, с. 39].

В основі визначення характерних особливостей дер�

жавного інтересу, окрім теоретичних підходів до його

розуміння, також є рішення Конституційного Суду Ук�

раїни у справі про представництво прокуратурою Украї�

ни інтересів держави в арбітражному суді [14].

Зважаючи на положення мотивувальної частини

цього рішення та теоретичні підходи, державний інте�

рес, на нашу думку, може бути охарактеризований як

інтерес:

закріплений як нормами Конституції України, так і

нормами інших правових актів;

у основі якого "…завжди лежить потреба у здійс�

ненні загальнодержавних (політичних, економічних,

соціальних та інших) дій, програм, спрямованих на за�

хист суверенітету, територіальної цілісності, державно�

го кордону, гарантування державної, економічної,

інформаційної, екологічної безпеки, охорону землі як

національного багатства, захист прав усіх суб'єктів пра�

ва власності та господарювання тощо" [14];

що має загальносуспільний (публічний) характер та

грунтуються на загальносуспільних потребах;

що забезпечується відповідними державно�право�

вими механізмами, інструментами та засобами.

Водночас у цьому ж рішенні Конституційний Суд

України визнав, що інтереси держави є оціночним по�

няттям та що ці інтереси можуть збігатися або не збіга�

тися із інтересами державних органів, державних

підприємств і організацій [14].

Щодо видів державних інтересів, то науковці гру�

пують їх за різними критеріями або ж наводять їх пере�

ліки. Так, Бутченко Т. виділяє як різновиди такі інтере�

си держави: внутрішні (стосуються завдань внутрішнь�

ого облаштування державного організму) і зовнішні (по�

в'язані з безпосереднім впливом державних органів на

різні сфери суспільної життєдіяльності), тактичні (спря�
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мовані на розв'язання питань поточного характеру) та

перспективні (орієнтовані на середньотермінові, довгот�

ривалі, стратегічні цілі), явні (такі, що офіційно декла�

руються) та приховані, латентні (проявляються лише у

фактичній поведінці, діяльності держави та її органів)

[42, с. 39]. Науковець також слушно відмічає, що "заз�

начені інтереси реалізуються через внутрішню і зовні�

шню політику держави, яка в процесі історичного роз�

витку постійно диференціюється, включаючи до сфери

державно�управлінського впливу все нові і нові галузі

суспільної життєдіяльності" [4, с. 39].

Кубко А. відносить до державних інтересів такі: інте�

реси захисту державного суверенітету, забезпечення

територіальної цілісності держави, запобігання посяган�

ням на засади національної безпеки та конституційного

ладу, поглиблення участі держави в ряді міжнародних

організацій з питань безпеки, забезпечення наближен�

ня національної правової системи до стандартів Євро�

пейського Союзу, удосконалення правових механізмів

протидії правопорушенням тощо [9, с. 164].

Таким чином, державні інтереси зосереджуються

передусім на питаннях захисту територіальної цілісності

та незалежності держави, охорони правопорядку. Щодо

інших питань суспільного розвитку, то Україна розви�

ває ідею Європейської Хартії місцевого самоврядуван�

ня в тій частині, що передбачає максимальне вирішення

потреб суспільства в управлінні на рівні органів само�

врядування [7]. І лише у випадку неспроможності ос�

танніх забезпечити реалізацію потреб жителів такими

органами, відповідні функції мають здійснювати орга�

ни державної влади, інституйовані в адміністративно�

територіальних одиницях.

Водночас слід погодитися з думкою Шарого В., що

"…можуть виникати конфлікти територіальних інтересів

через розбіжність інтересів суб'єктів різного рівня сто�

совно відповідної території, а також невідповідності

інтересів одного й того самого суб'єкта щодо територій

різного рівня. Конфлікт територіальних інтересів вини�

кає щоразу, коли відбувається інверсія інтересів одно�

го рівня до іншого" [16, с. 166—167 с.167]. І головним

суб'єктом вирішення таких конфліктів, що можуть ви�

никати між органами виконавчої влади та/чи органами

місцевого самоврядування на місцевому рівні, має ста�

ти саме держава, як в особі судів так і парламенту. Відпо�

відно, державний інтерес на місцевому рівні зводиться

також ще до одного важливого завдання — вирішення

конфліктів або ж компетенційних спорів.

Щодо інтересів територіальних громад на місцево�

му рівні, то в їх основі, на думку Кузьменка С. є "права і

законні інтереси територіальних громад закріплені, на�

самперед частині першій статті 140 Конституції Украї�

ни, це — можливість самостійно вирішувати питання

місцевого значення (зокрема і через різні форми без�

посередньої демократії: місцеві референдуми, загальні

збори громадян, місцеві ініціативи, громадські слухан�

ня тощо) в межах Конституції і законів України", захист

яких має здійснюватися у судовому порядку [10].

Щодо видів інтересів територіальних громад, то, на

відміну від видів державних інтересів, науковці не

здійснюють подібних класифікацій, хоча і акцентують

увагу на особливому значенні для територіальних гро�

мад політичних інтересів та відмічають, що "…засада

поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів пе�

реважно розглядається в контексті діалектики інтересів

цілого і часткового (загального і окремого)…" [3, с. 39].

Натомість є грунтовні дослідження, предметом яких

постає питання територіальних інтересів. Зокрема, Ша�

рий В. обгрунтовує необхідність поділу територіальних

інтересів на три групи за трьома підставами: інтереси,

що спродуковані територією як атрибутом територіаль�

ної поведінки індивідів, які є універсальними для будь�

яких територій; інтереси, що походять від ексклюзив�

ності кожної відповідної території, формуючи в її тери�

торіальної громади особливе ставлення до неї; інтере�

си окремих соціальних груп, колективів, мереж, інди�

відів, які проживають на відповідній території, що є ун�

ікальними, обумовлюючи їх специфічну поведінку" [16,

с.168] та розрізняє види інтересів на регіональному рівні

за змістом: економічні (розширення можливостей ви�

користання ресурсів "своєї" території), політичні (адек�

ватний розподіл повноважень між центром, регіонами

та територіальними громадами), соціальні (детерміну�

ють розвиток соціальної інфраструктури відповідної

території, поліпшення соціально�психологічного кліма�

ту та оптимізацію соціальних взаємодій і відносин на

відповідній території, інтерес забезпечення правопоряд�

ку та громадської безпеки), соціокультурні (соціально�

демографічні (збереження культурно�історичного сере�

довища, відтворення в кожному наступному поколінні

своєрідності відповідної територіальної громади, а та�

кож вирішення місцевих проблем освіти, науки, мистец�

тва, релігії тощо) та екологічні (формують збереження

та відновлення природного середовища відповідних

територіальних громад, а також припинення діяльності

або перенесення за межі відповідних рад шкідливих

виробництв) [16, с. 171—172].

Не акцентуючи уваги на значимості питань, що реа�

лізуються в межах державних інтересів та інтересів те�

риторіальних громад, зважаючи на теоретичні підходи,

можемо відмітити, що інтереси територіальних громад

на місцевому рівні, охоплюють значно ширше коло пи�

тань ніж інтереси держави на місцевому рівні, оскільки

мова іде про питання місцевого значення.

Частина науковців досліджує питання державного

інтересу та інтересу територіальних громад в контексті

їх права власності [10, c. 6] та необхідності бути наділе�

ними відповідним обсягом правосуб'єктності, який

включає в себе правоздатність, дієздатність та делік�

тоздатність [11, с. 37, 77], що, на нашу думку, сприяє

розумінню меж повноважень тих органів публічної вла�

ди, що інституйовані на місцевому рівні в Україні і, відпо�

відно, представляють та реалізуються інтереси держа�

ви та/чи територіальних громад.

Щодо органів публічної влади, що як суб'єктів реа�

лізації інтересів держави та/чи територіальних громад,

то стаття четверта Закону України "Про місцеве само�

врядування в Україні" серед принципів здійснення місце�

вого самоврядування вказує на поєднання державних і

місцевих інтересів [12]. Однак, як слушно відмічає Бер�

назюк Я., "інтереси громади визначають зміст і спрямо�

ваність діяльності відповідних органів місцевого само�

врядування, тому головним завданням органу місцево�

го самоврядування є захист (у тому числі шляхом звер�

нення до суду) інтересів фізичних осіб, які проживають
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на відповідній території; для реалізації цього завдання

органи місцевого самоврядування наділені відповідною

компетенцією, людськими та фінансовими ресурсами;

ухилення від обов'язку захищати інтереси відповідної

громади може бути розцінено як невиконання органом

місцевого самоврядування та його посадовими особа�

ми своїх функціональних обов'язків" [1].

Натомість стаття третя Закону України "Про місцеві

державні адміністрації" [13] є дзеркально протилеж�

ною, оскільки вказує як принцип на необхідність по�

єднання в діяльності цих органів державних та місце�

вих інтересів. Водночас закони про Кабінет Міністрів

України, про центральні органи виконавчої влади та інші

компетенційні закони, про необхідність поєднання у

своїй діяльності такого принципу вимоги не містять.

Зважаючи на такий підхід законодавця, можна зро�

бити висновок, що на місцевому рівні інтереси держави

та територіальних громад втілюються через діяльність

місцевих державних адміністрацій, безпосередньо те�

риторіальних громад та утворених ними органів, а та�

кож органів, що представляють спільні інтереси тери�

торіальних громад. На відміну від місцевих державних

адміністрацій, інші державні органи передусім органи

державної влади, в тому числі територіальні органи цен�

тральних органів виконавчої влади, втілюють на місце�

вому рівні, виключно інтереси держави.

Безумовно, в діяльності державних органів при

прийнятті ними рішень мають враховуватися місцеві інте�

реси, однак, домінуючим все ж залишатиметься держав�

ний інтерес. При цьому слід погодитися з Шарим В., який

виокремлює таких суб'єктів територіальних інтересів в

Україні як Президент України, Верховна Рада України

та Кабінет Міністрів України, які становлять найвищу

еліту країни; найбільш успішні та впливові особи дер�

жавного рівня: бізнесмени, вищі керівники органів дер�

жавного управління, які належать до субеліти; голови

обласних державних адміністрацій, міські голови міст

обласного значення, депутати відповідних рад, пред�

ставники великого бізнесу регіонального та міжрегіо�

нального рівнів, представлені як місцева еліта; терито�

ріальні громади, інтереси яких представляють депута�

ти місцевих рад, які належать до політичних партій, не�

політичних організацій, представники науки, культури,

релігії та ін. [16, с. 170].

Однак, з іншого боку, не можемо погодитися з по�

зицією цього науковця, що для Уряду територіальні інте�

реси є найпріоритетнішими [16, с. 167], оскільки для

Уряду все ж пріоритетними є державні інтереси.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Інтерес держави та територіальних громад знахо�

дить своє втілення в переліку функцій та повноважень

органів, що діють від імені держави та територіальних

громад. Обсяг та межі цих функцій та повноважень вста�

новлюється державою, і лише наділення територіаль�

них громад з боку держави правом на місцеві рефе�

рендуми та правом утворювати відповідні органи надає

їм можливість перерозподілити свої інтереси між облас�

ними, районними та місцевими радами.

Інтереси держави на місцевому рівні — усвідомлені

та закріплені актами законодавства функції та повно�

важення органів державної влади у областях, районах,

містах Києві та Севастополі. Інтереси територіальних

громад на місцевому рівні — усвідомлені та як закріп�

лені актами законодавства так і такі, що існують у формі

звичаїв чи усталеної практики, завдання жителів тери�

торіальних громад, а також утворених ними чи держа�

вою органів місцевого самоврядування.

У науці державного управління не існує усталеного

підходу щодо критеріїв розмежування інтересів держа�

ви та територіальних громад на місцевому рівні. Водно�

час науковці здебільшого є одностайними у позиції,

щодо виключного вирішення питань безпеки, оборони,

захисту суверенітету та незалежності, значною мірою

забезпечення правопорядку — органами державної

влади, тоді як питань регіонального та місцевого роз�

витку — територіальними громадами чи утвореними

ними органами.

Інтереси держави та територіальних громад не є ста�

лими. Вони обумовлюються економічним розвитком

держави та її національними інтересами, а також рівнем

демократії. Як правило, саме держава визначає коло

інтересів територіальних громад, зменшуючи чи розши�

рюючи свої можливості впливу на них. Цей вплив перед�

усім набуває характеру економічного, оскільки вклю�

чає обсяги фінансування виконання державних функцій

органами місцевого самоврядування та відсоток по�

датків на розвиток територіальних громад, а також мож�

ливості громад самостійно акумулювати та витрачати

кошти.

З метою представлення та реалізації інтересів дер�

жави та територіальних громад, держава утворює

відповідні органи публічної влади. Зважаючи на консти�

туційні та законодавчі положення, такими органами на

сьогодні насамперед є місцеві державні адміністрації та

органи місцевого самоврядування.

Подальші наукові розробки питання інтересів дер�

жави та територіальних громад в Україні наукою дер�

жавного управління мають стосуватися ресурсного за�

безпечення реалізації цих інтересів.
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THE EQUAL ACCESS TO PUBLIC SERVICE PRINCIPLE` REALIZATION UNDER THE COVIDj19
PANDEMIC: RETROSPECTIVE ANALYSIS

У статті проаналізовано карантинні особливості та виклики перед принципом рівного досту�
пу до державної служби як принципу державної служби України в період дії карантину, спричи�
неного COVID�19 у ретроспективі. Наголошено на ролі принципів державної служби під час
трансформації інституту державної служби у мовах карантину. Акцентовано на важливості ви�
ключно конкурсному порядку призначення на усі посади державної служби. Розглянуто пере�
думови призупинення норм закону в частині проведення конкурсів та доречності введення відбо�
ру на період карантину. Здійснено порівняння відбору та конкурсу. Висвітлено ризики та на�
слідки тимчасової заміни процедури конкурсу відбором для державної служби. Визначено ка�
рантинні особливості реалізації принципу рівного доступу до державної служби. Наголошено
на важливості відповідності принципам їх відповідних процедур реалізації.

The article analyzes the quarantine specifics and challenges for the equal access to public service
as public service principle of Ukraine during the quarantine caused by COVID�19 in retrospect. It is
noted that the establishment of quarantine restrictions, the impossibility of competitive selection
for public service positions in accordance with established procedures, led to the need to rethink
sustainable approaches to basic concepts as principles of public service, and to identify problems in
their implementation in special conditions of public service institution. The importance of public
service principles in public service institution transformation are highlighted. It is reveald that first of
all, it concerns the implementation of such a basic principle as equal access to the public service.
The reasons of legislative provision interruption in part of competitive recruitment and appropriate
contractual selection introduction for the quarantine period are considered. Considerable problems
are revealed by the practice of the equal access to public service principle implementing in the COVID�
19 pandemic. The significance of competitive recruitment is emphasized. Temporary contractual
selection procedures risks and impacts for public service institution instead of competitive
recruitment are underlined. The consequence of principles according to its procedure realization is
accentuated. The relevance of compliance between the principles with its respective enforcement
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливим етапом розвитку реформи державного уп�

равління в Україні лишається вдосконалення інституту дер�

жавної служби, направленого на сучасну модель держав�

ної служби на фундаменті закріплених принципів як засад�

ничих ідей. На основі як системи принципів державної

служби загалом, так і кожного принципу окремо будуєть�

ся реагування на внутрішні та зовнішні виклики перед дер�

жавною службою. Особливо актуальним в Україні стало

глибоке усвідомлення викликів пандемії гострої респіра�

торної хвороби COVID�19, спричиненої коронавірусом

SARS�CoV�2 перед таким принципом державної служби,

як рівний доступ до державної служби.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним аспектам визначення принципів держав�

ної служби, розгляду їх сутності та особливостям реалізації
в своїх пошукових дослідженнях приділяли увагу В.Б.

Авер'янов, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк,

І.П. Голосніченко, І.Е. Данільєва, С.Д. Дубенко, С.В. Ківа�

лов, В.Л. Коваленко, В.К. Колпаков, І.Ф. Корж, О.Д. Круп�

чан, Г.І. Леліков, В.К. Малиновський, Н.Р. Нижник,

О.Ю. Оболенський, О.В. Петришин, Г.Й. Ткач, В.В. Цвєтков,

В.М. Шаповал та ін. Однак пандемічні виклики гострої рес�

піраторної хвороби COVID�19 спричиненої коронавірусом

SARS�CoV�2 та запровадженням відповідних карантинних

заходів проявили часткову вразливість принципів держав�

ної служби та їх наслідків, що не буди досліджені в нау�

ковій царині і дали поштовх до означеної статті.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є ретроспективний аналіз реалізації прин�

ципу рівного доступу до державної служби в період дії ка�

рантину, установленого з метою запобігання поширення

на території України гострої респіраторної хвороби COVID�

19 спричиненої коронавірусом SARS�CoV�2, затвердже�

ною Постановою КМУ від 22 квітня 2020 року № 290 [1] до

набрання чинності Закону України "Про внесення змін до

деяких законів України щодо відновлення конкурсів на

зайняття посад державної служби та інших питань держс�

лужби" № 1285 від 06 березня 2021 року [2].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Чинний Закон України "Про державну службу" [3] фор�

мує модель державної служби, яка носить публічний харак�

тер і відповідає критеріям ефективності, професіоналізму

та потребам громадянського суспільства. Пріоритетність

розвитку сучасної державної служби встановлюється шля�

хом закріплення в ньому принципів, як засадничих ідей.

procedures are pointed out. Legal regulation the appointment public service positions order for the
quarantine period are analyzed. The problems of the equal access to public service principle
realization are founded. It is noted that the introduction of the established measures has a negative
impact on the public service model enshrined in ukrainian law and poses abusing threats in the
appointment to public service positions. Also it is focused that the pandemic COVID�19 also made it
possible to understand the vector of further movement — the ratio of goals and processes of reform
and stability of the public service as a priority, the ability to support change in the country. It is
emphasized that the principle of equal access to public services should not be questioned by pandemic
challenges or any other.

Ключові слова: принципи державної служби, рівний доступ до державної служби, COVID�19, державна

служба, конкурс, відбір.

Key words: public service principles, equal access to public service, COVID�19, competitive recruitment,

contractual selection.

Через термін "принципи державної служби" визнача�

ються основні риси, суттєві характеристики, зміст і значення

самої державної служби. Принципи державної служби —

це основоположні ідеї, настанови, які виражають об'єк�

тивні закономірності та визначають науково обгрунтовані

напрями реалізації компетенції, завдань і функцій держав�

ної служби, повноваження державних службовців [4, с. 80].

Безумовно всі принципи державної служби нерозрив�

но працюють в єдності та в системі, і впливають на один на

одного. Саме на них ліг тягар трансформації середовища

інституту державної служби в умовах карантину.

Конституція України в ст. 38 визначає, що громадяни

користуються рівним правом доступу до державної служ�

би, а також ст. 24 встановила, що не може бути привілеїв

чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політич�

них, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та

соціального походження, майнового стану, місця прожи�

вання, за мовними та іншими ознаками [5]. І це, відповід�
но, стало основою для одного з найголовніших принципів

державної служби — принципу рівного доступу громадян

до державної служби, який був закріплений та більш по�

вно врегульований Законом України "Про державну служ�

бу", що встановив способи й порядок заміщення посад на

державній службі та вимоги, які висуваються до держав�

них службовців. Тож у Законі України "Про державну служ�

бу" це право забезпечено насамперед через виключно кон�

курсний порядок призначення на усі посади державної

служби [6].

Крім того, відповідно до цього принципу забороняєть�

ся будь�яка форма проявів дискримінації, встановлення

державним органом або посадовою особою (керівником

державної служби) необгрунтованих обмежень або надан�

ня необгрунтованих переваг певним категоріям громадян

під час вступу та проходження державної служби. Водно�

час не забороняється введення обгрунтованих професій�

них вимог та обмежень, зокрема щодо наявності досвіду

провадження управлінської діяльності на керівних поса�

дах, встановлення відмінності у правовому статусі осіб, які

обумовлені специфікою рівня і профілем освіти та умов і

виду діяльності на посадах, що вимагають спеціальних

знань і високої компетентності [7, с. 62].

Беззаперечним є той факт, що принцип рівного досту�

пу громадян до державної служби сформулюваний Кон�

ституцією України, Законом України "Про державну служ�

бу", закріплюється також в інших нормативних актах —

указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів

України. Таким наріжним напрацьованим реформою до�

кументом став Порядок проведення конкурсу на зайняття

посад державної служби, затвердженого постановою Ка�

бінету Міністрів України від 25 березня 2016 року [6],
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оскільки інститут державної служби має поєднувати кон�

ституційно зафіксовані наміри та цілі держави, його струк�

тури, відношення та зв'язки з кадровим потенціалом дер�

жави, втілювати їх в суспільне життя. Тож на посади дер�

жавної служби призначали "за заслуги" — претендентів зі

знаннями законодавства, української мови, діловодства,

з управлінськими навичками та досвідом роботи визнача�

ли за результатами конкурсів. Слід відмітити, що система

відбору кандидатів через відкриті конкурси працювала з

певними недоліками, але все ж певною мірою захищала

від корупційних ризиків, і більш була заручена довірою з

боку громадян. Проте найголовнішим маркером дієвості

принципу рівного доступу до державної служби стали чіткі

правила гри як під час вступу на державну службу, так і

всередині неї.

В умовах обмеженого часу та повною мірою усвідом�

люючи гостроту та актуальність загрози поширенню гос�

трої респіраторної хвороби COVID�19, спричиненої коро�

навірусом SARS�CoV�2, Верховною Радою України 13

квітня 2020 року прийнято Закон України "Про внесення

змін до Закону України "Про Державний бюджет України

на 2020 рік", п. 8 розділу ІІ "Прикінцевих положень" [10]

якого "тимчасово призупинені норми Закону України "Про

державну службу" в частині конкурсного відбору на поса�

ди державної служби. Натомість введено процедуру тим�

часового відбору на посади державної служби шляхом

укладання строкового контракту" [8].

Принагідно зауважимо, що, з одного боку, дійсно існу�

вали об'єктивні ризики та передумови для призупинення

норм Закону України "Про державну службу" в частині

проведення конкурсів на посади державної служби та при�

значення на посади державної служби за результатами

конкурсу. І оголошений карантин та локдаун у зв'язку з

поширенням COVID�19 став тогочасним шоковим зрізом

неготовності можливості проведення конкурсів на посади

державної служби із застосуванням цифрових технологій,

так і щодо організації віддаленої роботи у державних орга�

нах.

З іншого боку, пандемією COVID�19 було обгрунтова�

но необхідність швидкого призначення на посади держав�

ної служби, а самі конкурси проведуть уже після завер�

шення дії карантину [9]. Схема запровадження цієї норми

реалізувалась через Закон України "Про внесення змін до

Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

[10], а вже на його основі ухвалив рішення Кабінет Міністрів

України і вніс зміни до свого порядку, а саме постановою

Кабінету Міністрів України № 230 "рекомендувати на строк

дії постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня

2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території

України гострої респіраторної хвороби COVID�19, спричи�

неної коронавірусом SARS�CoV�2" зупинити проведення

оголошених конкурсів та утримуватися від оголошення

нових конкурсів на посади в органах місцевого самовря�

дування" [11]. І вже 22 квітня 2020 року Кабінет Міністрів

постановою № 290 "Деякі питання призначення на посади

державної служби на період дії карантину, установленого

з метою запобігання поширенню на території України гост�

рої респіраторної хвороби COVID�19, спричиненої коро�

навірусом SARS�CoV�19" [12] затвердив спрощену проце�

дуру призначення на державні посади на час карантину

[13]. Таке рішення в світлі пандемічних викликів мало на

меті швидкий (у скорочений термін відкриття вакансії та

подачі документів), тимчасовий (граничний строк перебу�
вання особи на зазначеній посаді державної служби ста�

новить не більше чотирьох місяців після відміни каранти�
ну, установленого Кабінетом Міністрів України) шляхом

укладання строкового контракту (Типовим контрактом на

період дії карантину передбачено, що граничний строк

перебування особи на зазначеній посаді державної служ�

би) відбір і призначення осіб на вакантні посади держав�

ної служби відповідно до Порядку [13] здійснюється у ви�

няткових випадках, пов'язаних з необхідністю виконання

завдань і функцій державних органів на період дії каран�

тину. Таким чином, призначення на посади державної служ�

би здійснюється в установленому Кабінетом Міністрів Ук�

раїни порядку, який визначає механізм відбору на посади

державної служби шляхом проведення співбесід з визна�

ченими суб'єктом призначення посадовими особами, іна�

кше кажучи, у "ручному" режимі, що унеможливлює про�

зорість процедури, і підрив довіри як з боку громадян, так

і міжнародному полі.

Зокрема, Грегор Вірант як голова програми SIGMA,

котра займається питаннями публічної служби у країнах

Євросоюзу наголосив, що "Україна — єдина у світі демок�

ратична держава, яка використовує COVID�19 як привід для

того, щоби припинити відбір державних службовців на ос�

нові заслуг кандидатів" [14].

Тож принцип рівного доступу до державної служби

зазнав впливу політизації при відборі на державну службу

в силу карантинних викликів, і як, наслідок, проявив част�

кову вразливість всієї системи принципів державної служ�

би. Відбулося це коли інститут державної служби оновлю�

вав підходи в режимі шокової терапії до:

— проведення відкритих та прозорих конкурсів на

посади державної служби навіть під час карантину, забез�

печивши при цьому умови соціального дистанціювання.

Відповідні зміни до Порядку проведення конкурсу підго�

товлено НАДС та прийнято Постанову Кабінету Міністрів

України № 1139 від 18 листопада 2020 р. "Про внесення

змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 берез�

ня 2016 р. № 246 і від 22 липня 2016 р. № 448" [15], набрали

чинності з дня відновлення дії положень Закону України

"Про державну службу" в частині проведення конкурсів, а

саме 06 березня 2021 р.;

— інноваційної можливості віддаленої роботи на дер�

жавній службі поза межами адмінбудівлі. Внесено зміни

до Типових правил внутрішнього службового розпорядку,

затвердженим наказом Національного агентства України

з питань державної служби від 13 березня 2020 року

№ 39�20, зареєстрований в Міністерстві юстиції України

16 березня 2020 року за № 277/34560) [16];

— унормовання деяких питань щодо участі особи з

інвалідністю в конкурсі на зайняття посад державної служ�

би [17].

А на противагу цим змінам — відсутність політичної

волі на відновлення конкурсів на посади державної служ�

би з квітня 2020 року по березень 2021 року. Процедура

відбору призначення держслужбовців, що запрова�

джувалась як тимчасова, не лише продовжувала функціо�

нувати майже рік, але й активно використовувалася в умо�

вах високої плинності кадрів у державному апараті. Наоч�

ним є масштабність кадрового голоду можна побачити на

рисунку 1 "Співвідношення чисельності посад державних

службовців за категоріями" у розрізі кількості посад за

штатним розписом, фактичної чисельності працюючих та

кількості вакантних посад [18].

Додамо, що станом на 23 лютого 2021 року кількість

оголошених відборів для заміщення посад державної

служби, як альтернативи конкурсів в умовах карантину,

складає 25732, з них на категорію "А" — 144, категорію

"Б" — 6457, категорію "В" — 19131. З початку оголошен�

ня карантину кількість осіб, яких визначено для укладен�

ня контракту, становить понад 13 тисяч. Як можна оцінити

на рисунку 2 "Співвідношення кількості посад державних

службовців призначених шляхом відбору до кількості по�

сад за штатним розписом" більша частина вищого корпусу
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державної служби, а це 56,9% від усіх посад за штатним

розписом — відбірні посади [19]. Приблизно однаковий

відсоток відбірних посад мають категорії "Б" 13,9% та "В"

14,3%, хоча тут ситуацію з кадровим голодом допомагав

вирішувати шлях переведення державних службовців

включно.

Варто наголосити, що у органах державної влади при�

значення здійснюється винятково за результатами конкур�

су, проведеного відповідно до положень Закону "Про дер�

жавну службу". Попри доречність такого кроку, як відбір

та призначення осіб на вакантні посади державної служби

на період дії карантину через певні об'єктивні причини мав

мати доволі короткотерміновий період, вбачається вкрай

сумнівною доцільність збереження особливої, без конкур�

су, процедури призначень на інші посади в органах

державного управління з квітня 2020 року по березень

2021 року.

Крайньою точкою в карантинних викликах стало

відновлення конкурсів на вакантні посади Законом Украї�

ни "Про внесення змін до деяких законів України щодо

відновлення проведення конкурсів на зайняття посад дер�

жавної служби та інших питань державної служби" з про�

позиціями Президента України від 18.02.2021 р. № 4531

[21]. Тож було встановлено шестимісячний строк для ого�

лошення конкурсів на посади, на які здійснено призначен�

ня за результатами відбору, та дев'ятимісячного гранич�

ного терміну дії контрактів, укладених на час карантину;

зменшення кількості кандидатів, серед яких суб'єкт при�

значення обирає переможця до 3�х

осіб; проведення конкурсів в тій же чер�

говості, що і відборів на посади держав�

ної служби; пропонувати наявні ва�

кантні посади державному службовцю

у разі зміни структури і штатного роз�

пису або реорганізації [19]. Отже, по�

станова Кабінету Міністрів України від

22 квітня 2020 року № 290, якою зат�

верджено Порядок призначення на
посади державної служби на період

дії карантину — втрачає чинність, і по�

рядок проведення конкурсної процеду�

ри регулюється відповідно до постано�

ви Кабінету Міністрів України від 25

березня 2016 року №246 стає знову

стає чинним. Оскільки конкурсний

відбір — центральний елемент рефор�

ми державного управління. Як на�

слідок, станом на 18.06.2021 року оголошено 28600 кон�

курсів на відбірні посади (89 — категорія "А", 7830 — ка�

тегорія "Б", 20680 — категорія "В") [20].

Вбачається також інший ризик щодо реалізації прин�

ципу рівного доступу до державної служби в частині зміни

ст. 20 Закону України "Про державну службу" за реєстра�

ційним № 4361, якими передбачено доповнення вимог для

посад категорій "А" та "Б" щодо досвіду заняття адвокатсь�

кою, нотаріальною діяльністю, діяльністю арбітражних

керуючих або досвіду роботи на посадах науково�педаго�

гічних працівників як альтернативи досвіду роботи на кер�

івних посадах для зайняття посад державної служби. Вба�

чається суперечливим (з точки зору дотримання вимог ст.

38 Конституції України, згідно з якою громадяни користу�

ються рівним правом доступу до державної служби) замі�

на вимоги щодо наявності керівного досвіду на досвід за�

няття окремим видом, оскільки залишає за собою мож�

ливість призначення на посади осіб, які будуть здійснюва�

ти керівні функції, не маючи при цьому управлінського

досвіду, розуміння специфіки та особливостей сфери дер�

жавної служби — порушуються стандарти якості та прин�

цип рівних можливостей набору та відбору на державну

службу [21].

Крім того, слід зазначити, що система державних

органів хоч і є складною та характеризується певними

особливостями, однак це один інститут державної служ�

би, який регулюється чітко законодавчо визначеними прин�

ципами державної служби. Тому надмірні особливості дер�

Рис. 1. "Співвідношення чисельності посад державних службовців за категоріями"

Рис. 2. Співвідношення кількості посад державних службовців
призначених шляхом добору до кількості

посад за штатним розписом
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жавної служби в окремих державних органах провокують

неузгодженість із законом про державну службу інших

законодавчих актів, які регулюють питання вступу, проход�

ження та припинення державної служби, та які мають на

меті створити закриту систему державної служби певного

державного органу зі специфічними умовами вступу і по�

рядком відбору, а також підвищеною оплатою праці. Не

варто розмивати оновлену модель державної служби, а

відтак доцільно дотримуватися принципів, що закладені в

цю модель, проте удосконалення потребують процедури

реалізації цих принципів.

ВИСНОВКИ
Пандемія дійсно створила виклики перед інститутом

державної служби, показала вразливість основних цінно�

стей державної служби на момент встановлення каранти�

ну, установленого з метою запобігання поширення на те�

риторії України гострої респіраторної хвороби COVID�19

спричиненої коронавірусом SARS�CoV�2, особливо в час�

тині реалізації принципу рівного доступу до державної

служби. Карантинні виклики показали, що принципи дер�

жавної служби утвердилися правильними маркерами про�

цесу реформування державної служби, встояли перед

особливостями української дійсності державної служби,

показали реалії розриву між принципом рівного доступу

до державної служби та процедурами його реалізації. Най�

ціннішим стало усвідомлення важливості конкурсного

відбору та призначення на посади на основі заслуг аби не

підривати довіру і сучасні процедури конкурсу. Карантинні

особливості стали новими можливостями для подальшого

розвитку державної служби і висвітлили нові тенденції в

напрямі досягнення високого професіоналізму, депо�

літизації порядку відбору на професійну державну служ�

бу, якості та відкритості відбору, стабільності та фаховості

державної служби в цілому. Також пандемія дозволила

усвідомити вектор подальшого руху — співвідношення

цілей та процесів реформування та стабільності держав�

ної служби як пріоритету, спроможності підтримувати

зміни в країні. Принцип рівного доступу до державної

служб не має ставитися під сумнів пандемічними виклика�

ми чи будь�якими іншими.
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